หลักเกณฑและแนวทาง การพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว
๑) ศึ ก ษา หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิบ ั ติ / กระบวนการจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร แ ละจัดทำปฏิทิน
การตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงฯ ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงบประมาณ เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวรวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูลที่จะนำไปใชประกอบการ
ทบทวน/จัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการจัด ตั้ง งบประมาณรายจา ยประจำปเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว
๒) ทบทวน/จั ดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว
เพื่ อเสนอให ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงของกรมการขาวพิจารณา โดยประสานขอมูลกับกลุม
แผนงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตรขาว เนื่องจากการกำหนดชวงเวลาในการดำเนินการแตละขั้นตอน
จะตองสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงบประมาณ
๓) จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวใหหนวยงานในสังกัดกรมการขาวรับทราบ พรอมสำรวจความตองการขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (เชิญ ประชุม จั ดทำเอกสารวาระการประชุม จัดประชุ ม และจั ดทำรายงาน
การประชุม) เพื่อเปนการสื่อสารแนวการปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปใหหนวยงานในสั งกัด
กรมการขาว ไดรับทราบวาหนวยงานของตนมีความเกี่ยวของในประเด็นใด และตองดำเนินการอยางไร เมื่อไร
เปนการเปดโอกาสใหทุกหนวยงานไดซักถามขอสงสัยตางๆ เพื่อสรางความเขาใจในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ
รายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาวรวมกัน
๔.) กรณีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมและระบบสารสนเทศ ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
สำรวจและสรุปความตองการขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ของกรมการขาว ตามแบบฟอรมเสนอฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาว
๔.๑) กรณีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม
๑. กอ นการจั ดทำแบบฟอรมเสนอฯ เพื่อ ขอตั้งงบประมาณประจำปของหนวยงาน
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ตองดำเนินการสำรวจระบบคอมพิวเตอรที่มีใชอยูในปจจุบันของหนวยงาน
ไดแก รายการถือครองครุภัณฑคอมพิวเตอรตางๆ มีจำนวนเทาไหร มีอายุการใชงานแลวกี่ป ครุภัณฑยังใชงาน
ไดปกติ หรือชำรุดตองซอม และมีปริมาณเพียงพอหรือไม
๒. สามารถจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตเหตุผลดังนี้
ก. ไมเคยมีใชงานมากอน มีความจำเปนตองใชกับภารกิจ...(ระบุ)...
ข.ปริมาณ...

-๒ข. ปริมาณงาน/บุคลากรเพิ่มขึ้น ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีไมเพียงพอตอการใชงาน
ภายใตเงื่อนไขการใชงานคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
๓. เมื่อสำรวจแลวพบวามีความจำเปนต องจัดซื ้อ/จัดหาครุภ ั ณฑ ค อมพิว เตอร ใหม
ให ห น ว ยงานเขีย นความต องการตามแบบฟอร มเสนอขอจัดหาระบบคอมพิ วเตอร ข องกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ICT๐๑) โดยต อ งกำหนดรายการครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ใ ห เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ประกาศไวหนาเว็บ ไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (http://ictc.ricethailand.go.th) ทั้งนี้ หากตองจัดซื้อรายการอื่นที่นอกเหนือจากประกาศใหแนบใบ
เสนอราคา ประกอบการพิจารณา
๔.๒) กรณีจัดหา/จางพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรสำเร็จรูปใหม
๑. สามารถจัดหา/จา งพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป ใหม ภายใต
เหตุผลดังนี้
ก. ไมเคยมีใชงานมากอน มีความจำเปนตองใชกับภารกิจ...(ระบุ)...
ข. ปรับกระบวนการทำงาน/ภารกิจของหนวยงานใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ค. ตองการวา จางที่ปรึกษาฯ เพื่อใหที่ป รึกษาดำเนินการศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบตอภารกิจหนาที่ของกรมการขาว
ง. พัฒ นาเพื่ อตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล หรือ นโยบายชองกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือนโยบายของกรมการขาว
จ. พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบงานเดิม เชน การขยาย
ขอบเขตการใหบริการของระบบงานเดิม ระบบงานเดิมยังไมครอบคลุมกระบวนการทำงาน ที่จำเปน เปนตน
ฉ. ทดแทนระบบเดิมที่ใชงานมาแลวไมนอยกวา ๔ ป ใหหนวยงานจัดหาไดในวงเงิน
ไมมากกวาเดิม ทั้งนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
๒. ใหหนวยงานเขียนความตองการตามแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) โดยตองกำหนดรายการครุภัณฑคอมพิว เตอร (ถามี) ใหเปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่ประกาศไวหนาเว็บไซตศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดรายการจางบุคลากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางที่
ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕) กรณีจัดหารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมของทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
ทาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดำเนินการใหโดยพิจารณาจากรายการบัญชีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของทุกหนวยงานที่บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาว โดยจะคัดเลือก
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานเกิน ๕ ป มาจัดทำเปนรายการทดแทนเพื่อขอตั้งงบประมาณ
รายจ ายประจำป ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข าว ตามแบบฟอรม เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕.๑) การจัดหารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมจะพิจารณาเหตุผลในการทดแทน
คือ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมมีอายุการใชงานเกิน ๕ ป หรือครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมชำรุด ไมคุมคาในการซอม
๕.๒ ทุกสิ้นป...

