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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๓.๔๕ น. 

ณ หองประชุม ๑ ตึกอํานวยการ ช้ัน ๒ กรมปศุสัตว 
_________________________ 

 
รายช่ือคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม 
๑. นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน อธิบดีกรมปศุสัตว 

(ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว) 
ประธานกรรมการฯ 
 

๒. นายพนม  มีศิริพันธุ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
กองการเจาหนาท่ี 

กรรมการฯ 

๓. นางเย็นจิต  ทองยงค ผูอํานวยการกองคลัง 
กองคลัง 

กรรมการฯ 

๔. นายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต ผูอํานวยการกองแผนงาน 
กองแผนงาน 

กรรมการฯ 

๕. นายณรงค  เลี้ยงเจริญ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

กรรมการฯ 

๖. นายทศพร  ศรีศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว 
สํานักพัฒนาพันธุสัตว 

กรรมการฯ 

๗. นางเรืองสุรีย  วงษทองสาลี ผูอํานวยการกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 

กรรมการฯ 

๘. นายทวีสิษฐ  บุญญาภิบาล หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กรรมการฯ 

๙. นางจุรีรัตน  แสนโภชน หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 

กรรมการฯ 

๑๐. นายรณชัย  จวงพานิช ปศุสัตวเขต ๗ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 

กรรมการฯ 

๑๑. นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเลขานุการกรม 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๒. นายเทพชนก  ยิ้มละมุล นิติกร 
สํานักกฎหมาย 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๓. นายถนอม  นอยหมอ นายสัตวแพทยชํานาญการ 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๔. นายอดิศร  จันทรประภาเลิศ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 
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๑๕. นายสมเกียรติ  เลิศวิมลลักษณ สัตวแพทยชํานาญงาน 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๖. นายสุขุม  สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๗. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๘. นายเธียรชัย  อนงครักษ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

(แทน) กรรมการฯ 

๑๙. นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๐. นางสาวนันทนภัส  โรมพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
กลุมตรวจสอบภายใน 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๑. นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๒. จ.อ.อติพล  บํารุงพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๒ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๓. นางสาวจินดาพร  กานทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๔. นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๕ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๕. นายอานันท  เทพทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๖ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๖. นายอัครเดช  รัตนวิไล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ 

(แทน) กรรมการฯ 

๒๗. นายสุนทร  รัตนจํารูญ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการและ
เลขานุการฯ 

๒๘. นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ 

๒๙. นางสาวเพ็ญแข  สายเชื้อ นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ 

๓๐. นางสาวจีรพรรณ  ทองแทน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ 

 
คณะกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 
๑. นายธีระ  อนันตวรปญญา เลขานุการกรม 

สํานักงานเลขานุการกรม 
ติดราชการ 
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๒. นายปรีชา  วงษวิจารณ ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

ติดราชการ 

๓. นายสุเทพ  ยิ้มละมุล ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
สํานักกฎหมาย 

ติดราชการ 

๔. นายประภาส  ภิญโญชีพ ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และ 
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
กองสารวัตรและกักกัน 

ติดราชการ 

๕. นายสมชวน  รัตนมังคลานนท ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

ติดราชการ 

๖. นายไพโรจน  ธํารงโอภาส ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

ตดิราชการ 

๗.  นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ติดราชการ 

๘.  นายกมล  ริมคีรี ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว 

ติดราชการ 

๙. นายอวยชัย  ชัยยุทโธ ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

ติดราชการ 

๑๐. นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย ผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ 

ติดราชการ 

  กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ  
๑๑. นายธนบดี  รอดสม ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร

และยาสัตว 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

ติดราชการ 

๑๒. นางสาวจิราพร  พฤกษศรี หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมตรวจสอบภายใน 

ติดราชการ 

๑๓. นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ ปศุสัตวเขต ๑ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ 

ติดราชการ 

๑๔.  นายประวัติ  รัตนภุมมะ ปศุสัตวเขต ๒ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๒ 

ติดราชการ 

๑๕. นายสมบุญ  หลิมวัฒนา ปศุสัตวเขต ๓ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓ 

ติดราชการ 

๑๖.  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตวเขต ๔ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๔ 

ติดราชการ 

๑๗. นายไพโรจน  เฮงแสงชัย ปศุสัตวเขต ๕ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๕ 

ติดราชการ 
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๑๘.  นายจีระศักดิ ์ พิพัฒนพงศโสภณ ปศุสัตวเขต ๖ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๖ 

ติดราชการ 

๑๙.  นายวิริยะ  แกวทอง ปศุสัตวเขต ๙ 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ 

ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายชาลี  ลีละสิร ิ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
 

๒. นางสาวรติกร  สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
  กองคลัง  
๓. นางสาววันทนา  ยรรยงยศ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

กองคลัง 
 

๔. นายวันชัย  จรัสแสนประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๕. นายปยวิทย  ธรรมบุตร นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๖. นางสาวภาณุตา  บุนนาค นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๗. นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๘. นางสาวสาวิตรี  บุญเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๙. นายเกียรติคุณ  ทัศนวิภาส นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๑๐. นายธรรมรัฐ  พุแค เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
๑๑. นางจุฑารัตน  ขลิบปน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

สํานักกฎหมาย 
 

๑๒. นายธงชัย  สาล ี เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
สํานักงานเลขานุการกรม 

 

๑๓. นายณัฐพล  สระทองอยู เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

๑๔. นางสาวอมรรัตน  ปทุมชาติ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓ 

 

๑๕. นางสาวณัฐกานต  ทาวพันวงศ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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๑๖. นางสาวชลณฉัตร  วินทะไชย เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานท่ีประชุม แจงใหทราบวา เรื่องท่ี ๑ นโยบายเรงดวนของรัฐบาลเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Digital Economy) ไดมีการประชุมหลายภาคสวนท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานหนวยงาน โดยมี
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อน
นโยบายดังกลาว โดยมีการนําไปใชในการผลิต อุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐและเชื่อมโยงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการเชื่อมโยงขอมูลใหอยูในฐานขอมูลเดียวท้ังหมดเพ่ือนําไปใชในการ
ใหบริการภาครัฐและเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง และจะเปนนโยบายในการขับเคลื่อนในเรื่องพลวัตใหมีความ
รวดเร็วและสามารถแขงขันกับอารยประเทศ มีกรอบยุทธศาสตร ๕ ดาน คือ ๑. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัล (Hard Infrastructure) ๒. การสรางความม่ันคงปลอดภัยและความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure) ๓. โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการใหบริการ (Service 
Infrastructure) ๔. การกระตุนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) และ ๕. การ
สรางสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society & 
Knowledge Resource) จากยุทธศาสตรท้ัง ๕ ดาน จะมีเปาหมายในการขยายเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศทุกพ้ืนท่ี มีการรวบรวมขอมูลจากศูนยขอมูลเปน Big Data, Cloud Service และมีการพัฒนาเปน 
Open Data โดยมีบริหารจัดการชั้นขอมูลแตละระดับเพ่ือใชในการเผยแพรและการใหบริการตางๆ 

เรื่องท่ี ๒ วัตถุประสงคของการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ปศุสัตวในครั้งนี้ คือ ๑. เพ่ือชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลใหเปนไปตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ๒. เพ่ือพิจารณาในการกําหนดนโยบายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ ๓. เพ่ือเปนการกํากับติดตามประเมินผลและ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
และ ๔. เพ่ือเปนการหารือ บูรณาการ และประสานงานขอมูลของหนวยงานใหมีเอกภาคและมีประสิทธิภาพ 

เรื่องท่ี ๓ เปนบทวิเคราะหสามารถสรุปจากเอกสารการประชุมและการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีประเด็นปญหา ๒ ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ เนื่องจากมีแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ แตยังขาดกลไกในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะกรรมการจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ไมใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากไมมีความเปนเอกภาพ และดาน
งบประมาณและบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังไมมี
ความพรอมเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร การดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือมุงไปสู Government Application Center: GAC โดยจะทําอยางไรเพ่ือเตรียมความพรอมเขา
สูการพัฒนา Digital Economy 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑ แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี ๙๘๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๕๗ เรื่อง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยแตงตั้งใหนายอภัย  สุทธิสังข ตําแหนง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานดานนโยบายและการ
บริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒ แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO ประจํากรมปศุสัตว) 
กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๑๒๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง ใหขาราชการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยแตงตั้งให นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน ตําแหนง รองอธิบดีกรมปศุสัตว ปฏิบัติหนาท่ีเปน
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) หรือ CIO ประจํากรมปศุสัตว มีอํานาจ
หนาท่ีดังนี้  

๑. กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

๒. วางแผน/จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 

๓. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหัวหนาสวนราชการ 
๔. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกรมปศุสัตว ตามนโยบาย/แผนแมบทฯ/แผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอผูบริหารกรม
ปศุสัตว 

๖. ประสานงานระหวางกรมตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณในการจัดแผนแมบทฯ และใน
เรื่องขอมูลเก่ียวกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

๗. รวมเปนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงาน 
เพ่ือใหการกํากับดูแลและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๓ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 
กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๑๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว โดยมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง กรมปศุสัตว เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง/เลขานุการกรม/กลุม ปศุสัตว
เขต ๙ เขต เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการและเลขานุการ 
และเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี
ดังนี้ 

๑. พิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ใหสอดคลอง
แนวทางการพัฒนาระดับประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว 

๒. พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองใหความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ของกรมปศุสัตว 

๓. บริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรม 
ปศุสัตวใหเปนไปตามกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกรมปศุสัตว 

๔. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๕. เสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและการบริการของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

๖. ประสานงานและใหความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางกระทรวงและกรม
ตางๆ 

๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให
ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
เพ่ือใหการกํากับดูแล การบริหารจัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมปศุสัตวของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหลักเกณฑและแนวทางการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล
เพ่ิมเติมวา ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) จะไดรับมอบหมายจากกรม
ปศุสัตว โดยใหผูบริหารกรมปศุสัตว (รองอธิบดีกรมปศุสัตว) ท่ีกํากับดูแลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทําหนาท่ีเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวจะตองแตงตั้งให CIO 
กรมปศุสัตว เปนประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ซ่ึงไปตามกรอบกฎเกณฑท่ีกําหนด 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๒.๑ การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
วาระท่ี ๒.๑.๑ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๖๑ 
ตามท่ี มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ (ฉบับท่ี ๑) และมติในคราวเดียวกันได
กําหนดใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานจัดทําและ/หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานตนใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับประเทศ ท้ังในดานสาระและกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ตอมาหนวยงาน
ภาครัฐไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

สําหรับกรมปศุสัตว มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว จํานวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. โครงการศึกษาและวิเคราะหออกแบบแผนแมบทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนแผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานดานบริหารและพัฒนาระบบขอมูลท่ีมีอยูใหเปนระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือประโยชนในการใชเปนขอมูลกลางในการปฏิบัติงานและการวางแผนงานตางๆ โครงการ
ดังกลาวไดดําเนินการภายหลังในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตกรมปศุสัตวไดมีการพัฒนางานสารสนเทศมากอนตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ โดยไดรับความเห็นชอบดําเนินการจากสํานักงบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ 
๕๘.๓๑ ลานบาท ซ่ึงกรมปศุสัตวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนเงิน ๓๙.๑๖ ลานบาท 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ เปน
แผนงานในการพัฒนาการขยายเครือขายขอมูลกรมปศุสัตวใหครอบคลุมทุกหนวยงานของกรมปศุสัตว จัดหา
ระบบดานความปลอดภัยของเครือขาย การพัฒนาระบบงานเฉพาะทางเพ่ือใชในการปฏิบัติงานท้ังการผลิต 
การสงเสริม และการใหบริการ การพัฒนาระบบชวยในการบริหารตางๆ และระบบชวยการตัดสินใจ ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความพรอมดานสารสนเทศ เปนตน ไดรับอนุมัติหลักการจากสํานัก
งบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ ๖๔.๑๓ ลานบาท ดําเนินการโดยใชงบประมาณท้ังสิ้น ๕๒.๗๘ ลาน
บาท 

๓. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ เปน
แผนงานท่ีปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยท้ังในเรื่องเนื้อหาสาระและกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน โดยแผนแมบท ICT ดังกลาว มีเปาหมายในการกระจายเครือขายคอมพิวเตอรใหครอบคลุม
บุคลากรของกรมปศุสัตวอยางท่ัวถึง สามารถรองรับขอมูลและระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหการบริการขอมูลขาวสารท่ีมีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว และยังเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีและเปนระบบมากข้ึน โดยแผนแมบทฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การใช ICT เพ่ือสนับสนุนงานบริการดานปศุสัตว (e-Services) 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การใช ICT เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety) 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การประยุกตใช ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว (e-R&D) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ (e-Government) 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel) 