-๓๕.๒) ทุกสิ้นปงบประมาณศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพิจารณารายการถือครอง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว จากระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาว
เพื่ อคัดเลือกรายการที่ มี ความเหมาะสมในการทดแทนมาจัดทำเปนรายการทดแทนตามแบบฟอรม เสนอ
ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) ดังนั้น ทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จะตองดำเนินการปรับปรุงรายการถือครองครุภั ณฑคอมพิวเตอรข องแตละ
หนวยงานลงสูระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาวใหทันกอนระยะเวลาตั้งงบประมาณประจำป
๖) จัดส งแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิว เตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๑) หนวยงานในสังกัดกรมการขาวสวนกลาง เมื่อจัดทำแบบฟอรมเสนอฯ เสร็จเรียบรอย
แลวใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมการขาวประจำป
๖.๒) ศูนยวิจัยขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลวให
หัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองวิจัยและพัฒนาขาวเพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองวิจัยและพัฒนาขาว แลวจึงจัดสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว
๖.๓) ศูนยเมล็ดพันธุขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลว
ใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองเมล็ดพันธุขาว เพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองเมล็ดพันธุขาว แลวจึง จัดสงใหศู นย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมการขาว ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการขาวตอไป
๗) รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมการขาว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการติดตาม รวบรวม แบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณ
ดา นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ประจำปเพื่ อตรวจสอบความถู กตองครบถ วนของแบบฟอร ม
รวมถึ ง เนื ้อ หาโดยละเอีย ด วั ต ถุ ป ระสงค ขอบเขตการดำเนิ นงาน คา ใช จ  าย และประโยชน ที ่จ ะได รับ
ตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการขาว
๘) เสนอแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว พิจารณาใหความเห็นชอบ (เชิญประชุม
จัดทำเอกสารวาระการประชุ ม จัดประชุม และจั ดทำรายงานการประชุม ) ศูน ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารดำเนินการสรุป จัดทำรายละเอียดในภาพรวมและนำเสนอผลการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว เพื่อใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมการขาว พิจารณาใหความเห็นชอบ
๙) รวบรวม/...

-๔๙) รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ที่ปรับปรุงแก(ถามี) ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการติดตาม
รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ที่ตองปรับปรุงแกไขให เปน ไปตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรมการขาว
๑๐) เสนอแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการขาว เขาสูกระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารดำเนิ นการสรุ ป จั ด ทำรายละเอี ย ดในภาพรวม
และนำเสนอผลการจั ด ตั ้ ง งบประมาณรายจ า ยประจำป ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ของกรมการขาว เพื่อบูรณาการในภาพรวมของกรม โดยใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อรายงานสรุปผลการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ.กษ ถึงสำนักงบประมาณตอไป
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวใหหนวยงานในสังกัด กรมการขาวทราบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะดำเนินการประกาศผลการพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมการข าว ใหห น วยงานในสัง กัด กรมการขา ว ทราบผ านทางเว็บ ไซต
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการขาวตอไป

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กรณีที่ ๑ กรณีเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมการขาว
๑) หนวยงานที่มีความตองการขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใหจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอร/ระบบสารสนเทศที่ตองการจัดหา จัดทำความตองการตามแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) โดยเงินนอกงบประมาณจะตองมีแหลงเงินชัดเจน
หนวยงานที่มีความประสงคที่จะขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อ/จัดหา/จางพัฒนาครุภัณฑ
คอมพิ ว เตอร/ ระบบสารสนเทศ ใหห นว ยงานมอบหมายเจ า หน า ที่ ในหน ว ยงานเป น ผู ร ั บผิด ชอบจั ด ทำ
แบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) และลงลายมือชื่อใน
แบบฟอรม ดั ง กลาว จากนั้น นำเสนอหัว หน าหนว ยงานระดับ กอง/สำนัก /ศู น ย /สถาบั น (ผู อ ำนวยการ)
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแบบคำขอฯ ที่เสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร ในฐานะผูบังคับบัญชา
๒) จั ดสง แบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิ วเตอร ของหน วยงานกรมการขา ว ใหศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑) หนว ยงานในสัง กั ด กรมการข า ว ส ว นกลาง เมื่อ จัด ทำแบบเสนอขอจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยแลวใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงถึงศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว ตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาวกำหนด
๒.๒) ศูนยวิจัย...

-๕๒.๒) ศูนยวิจัยขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลวให
หัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองวิจัยและพัฒนาขาวเพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองวิจัยและพัฒนาขาว แลวจึงจัดสงถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาวกำหนด
๒.๓) ศูนยเมล็ดพันธุขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลว
ใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองเมล็ดพันธุขาว เพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองเมล็ดพันธุขาว แลวจึงจัดสงถึงศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อ สาร
กรมการขาว ตามกรอบระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรมการขาวกำหนด
๓) รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมการขาว ใหเปนตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดำเนินการติตตาม รวบรวม แบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของแบบฟอรม รวมถึงเนื้อหาโดยละเอียด วัตถุประสงค ขอบเขต
การดำเนินงาน คาใชจาย และประโยชนที่จะไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔) เสนอแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิว เตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณใหคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว พิจารณาใหความเห็นชอบ (เชิญประชุม จัดทำเอกสารวาระ
การประชุ ม จั ด ประชุ ม และจั ด ทำรายงานการประชุ ม ) ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ดำเนิน การสรุป จัด ทำรายละเอีย ดในภาพรวมงบประมาณรายจา ยประจำปดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ของกรมการขาว เพื่อใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาวพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
๕) รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิว เตอรข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ ปรับปรุง/แกไข(ถามี) ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมการขาว ศสส.ดำเนินการติดตาม รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมการขาว
๖) เสนอแบบเสนอขอจั ดหาระบบคอมพิว เตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ให คณะกรรม
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาใหความเห็นชอบ
๗) เมื่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบเรี ย บร อ ยแล ว ให ศ ู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานในกรมการขาวทราบ

กรณีที่ ๒…

-๖กรณี ท ี ่ ๒ การเสนอขอโอนเปลี ่ ย นแปลงงบประมาณรายจ า ยประจำป ด  า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกรมการขาว
๑) หนวยงานที่มีความตองการโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณรายจ ายประจำป จั ดทำรายละเอี ย ด
รายการครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร /ระบบสารสนทศที ่ ต  อ งการจั ด หา จั ด ทำความต อ งการตามแบบเสนอ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) หนวยงานที่มีความประสงคที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อ/จัดหา/จางพัฒนาครุภัณฑคอมพิวเตอร/ระบบสารสนเทศ จะตองมีแหลงเงินที่ชัดเจน ดังนี้
๑.๑) หนวยงานที่เสนอขอความเห็นชอบโครงการจะตองมีเงินเหลือจายที่จะใชในการจัดทำ
โครงการ จึงจะสามารถนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติหลักการได ซึ่งกรณีที่หนวยงานยังไมมีเงิน
เหลื อจาย คณะกรรมการฯ จะไมพิจ ารณาใหความเห็นชอบ เพื่อใหเปน มาตรฐานเดี ยวกัน ทุ ก หนว ยงาน
และหากเสนอโครงการ จะตองผานความเห็นชอบดานงบประมาณจากหัวหนาสวนราชการดวย ถาไมมีการ
เสนอผานหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการฯ จะไมพิจารณาโครงการดังกลาว
๑.๒) ใหทุกหนวยงานเสนอแผนงาน/โครงการที่ขอดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหทำหนังสือแจงฝายเลขาฯ เพื่อยืนยันวามีเงินงบประมาณเหลื อ
จายพรอมสำหรับจัดทำโครงการและระบุวากระบวนการงบประมาณอยูในขั้นตอนใด เพื่อใชเปนหลักฐานเพื่อ
พิ จ ารณา ให หนว ยงานมอบหมายเจาหนา ที ่ในหนว ยงานเปนผูร ับ ผิดชอบจัด ทำแบบฟอรม เสนอขอโอน
เปลี ่ ย นแปลงงบประมาณรายจา ยประจำป ด  า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) และลงลายมือชื่อในแบบฟอรมดังกลาว จากนั้นนำเสนอหัวหนา
หนวยงานระกับกอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน (ผูอำนวยการ) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแบบคำขอฯ ที่เสนอ
ขอโอนเปลี่ยนแปลง ในฐานะผูบังคับบัญชา
๒) จัดสงแบบฟอรมเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๒.๑) หนวยงานในสังกัด กรมการขาว สวนกลาง เมื่อจัดทำแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ICT๐๒) เสร็จเรียบรอยแลวใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงถึง
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนทศและการสื ่ อ สาร กรมการข า ว ตามกรอบระยะเวลาการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒.๒) ศูนยวิจัยขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เสร็จเรียบรอยแลว
ใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองวิจัยและพัฒนาข าว เพื่อดำเนินการ
รวบรวมและสรุป เปนภาพรวมของกองวิจ ัย แลว จึง จัด สง ถึง ศู นยเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
กรมการข าว ตามกรอบระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริห ารและจั ดหาระบบคอมพิว เตอร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

๒.๓) ศูนยเมล็ด...

-๗๒.๓) ศู น ย เ มล็ ด พั น ธุ  ข  า ว เมื ่ อ จั ด ทำแบบเสนอขอโอนเปลี ่ ย นแปลงงบประมาณฯ
เสร็จเรี ยบรอยแลว ใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับ ทายเอกสาร และจัดทำบัน ทึกส งกองเมล็ดพั นธุข าว
เพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปเปนภาพรวมกองเมล็ดพันธุขาว แลวจึงจัดสงถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามกรอบระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๓) รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ใหเปนตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดำเนินการติดตาม รวบรวม แบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา ยประจำป
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) เพื ่ อ ตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตองของแบบฟอรม รวมถึงเนื้อหาโดยละเอีย ด วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนิ น งาน
คาใชจาย และประโยชนที่จะไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔.) เสนอแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำป ด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่ อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ใหค ณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สาร กรมการข า ว พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ( เชิ ญ ประชุ ม จั ด ทำเอกสาร
วาระการประชุ ม จัด ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม) ศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ดำเนินการสรุป จัดทำรายละเอียดในภาพรวมและนำเสนอผลการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว เพื่อใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พิจารณาใหความเห็นชอบ
๕) รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ที่ปรับปรุง/แกไข(ถามี)
ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการขาว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการติตตาม รวบรวม/ตรวจสอบแบบเสนอ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงาน
ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ที่ต องปรับ ปรุง แก ไขใหเป น ไปตามมติข องคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว
๖) เสนอแบบเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) ใหคณะกรรมการบริหารและจัด หา
ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาใหความเห็นชอบ
๗) แจงผลการพิจารณาการเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ใหหนวยงานในสังกัด กรมการขาวทราบ