๔. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เปน
แผนงานท่ีขยายกรอบจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๗ - 
๒๕๕๑ โดยยังคงเนื้อหาสาระและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมือนเดิม โดยอาศัย
ยุทธศาสตรหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) จํานวน ๕ ยุทธศาสตร
เปนกรอบแผนงานในการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวมาจนถึง
ปจจุบัน 

สําหรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ไดจัดทํา
ข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป และในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนชวงระยะเวลาสิ้นสุดการใชแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว กรมปศุสัตวจึงจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมปศุสัตวใหมีความตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประเทศไทย ยุทธศาสตรการเกษตร และกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (IT๒๐๒๐) และได
ดําเนินการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอย และกรมปศุสัตวไดอนุมัติรับรองแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ฉบับสมบูรณ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวรับทราบและถือปฏิบัติตอไป 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีรายละเอียด
เนื้อหาสรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ

ตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

๒) พัฒนามาตรฐานระบบขอมูล เครือขายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการความ
รวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

๓) เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศดานการปศุสัตวเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการวิจัยพัฒนาแกบุคลากร
เครือขายดานปศุสัตว 

๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันดานปศุสัตวใหสามารถแขงขันไดกับตางประเทศ มีมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และเปน
ชองทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
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เปาหมายหลัก 
๑) Smart Livestock 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการปศุส ัตวที ่เป นระบบและมีเอกภาพโดยการบูรณาการ
แหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ลดความซํ้าซอนของเอกสารและขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถ
รองรับระบบการผลิตทั้งหวงโซการผลิตที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยตอผู บริโภค เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
ตอบสนองความตองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ พรอมกับมีระบบเฝาระวังปองกันโรคและ
ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและแมนยํา รวมถึงการกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวท่ี
ชัดเจนตามขอกฎหมายและขอบัญญัติความตกลงรวมมือระหวางประเทศ โดยสามารถใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดท้ังทางอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน 

๒) Smart Officer 
ทรัพยากรมนุษยดานการปศุสัตวและองคกรดานการปศุสัตวท้ังภายในและภายนอกกรมปศุสัตว 

สามารถเขาถึงและใชระบบสารสนเทศในการใหบริการเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป การ
บริหารการจัดและเสริมสรางความเขมแข็งในองคความรู ด านการปศุส ัตว เพื ่อวิจ ัยพัฒนาและคิดคน
นวัตกรรม นําไปสูการพัฒนาการปศุสัตวอยางยั่งยืนและเกษตรกรมีความอยูดีกินดีและมีความมั่นคงในอาชีพ
ปศุสัตวไทย 

๓) Smart Network 
เคร ือข ายด านการปศ ุส ัตว ท ุกภาคสวนม ีระบบสารสนเทศเพื ่อใช ในการพัฒนา ถ ายทอด 

แลกเปลี่ยนความเชื่อมโยงขอมูลการปศุสัตวระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกอยางบูรณา
และเปนระบบ และการเตรียมความพรอมดานการปศุสัตวไทยเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเปดการคาเสรีท่ัวโลก 

คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ระยะ 

๑๐ ป) 

“iDLD” 
I : Information  สารสนเทศถูกตองและเปนปจจุบัน 
I : Innovation   นวัตกรรมแนวใหมท่ีสรางสรรค 
I : Integration   บูรณาการรวมกันเปนหนึ่งเดียว 
I : International  ความเปนสากลและเปนที่ยอมรับ   

คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ระยะ 
๕ ปแรก) 

“iSTAR” 
I : International  ความเปนสากล 
S : Smart   มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
T : Technology  เทคโนโลยีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง 
A : Accuracy   ถูกตองแมนยํา 
R : Responsibility  รับผิดชอบและตอบสนองความตองการ 
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คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ (ระยะ 
๕ ปหลัง) 

“SMARTi” 
 S : Standard   ความเปนมาตรฐาน 
 M : Modernization  ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
 A : Accuracy   ถูกตองแมนยํา 
 R : Robustness  ความเสถียรและคงทน 
 T : Technology  เทคโนโลยีล้ําสมัย 
 I : Innovation   นวัตกรรมแนวใหม 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการใหบริการดานปศุสัตว 

(e-Service) ประกอบดวย 
- โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม 
- โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณและโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว 
- โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 
- โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 
- โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 
- โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางและบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
- โครงการกําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางสัตวแพทย 
- โครงการตรวจสอบยอนกลับมาตรฐานดานการปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 
- โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงการผลิตและ
การตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) ประกอบดวย 

- โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางและบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
- โครงการกําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางสัตวแพทย 
- โครงการตรวจสอบยอนกลับมาตรฐานดานการปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 
- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพัฒนาพันธุสัตวเพ่ือการบูรณาการ (e-Breeding) 
- โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการตลาดปศุสัตว (e-Market) 
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- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานปศุสัตวเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน 
- โครงการการบริหารจัดการวัคซีน (e-Vaccine) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการวิจัยพัฒนา สรางนวัตกรรม 
และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) ประกอบดวย 

- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 
- โครงการจัดทํา Knowledge Base 
- โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) ประกอบดวย 

- โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการสงเสริมปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 
- โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
ภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) ประกอบดวย 

- โครงการจัดทํา Knowledge Base 
- โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความเห็นท่ีประชุม 
ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง/เลขานุการ/กลุม หรือผูท่ีได

มอบหมายจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวไปศึกษารายละเอียดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ดําเนินการจัดสงผูท่ีไดมอบหมายจากหนวยงานเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานในการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนระยะๆ ให
เปนไปตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดําเนินการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
 

วาระท่ี ๒.๑.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว โดยจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี ๑๙๒/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด กษ. ตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และมติประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
แนวนโยบายของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตองการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี
กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 

๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับ
กรม/ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน 

๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ของกรมปศุสัตว และลงนามกํากับใน
แบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด ดังนี้ 
๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร โฆษณาและเผยแพร  กรมปศุสัตว 

สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว URL: http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/ ไป
ท่ีเมนูคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรฯ เปนลําดับแรก 

๓.๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
สามารถดาวน โ หลดได ท่ี เ ว็ บ ไซต ของกระทรวง เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อส าร  URL: 
http://www.mict.go.th ไปท่ีเมนูบริการประชาชน: หัวขอ: บริการอ่ืนๆ หัวขอยอย: เกณฑราคาพ้ืนฐาน หรือ
ศึกษาจากปายสื่อโฆษณา/เนื้อหาสาระของกระทรวงฯ (เกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร) 

๓.๓ ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีอยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด สามารถดาวน
โหลดไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนู
รายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๓.๔ การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปท่ีเมนูรายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยี
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สารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ: หลักเกณฑและ
แนวทางการจางท่ีปรึกษา 

๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ย
ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๕ 
ป โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

๖. แบบฟอรมท่ีใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปนแบบฟอรมใหมท่ีกําหนดข้ึน 
จํานวน ๒ แบบฟอรม และยังคงใชแบบฟอรมเดิม จํานวน ๑ แบบฟอรม รวมจํานวน ๓ แบบฟอรม มี
รายละเอียดดังนี้ 

แบบฟอรมท่ี ๑ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ICT๐๑) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนการจางพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/การจางท่ีปรึกษาสําหรับกรณีจัดหาใหม/เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการจัดทําโครงการภาพรวมของ
กรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/ทดแทนของเดิม (ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) โดยใชสําหรับการจัดทํา
ของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซ่ึงตองเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบฟอรมท่ี ๒ แบบฟอรมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว 
(ICT-DLD ๑) สําหรับการจัดซ้ือจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวร กรณีทดแทนของเดิม/เพ่ิมประสิทธิภาพ/
จัดหาใหม โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มี
รายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม 
จะตองระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และวัน/เดือน/ปท่ีจัดซ้ือ ตามจํานวนท่ีขอทดแทนของเดิม 
โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด 

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดจัดทําโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรม
ท่ี ๒ แลวนั้น ทางศูนยสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการรวบรวมจัดทําภาพรวมของกรมปศุสัตว ท้ังกรณีทดแทน
ของเดิม หรือจัดหาใหม (เฉพาะจัดซ้ือจัดหาฮารดแวร/ซอฟตแวร) เพ่ือนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป 

แบบฟอรมท่ี ๓ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ 
องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง 

สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปมาแลว แตขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการแทน โดยจะตองอยูภายใตกรอบท่ีไดรับ
ความเห็นชอบ เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ
พิจารณาไดเอง 
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สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง จะตองรายงานผลการพิจารณาตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือทราบและใหความเห็นชอบ
กอนดําเนินโครงการ 

๗. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตวจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณและปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา 
กรมปศุสัตวไดมีการจัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวซ่ึงไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของภาครัฐ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ข้ันตอนและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวมี ๒ แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี ๑ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการแจงเวียนใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรมท่ีกําหนดและปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีกําหนดใหแกศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรวบรวมและกลั่นกรองเบื้องตน แลวนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
จาก CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาพรวมของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณา
และใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นําเสนอตอ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามกํากับ และแจงผลใหหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและสํานักงบประมาณรับทราบตอไป และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) แจงผล
โครงการฯ ใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการตอไป และเม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการฯ 
ท่ีไดรับและหนวยงานจะตองรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางโครงการฯ ใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลังจาก
จัดซ้ือจัดจางฯ ภายใน ๗ วันทําการ เพ่ือใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมการดําเนินงานใหแก
กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป   

แนวทางท่ี ๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม 
ปศุสัตว โดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ภายใตโครงการฯ ท่ีผานความ
เห็นชอบในข้ันตอนการตั้งงบประมาณรายจายประจําป และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการฯ และแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหแกศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมและกลั่นกรองเบื้องตน แลวนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ใหเปนไปตาม
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หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
จาก CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือทราบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และนําเสนอตอ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามกํากับ และแจงผลใหหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับทราบ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงผลโครงการฯ ใหแก
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการตอไป และเม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการฯ ท่ีไดรับและ
หนวยงานจะตองรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางโครงการฯ ใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลังจากจัดซ้ือจัด
จางฯ ภายใน ๗ วันทําการ เพ่ือใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมการดําเนินงานใหแกกระทรวง
เกษตรและสหกรณตอไป 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะตองเปนเจาภาพหลักในการ
ประสานงานและใหขอมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือใหการยื่นเสนอคํา
ขอโครงการฯ เปนไปอยางราบรื่น 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา การจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรไดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดยใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๙ และเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจายป ๒๕๕๘ ในครั้งท่ี ๑ เปนท่ีเรียบรอยและใหหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวเรงรัดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามโครงการฯ ท่ีเสนอใหทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

ประธานท่ีประชุม สอบถามวา การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไม
เกิน ๑ เครื่องตอคน จะตองมีแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนด 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีกําหนดป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเปนเกณฑในการจัดทําของบประมาณโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนตนมา และเกิดเปนรูปธรรมในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ท่ีไดรับจัดสรรบางสวน และให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยึดแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรใน ๕ ปขางหนาไดมีเกณฑ ๒ คนตอ ๑ เครื่อง 
โดยเครื่องคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานมากกวา ๑๗ ป พยายามจัดหาใหลดลงเหลือ ๕ ปในระยะเวลา ๕ ป
ขางหนา ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๒๐๐ กวาเครื่อง และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๑,๐๐๐ เครื่องข้ึนไป เพ่ือทดแทนของเดิมและ
โครงการใหม สวนปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดมีการทําแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ๕ ป โดยมีเกณฑ ๑ 
เครื่องตอ ๒ คน โดยเปนการลดขนาดและลดอายุการใชงานเฉลี่ย ๙ ป และสํานักงบประมาณไดมีการปรับอายุ
การใชงานจาก ๕ ป เปลี่ยนเปน ๗ ป ซ่ึงกองแผนงานและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คาดวาจะใชระยะเวลา
ประมาณ ๒ - ๓ ป โดยคิดจํานวนบุคลากรเฉพาะขาราชการและพนักงานราชการ แตในความเปนจริงจะคิด
เฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและตัดบุคลากรท่ีใชแรงงานออกไป 

ประธานท่ีประชุม ใหขอมูลวา รองนายกรัฐมนตรี (มล.ปรีดิยาธร  เทวกุล) ใหนโยบาย Digital 
Economy จะตองวัดดวยเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน แตเครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน โดยมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไวเพ่ือใชตอรองงบประมาณซ่ึงเปนประเด็นสาระสําคัญในการ
ดําเนินงาน แตเม่ือมีการจัดตั้งงบประมาณแลวไมไดรับการจัดสรรก็ถือวาหนวยงานไดมีการดําเนินการแลว 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา เม่ือไดมีการดําเนินการมาแลว ๓ ป กองแผนงานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนศูนยกลางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและยึดแนวทางตาม



- ๑๗ - 
 

 
 

แผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกําหนด โดยในชวงปท่ี ๑ ยังไมเปนระบบ ในชวงปท่ี ๒ (ปงบประมาณ 
๒๕๕๘) ก็เริ่มเขาเปนระบบแตยังมีบางสวนท่ียังไมไดเขาระบบ และชวงปท่ี ๓ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) จะเขา
อยูในระบบท่ีผานความเห็นชอบจาก CIO กรมปศุสัตวแลวหรืออยูในกระบวนการผาน ความเห็นชอบจาก CIO 
กรมปศุสัตวเทานั้น เกณฑในการพิจารณากรณีใหจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมตามเกณฑอายุการ
ใชงาน ๗ ป และตามท่ีหนวยงานขอตั้งงบประมาณไว และใชระยะเวลาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๒ - 
๓ ป จึงจะเขาสูตามแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไป
ดําเนินการถายทอดและประชาสัมพันธกระบวนงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการถายทอด
และประชาสัมพันธกระบวนงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน 
 

วาระท่ี ๒.๑.๓ การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับสํานักงบประมาณไดมีการประชุมสวน
ราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือชี้แจงการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐรับทราบ
นโยบาย ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้ันตอนการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะการบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 

- นโยบายยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนยุทธศาสตรเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการเฉพาะดานทําหนาท่ีชวยเหลือ
คณะกรรมการฯ ท่ีชี้นําทิศทางของการพัฒนาใหแกหนวยงานท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ และกําหนดนโยบาย
สนับสนุนดานการสรางแรงจูงใจ นวัตกรรม จัดหาตลาดใหแกเอกชน เพ่ือรวมกันสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง
และพัฒนาคนไทยท่ีมีความสามารถ โดยมีกรอบยุทธศาสตรเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมีองคประกอบ ๕ ดาน 
คือ 

๑. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ท้ังดานโทรคมนาคมและการแพร
ภาพกระจายเสียง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน เชน National Broadband (โครงขายสื่อสารความเร็วสูง) 
Data Center (ศูนยขอมูลท่ีมีมาตรฐานและบริการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง) International Gateway (จุด
เชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตระหวางประเทศโดยผานวงจรสื่อสัญญาณในรูปแบบตางๆ เชน 
ระบบเคเบิลใยแกวนําแสงภาคพ้ืนดิน เคเบิลใตน้ํา) National Broadcast (โครงขายสงสัญญาณแพรภาพ
กระจายเสียงระบบดิจิทัลท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ) Satellite และ Radio Frequency Management 
(การบริหารจัดการและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีวิทยุ) 

๒. การสรางความม่ันคงปลอดภัยและความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft 
Infrastructure) เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานตางๆ เพ่ือสราง



- ๑๘ - 
 

 
 

ความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เชน Laws, Cyber Security, e-Trade Facilitation และ 
e-Transaction 

๓. โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการใหบริการ (Service Infrastructure) เปนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานการใหบริการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมบริการผานระบบดิจิทัลของท้ังภาครัฐและเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีตนทุนต่ําสุด เชน Digital Government, Service Platforms, e-Logistics และ 
Data Service Innovation 

๔. การกระตุนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) เปนการสงเสริม
ธุรกิจ Digital เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจากการแขงขันราคาไปสูการแขงขันเชิงการ
สรางคุณคาของสินคาและบริการท่ีผูบริโภคพอใจสูงสุด เชน Digital Commerce, Digital Entrepreneur, 
Digital Innovation และ Digital Content 

๕. การสรางสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital 
Society & Knowledge Resource) เปนการสรางสังคมดิจิทัลท่ีท่ัวถึงเทาเทียมกัน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลและบริการของรัฐไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถึงผานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมท้ังมีพลเมืองดิจิทัลท่ีฉลาด 
รูเทาทันขอมูลขาวสารและมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน Lifelong Learning, Digital Archive, Digital 
Library, Digital City, Media Literacy และ Universal Design 

- นโยบายการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติม มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ แนวทางดําเนินงาน พิจารณากลั่นกรองขอเสนอการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ และกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผนบูรณา
การใหมีความโปรงใสและถูกตอง และกําหนดข้ันตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. การขอตั้งงบประมาณระบบงานหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทข้ึนไป 
จะตองสงโครงการใหคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอคําขอตั้งงบประมาณใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และกรณีวงเงินไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท หนวยงานภาครัฐสามารถเสนอคําขอตั้งงบประมาณให
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณไดโดยตรง 

๒. การกําหนดแนวทางการบูรณการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ เพ่ือใหการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานภาครัฐเปนไปในทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอน ประหยัดงบประมาณ มีการบูรณาการ
รวมกัน สอดคลองกับแผนแมบท ICT แผนนโยบายระดับประเทศ และมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได มี
แนวทางพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ 

๒.๑ งบดําเนินงาน 
๒.๑.๑ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

๑) คาจางเหมาบริการ ในรายการบํารุงรักษาระบบงานหรือครุภัณฑท่ีพนระยะเวลา
รับประกัน มีแนวทางดังนี้ 
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(๑) กรณีการบํารุงรักษาระบบงาน ตามเกณฑกระทรวง ICT และเกณฑอนุกรรมาธิการ 
ICT ไดกําหนดใหบํารุงรักษาไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินในการจาง โดยพิจารณาตามระยะเวลาหลังจาก
การพัฒนาเสร็จสิ้น ดังนี้ 