การเสนอ…

-๘การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว
๑) ศึ ก ษา หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิบ ั ติ / กระบวนการจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร แ ละจัดทำปฏิทิน
การตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงฯ ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงบประมาณ เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวรวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผานมา เพื่อใชเปนขอมูลที่จะนำไปใชประกอบการ
ทบทวน/จัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการจัด ตั้ง งบประมาณรายจา ยประจำปเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว
๒) ทบทวน/จั ดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว
เพื่ อเสนอให ผูบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงของกรมการขาวพิจารณา โดยประสานขอมูลกับกลุม
แผนงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตรขาว เนื่องจากการกำหนดชวงเวลาในการดำเนินการแตละขั้นตอน
จะตองสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงบประมาณ
๓) จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวใหหนวยงานในสังกัดกรมการขาวรับทราบ พรอมสำรวจความตองการขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (เชิญ ประชุม จั ดทำเอกสารวาระการประชุม จัดประชุ ม และจั ดทำรายงาน
การประชุม) เพื่อเปนการสื่อสารแนวการปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปใหหนวยงานในสั งกัด
กรมการขาว ไดรับทราบวาหนวยงานของตนมีความเกี่ยวของในประเด็นใด และตองดำเนินการอยางไร เมื่อไร
เปนการเปดโอกาสใหทุกหนวยงานไดซักถามขอสงสัยตางๆ เพื่อสรางความเขาใจในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ
รายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาวรวมกัน
๔.) กรณีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมและระบบสารสนเทศ ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
สำรวจและสรุปความตองการขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ของกรมการขาว ตามแบบฟอรมเสนอฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาว
๔.๑) กรณีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม
๑. กอ นการจั ดทำแบบฟอรมเสนอฯ เพื่อ ขอตั้งงบประมาณประจำปของหนวยงาน
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ตองดำเนินการสำรวจระบบคอมพิวเตอรที่มีใชอยูในปจจุบันของหนวยงาน
ไดแก รายการถือครองครุภัณฑคอมพิวเตอรตางๆ มีจำนวนเทาไหร มีอายุการใชงานแลวกี่ป ครุภัณฑยังใชงาน
ไดปกติ หรือชำรุดตองซอม และมีปริมาณเพียงพอหรือไม
๒. สามารถจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตเหตุผลดังนี้
ก. ไมเคยมีใชงานมากอน มีความจำเปนตองใชกับภารกิจ...(ระบุ)...
ข.ปริมาณ...

-๙ข. ปริมาณงาน/บุคลากรเพิ่มขึ้น ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีไมเพียงพอตอการใชงาน
ภายใตเงื่อนไขการใชงานคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
๓. เมื่อสำรวจแลวพบวามีความจำเปนต องจัดซื ้อ/จัดหาครุภ ั ณฑ ค อมพิว เตอร ใหม
ให ห น ว ยงานเขีย นความต องการตามแบบฟอร มเสนอขอจัดหาระบบคอมพิ วเตอร ข องกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ICT๐๑) โดยต อ งกำหนดรายการครุ ภ ั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ใ ห เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ประกาศไวหนาเว็บ ไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (http://ictc.ricethailand.go.th) ทั้งนี้ หากตองจัดซื้อรายการอื่นที่นอกเหนือจากประกาศใหแนบใบ
เสนอราคา ประกอบการพิจารณา
๔.๒) กรณีจัดหา/จางพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรสำเร็จรูปใหม
๑. สามารถจัดหา/จา งพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป ใหม ภายใต
เหตุผลดังนี้
ก. ไมเคยมีใชงานมากอน มีความจำเปนตองใชกับภารกิจ...(ระบุ)...
ข. ปรับกระบวนการทำงาน/ภารกิจของหนวยงานใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ค. ตองการวา จางที่ปรึกษาฯ เพื่อใหที่ป รึกษาดำเนินการศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบตอภารกิจหนาที่ของกรมการขาว
ง. พัฒ นาเพื่ อตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล หรือ นโยบายชองกระทรวงเกษตร
และสหกรณ หรือนโยบายของกรมการขาว
จ. พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบงานเดิม เชน การขยาย
ขอบเขตการใหบริการของระบบงานเดิม ระบบงานเดิมยังไมครอบคลุมกระบวนการทำงาน ที่จำเปน เปนตน
ฉ. ทดแทนระบบเดิมที่ใชงานมาแลวไมนอยกวา ๔ ป ใหหนวยงานจัดหาไดในวงเงิน
ไมมากกวาเดิม ทั้งนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
๒. ใหหนวยงานเขียนความตองการตามแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) โดยตองกำหนดรายการครุภัณฑคอมพิว เตอร (ถามี) ใหเปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่ประกาศไวหนาเว็บไซตศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดรายการจางบุคลากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางที่
ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕) กรณีจัดหารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมของทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
ทาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูดำเนินการใหโดยพิจารณาจากรายการบัญชีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของทุกหนวยงานที่บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาว โดยจะคัดเลือก
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานเกิน ๕ ป มาจัดทำเปนรายการทดแทนเพื่อขอตั้งงบประมาณ
รายจ ายประจำป ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข าว ตามแบบฟอรม เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕.๑) การจัดหารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมจะพิจารณาเหตุผลในการทดแทน
คือ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมมีอายุการใชงานเกิน ๕ ป หรือครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมชำรุด ไมคุมคาในการซอม
๕.๒ ทุกสิ้นป...