- ปท่ี ๑ ไมตั้งงบประมาณบํารุงรักษา เนื่องจากยังอยูในระยะเวลารับประกันผลงาน 
(หลังสิ้นสุดการตรวจรับงาน ผูรับจางตองรับประกันผลงานท่ีพัฒนาเปนเวลา ๑ ป) 

- ปท่ี ๒ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๗ ของวงเงินในการพัฒนา 
- ปท่ี ๓ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๘ ของวงเงินในการพัฒนา 
- ปท่ี ๔ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๙ ของวงเงินในการพัฒนา 
- ปท่ี ๕ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๑๐ ของวงเงินในการพัฒนา 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑดังกลาวใหระบุเหตุผลความ
จําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

(๒) กรณีท่ีในโครงการพัฒนาระบบมีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรรวมไวในโครงการ
ในปท่ี ๑ ถึงปท่ี ๓ จะตองนํามูลคาของครุภัณฑมาหักออกกอนคิดคาบํารุงรักษาระบบงาน และนําวงเงินคา
ครุภัณฑไปคิดคาบํารุงรักษาในปท่ี ๔ เปนตนไป 

๒) คาวัสดุคอมพิวเตอร ใหตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงานและการใชจายจริง 
และเปนไปตามเกณฑราคามาตรฐานปจจุบันของกระทรวง ICT หรือเกณฑราคามาตรฐานของสํานัก
งบประมาณ กรณีไมมีราคามาตรฐานใหเทียบจากราคาตลาดในปจจุบัน 

๓) การเชาครุภัณฑคอมพิวเตอร ควรพิจารณาความคุมคาโดยเปรียบเทียบกับการจัดซ้ือ
และบํารุงรักษาในอายุการใชงาน ๕ ปข้ึนไป 

๒.๑.๒ หมวดคาสาธารณูปโภค คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
๑) รายการคาเชาบริการเครือขายตางๆ ไดแก คาเชาบริการอินเทอรเน็ต คาเชาบริการรับ

ฝากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Co-Location) เปนตน ควรตั้งงบประมาณในวงเงินไมเกินปท่ีผานมา โดยตอง
มีความเร็วเพ่ิมข้ึน 

๒) การเชาบริการเครือขายคอมพิวเตอร ควรใหหนวยงานทบทวนความเปนไปไดในการ
เลือกใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) 
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) กอน 

๒.๒ งบลงทุน 
๒.๒.๑ หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  

๑) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) มีแนวทางดังนี้ 
- ใหหนวยงานภาครัฐใชราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด หรือใชราคาตลาด

โดยสืบราคาจากทองตลาด รวมท้ังเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง ท้ังนี้ใหพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ประเภทสินคาและบริการ และเปนประโยชนตอทางราชการ 

- ใหหนวยงานตรวจสอบรายการใหบริการของระบบ Government Cloud Service 
หากมีบริการท่ีอยูในขอบเขตของการจัดหา ใหประสาน สรอ. เพ่ือขอใชบริการระบบดังกลาว 

- ใหหนวยงานพิจารณาบูรณาการการใชงานศูนยขอมูล (Data Center) รวมกับ
หนวยงานภายในสังกัดกระทรวง หรือพิจารณาดําเนินการเชาใชบริการกอนเสนอของบประมาณดานการจัดทํา 
Data Center 
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- ควรพัฒนาระบบใหแลวเสร็จ กอนการจัดหารายการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
(Hardware) เพ่ือใหไดอุปกรณท่ีทันสมัย 

- กรณีการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม ตองมีอายุใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๒) การจัดหาชุดโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมประยุกต (Software) มีแนวทางดังนี้ 

(๑) ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Software Product) ควรมีการวิเคราะหถึงเหตุผลท่ีเลือกใช
ซอฟตแวรดังกลาว และเลือกใชซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือใหพิจารณาใชงานซอฟตแวรประเภท Open 
Source แทนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรสําเร็จรูป 

(๒) ระบบงานประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software Development)  
- จะตองเปนระบบงานท่ีสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน หรือตามนโยบายรัฐบาล 

และควรมีการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมถึงการคํานวณปริมาณงาน เพ่ือใหตรงความตองการและวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดหา 

- ใหมีการกําหนดความตองการบุคลากรในโครงการท่ีชัดเจน เชน ประเภท คุณวุฒิ 
คาตอบแทน จํานวนคนท่ีชัดเจน ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และควรแจกแจงตามแบบ
บัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต 

- ใหพิจารณาการใชระบบสารสนเทศรวมกัน โดยเฉพาะระบบงานกลาง เชน ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

- ควรอางอิงตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 
๒.๐ (TH e-GIF 2.0) 

- กรณีระบบงานท่ีพัฒนามีการใชขอมูลจากบัตรประชาชน ควรพิจารณาใชขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแบบเอนกประสงค (Smart Card) 

๓) ระบบฐานขอมูล (Database) ควรออกแบบระบบฐานขอมูลเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได (Interoperability) และนําไปสู Single Window Database และ
ควรจัดทําชองทางการเชื่อมตอ Application Program Interface (API)  เพ่ือใหหนวยงานสามารถเชื่อมตอ
ระบบระหวางหนวยงานได 

๒.๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Mail) 
- หนวยงานภาครัฐควรใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (e-Mail) 

สําหรับใชติดตอสื่อสารงานในราชการ เนื่องจากเนื้อหาขอมูลถือเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและเปนความลับ 
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของตางประเทศท่ีอาจจะไมปลอดภัยจากการถูก
โจรกรรมขอมูลลับทางราชการรวมถึงฐานขอมูลจัดเก็บเนื้อหาจดหมาย โดยควรประสานงานกับ สรอ. เพ่ือขอ
ใชบริการระบบดังกลาว 

- ผลักดันใหการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ใหมี
ผลทางดานกฎหมาย 

๒.๔ สถาปตยกรรมระบบ 
- ระบบท่ีสําคัญ (Mission Critical) ควรกําหนดใหมีระบบสํารอง (Disaster Recovery Site) 

เพ่ือใหสามารถกูคืนระบบไดเม่ือเกิดภัยพิบัติโดยพิจารณาบูรณาการใชระบบสํารองรวมกันของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเพ่ือลดความซํ้าซอนในการลงทุน หรือประสาน สรอ. เพ่ือขอใชบริการระบบดังกลาว 
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- เลือกสถาปตยกรรมระบบใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและงาย
แกการบํารุงรักษาระบบ เชน ออกแบบระบบแบบรวมศูนยหรือแบบกระจาย 

- ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมุงสูใชเทคโนโลยี Cloud Computing และนําไปสูการเปน 
National Cloud ในอนาคต 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา สํานัก
งบประมาณรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) จัดประชุมการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี
เจาหนาท่ีกองแผนงานและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขารวมประชุมดังกลาว ในเรื่อง นโยบาย Digital 
Economy และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา หลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ - คาจางเหมา
บริการ ในรายการบํารุงรักษาระบบงานหรือครุภัณฑท่ีพนระยะเวลารับประกัน จะมีแนวทางการบํารุงรักษา
ระบบงาน ตามเกณฑกระทรวง ICT และเกณฑอนุกรรมาธิการ ICT ไดกําหนดใหบํารุงรักษาไดไมเกินรอยละ ๑๐ 
ของวงเงินในการจาง โดยพิจารณาตามระยะเวลาหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น คือ 

ปท่ี ๑ ไมตั้งงบประมาณบํารุงรักษา เนื่องจากยังอยูในระยะเวลารับประกันผลงาน (หลังสิ้นสุดการตรวจ
รับงาน ผูรับจางตองรับประกันผลงานท่ีพัฒนาเปนเวลา ๑ ป) 

ปท่ี ๒ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๗ ของวงเงินในการพัฒนา 
ปท่ี ๓ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๘ ของวงเงินในการพัฒนา 
ปท่ี ๔ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๙ ของวงเงินในการพัฒนา 
ปท่ี ๕ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๑๐ ของวงเงินในการพัฒนา 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑดังกลาวใหระบุเหตุผลความ

จําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 
ประเด็นเรื่อง คาวัสดุคอมพิวเตอร ใหตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงานและการใชจายจริง 

และเปนไปตามเกณฑราคามาตรฐานปจจุบันของกระทรวง ICT หรือเกณฑราคามาตรฐานของสํานัก
งบประมาณ กรณีไมมีราคามาตรฐานใหเทียบจากราคาตลาดในปจจุบัน ประเด็นเรื่อง การเชาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ควรพิจารณาความคุมคาโดยเปรียบเทียบกับการจัดซ้ือและบํารุงรักษาในอายุการใชงาน ๕ ปข้ึน
ไป ประเด็นเรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) ใหหนวยงานภาครัฐใชราคามาตรฐาน
ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนดเปนเกณฑราคาพ้ืนฐานฯ ในการตั้งงบประมาณ และประเด็นเรื่อง หนวยงาน
ภาครัฐควรใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (e-Mail) สําหรับใชติดตอสื่อสารงานใน
ราชการ เนื่องจากเนื้อหาขอมูลถือเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและเปนความลับ 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา การคิดคาบํารุงรักษาปท่ี ๒ - ๔ คิดเพียงรอยละ ๗ - ๙ ของวงเงินใน
การพัฒนา สามารถทําไดหรือไม มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการในการดูแลบํารุงรักษาระบบงานของกรมปศุสัตว เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน สวน
การพัฒนาระบบงานท่ีจะตองมีสถาปตยกรรมและนวัตกรรม แตก็ยังขาดแคลนเงินงบประมาณในการสนับสนุน 
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มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือทํา
หนาท่ีกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานและการดําเนินงานตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ ใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนําหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใชประกอบในการดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน และมอบหมายใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานการดูแล
บํารุงรักษาหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศตอไป 
 

วาระท่ี ๒.๑.๔ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ โดยมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเผยแพรขอมูลในเรื่องราคาของเครื่องคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงานตางๆ ใหหนวยงานภาครัฐทราบเปนระยะๆ เพ่ือประโยชนในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
แตละหนวยงานภาครัฐตอไป ซ่ึงในปจจุบันกระทรวงฯ ไดกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๔ รายการ และมี
ขอแนะนําประกอบการพิจารณาแนบทาย 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานบางรายการ ยกตัวอยางเชน 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ราคาตอหนวย ๑๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงมี
การปรับเพ่ิมราคา ในสวนของกรมปศุสัตวโดยคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยูในระหวางดําเนินการและนําเสนอขออนุมัติกรมปศุสัตวพิจารณาตอไป 

ผูอํานวยการกองแผนงานสอบถามวา ประเด็นแรก ถาอยูในระหวางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม และมีการจัดซ้ือจางครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองรอใชสเปคใหมหรือไปใชสเปค
เกา และประเด็นท่ี ๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรไดมีการพิจารณาผานคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรซ่ึงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และหัวหนากลุมเปนเลขานุการ
คณะทํางานฯ และนําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ โดยมีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตวมีไวดําเนินการอะไร 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา เสนอจัดตั้งคณะทํางานในวาระท่ี ๓.๖ และควรมีการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางานในดานตางๆ ทุกไตรมาส เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน e-Service เปนตน และไมใชเพียงแคจัดการประชุมเพ่ือตอบตาม
ตัวชี้วัดเทานั้น ถาไมสามารถดําเนินการไดก็อาจจะจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เนื่องจากการ
กําหนดสเปคใหมยังไมออก เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรบางรายการมีการปรับราคาและมีรายละเอียด
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คุณลักษณะเฉพาะบางขอท่ีเพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘.๕ นิ้ว) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จากเดิมราคา ๑๕,๐๐๐ บาท และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบาง
รายการท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน โดยขอใหไปใชสเปคเดิมไปพลางกอนสําหรับหนวยงานท่ีขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หรือเงินเหลือจาย 

ผูอํานวยการกองคลังใหความเห็นวา ในขณะนี้กรมปศุสัตวอนุมัติใหมีการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหรือเงินเหลือจายป ๒๕๕๘ มี ๒ หนวยงาน คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สํานักงานเลขานุการกรม 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา กระบวนการทํางานยังไมมีความชัดเจน จึงเสนอจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานยอยๆ ในวาระท่ี ๓.๖ ไปทําหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงาน/หรือนํากฎระเบียบมา
อางอิงเพ่ือประกอบในการปฏิบัติงาน เม่ือไดขอสรุปตางๆ ขอนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนําไปใชประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานตอไป 
 