-๑๐๕.๒) ทุกสิ้นปงบประมาณศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพิจารณารายการถือครอง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว จากระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาว
เพื่ อคัดเลือกรายการที่ มี ความเหมาะสมในการทดแทนมาจัดทำเปนรายการทดแทนตามแบบฟอรม เสนอ
ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) ดังนั้น ทุกหนวยงานในสังกัดกรมการขาว
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จะตองดำเนินการปรับปรุงรายการถือครองครุภั ณฑคอมพิวเตอรข องแตละ
หนวยงานลงสูระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรของกรมการขาวใหทันกอนระยะเวลาตั้งงบประมาณประจำป
๖) จัดส งแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิว เตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ให ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๑) หนวยงานในสังกัดกรมการขาวสวนกลาง เมื่อจัดทำแบบฟอรมเสนอฯ เสร็จเรียบรอย
แลวใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมการขาวประจำป
๖.๒) ศูนยวิจัยขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลวให
หัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองวิจัยและพัฒนาขาวเพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองวิจัยและพัฒนาขาว แลวจึงจัดสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว
๖.๓) ศูนยเมล็ดพันธุขาว เมื่อจัดทำแบบเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร เสร็จเรียบรอยแลว
ใหหัวหนาหนวยงานลงนามกำกับทายเอกสาร และจัดทำบันทึกสงกองเมล็ดพันธุขาว เพื่อดำเนินการรวบรวม
และสรุปเปนภาพรวมของกองเมล็ดพันธุขาว แลวจึง จัดสงใหศู นย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมการขาว ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการขาวตอไป
๗) รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมการขาว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการติดตาม รวบรวม แบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) ตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินการจัดทำงบประมาณ
ดา นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ประจำปเพื่ อตรวจสอบความถู กตองครบถ วนของแบบฟอร ม
รวมถึ ง เนื ้อ หาโดยละเอีย ด วั ต ถุ ป ระสงค ขอบเขตการดำเนิ นงาน คา ใช จ  าย และประโยชน ที ่จ ะได รับ
ตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการขาว
๘) เสนอแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขาว พิจารณาใหความเห็นชอบ (เชิญประชุม
จัดทำเอกสารวาระการประชุ ม จัดประชุม และจั ดทำรายงานการประชุม ) ศูน ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารดำเนินการสรุป จัดทำรายละเอียดในภาพรวมและนำเสนอผลการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว เพื่อใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมการขาว พิจารณาใหความเห็นชอบ
๙) รวบรวม/...

-๑๑๙) รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ที่ปรับปรุงแก(ถามี) ใหเปนตามแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการขาว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการติดตาม
รวบรวม/ตรวจสอบแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ICT๐๑) ที่ตองปรับปรุงแกไขให เปน ไปตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
กรมการขาว
๑๐) เสนอแบบฟอรมเสนอขอจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการขาว เขาสูกระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารดำเนิ นการสรุ ป จั ด ทำรายละเอี ย ดในภาพรวม
และนำเสนอผลการจั ด ตั ้ ง งบประมาณรายจ า ยประจำป ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ของกรมการขาว เพื่อบูรณาการในภาพรวมของกรม โดยใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อรายงานสรุปผลการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ.กษ ถึงสำนักงบประมาณตอไป
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการขาวใหหนวยงานในสังกัด กรมการขาวทราบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะดำเนินการประกาศผลการพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมการข าว ใหห น วยงานในสัง กัด กรมการขา ว ทราบผ านทางเว็บ ไซต
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการขาวตอไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