วาระท่ี ๒.๑.๕ แผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร

กรมป ศุสั ตว  เ พ่ือ ใช เปนข อ มูล พ้ืนฐานในการวางแผนสนับสนุนครุ ภัณฑคอมพิว เตอร พ้ื นฐาน 
และประกอบการจัดทําคําของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ 
เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๔ ป ใหหนวยงานจัดหาไดใน
วงเงินไมมากกวาเดิม ท้ังนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูลดวย 

ปจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดการจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒.๑.๖ การบริหารจัดการการดูแลบํารุงรักษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดมีการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว โดยดําเนินการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ 
และโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว เชน ระบบมาตรฐานปศุสัตว (e-Service), ระบบตรวจสอบยอนกลับ
อุตสาหกรรมไก (Traceability) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Movement) เปนตน 
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ความเห็นท่ีประชุม 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดทําคําของบประมาณป ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๒,๓๗๔,๐๐๐ บาท และงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรวงเงิน ๗,๐๓๒,๓๐๐ บาท แบงเปน ๒ งวด คือ งบประมาณงวดท่ี ๑ วงเงิน ๔,๐๐๘,๓๗๐ บาท 
และงบประมาณงวดท่ี ๒ วงเงิน ๓,๐๒๓,๙๓๐ บาท ปจจุบันไดมีการจางบํารุงรักษาระบบงาน จํานวน ๔ 
ระบบ ประกอบดวย ๑.๑ คาจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณและโปรแกรมระบบงาน
กรมปศุสัตว ๑.๒ คาจางบํารุงรักษาระบบตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมไก ๑.๓ คาจางบํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และ ๑.๔ คาจางตรวจสอบและซอมแซมระบบคอมพิวเตอร (อุปกรณโปรแกรม
และระบบงาน) เชน ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบเอกสารเผยแพร และอุปกรณเครือขาย อีกท้ังมีระบบท่ีสิ้นสุด
สัญญารับประกันแลว แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจางบํารุงรักษา จํานวน ๓ ระบบ คือ ระบบ
ตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
ระบบบริหารการปฏิบัติงานของกองแผนงาน และระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Movement) ของกองสารวัตรและกักกัน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดเชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
หารือในวันศุกรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือหาสรุปในการดําเนินการท้ัง ๓ ระบบ 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา กรณีท่ีมีเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรแต
ไมใหเงินบํารุงรักษา แมกระท่ังเม่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรแตไมเครื่องพิมพ ทําไมไมใหเงินเหลือจายของ
หนวยงานเอาไปใชดําเนินการบํารุงรักษา จะตองดําเนินการอยางไร 

ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวสั่งการใหกองแผนงานเปนผูบริหารจัดการ/รับผิดชอบ
เงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางฯ 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา เงินเหลือจายจะอยูในภาพรวมท้ังหมดไมวาจะอยูใน Sector 
ไหน หรือครุภัณฑประเภทไหน การจัดสรรครุภัณฑเปนไปตามนโยบายท่ีผลักดันโดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘  
เปนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญท่ีนําเสนอผานคณะรัฐมนตรี แยกออกเปนประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเรื่องการบํารุงรักษาเปนคาใชสอยซ่ึงไมไดเก่ียวกับเงินเหลือจาย ในภาพใหญของการขอเงิน
งบประมาณคราวท่ีแลวครอบคลุมในระดับ เนื่องจากกรณีท่ีผานมาใชคาบํารุงรักษา ๑๐% แตในเกณฑคําขอ
งบประมาณป ๒๕๕๙ ใชคาบํารุงรักษา ๗%, ๘%, ๙% และ ๑๐% จึงทําใหสามารถเพ่ิมระบบไดมากข้ึนใน
วงเงินเทาเดิม หากในการดําเนินการมีระบบเพ่ิมเงินงบประมาณไมเพียงพอก็สามารถขอใชเงินบริหารกรม 
ปศุสัตวได ซ่ึงการตั้งบํารุงรักษาควรพิจารณาเรื่องการใชประโยชนของระบบดวย สวนประเด็นท่ี ๒ เรื่อง
อุปกรณคอมพิวเตอรในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรโดยป ๒๕๕๖ จะมีการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 
๑๕๐ เครื่องใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและหนวยงานสวนกลางท่ีอยูในภูมิภาค แตก็มีปญหาขอปฏิบัติ
ระหวางผูบริหารกรมปศุสัตวกับ CIO กรมปศุสัตว สงผลใหไมสามารถดําเนินการไดก็ปรับไปสนับสนุนครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑการเกษตร แทน และในปงบประมาณ ๒๕๕๗ อธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติใหใชเงินจูงใจก็
จัดสรรใหหนวยงานสวนภูมิภาค สวนหนึ่งเปนเครื่องพิมพและเครื่องสํารองไฟโดยมีระยะดําเนินการเพียง ๒ วัน
มีหนวยงานประมาณ ๕๐ หนวยงานท่ีมีการแจงตอบรับกลับมาก็ไดรับการสนับสนุนทุกหนวยงาน ซ่ึงสัดสวน
ของเครื่องพิมพก็ไมควรจะเปน ๑ เครื่องตอคน แตเครื่องสํารองไฟฟาก็จะเปนสัดสวน ๑ เครื่องตอคน 
เนื่องจากระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีอําเภอคอนขางจะมีปญหา เม่ือมองสถานการณปจจุบันเครื่องพิมพมีราคาถูกมาก
โดยสามารถจัดซ้ือเครื่องพิมพไดราคาไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ
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ไดเอง และกองแผนงานก็สามารถจัดซ้ือเครื่องพิมพไดเชนเดียวกัน นับไดวาแนวทางการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถดําเนินการไดดี ณ ระดับหนึ่ง 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา สรุปไดวามีปญหาอยู ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก มีเงินเหลือท่ีอยูใน
ระบบ และประเด็นท่ี ๒ เงินบริหารกรมปศุสัตว ซ่ึงปกติ CIO กรมปศุสัตวจะตองมีเงินงบประมาณในการ
บริหารจัดการและแกไขปญหาได ถาเปนไปไดเงินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาจะมี
การแยกออกตางหากเพ่ืองายตอการบริหารจัดการ ในเม่ือเงินงบประมาณไมมีจะดําเนินการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ควรไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามและดําเนินงานการใชจายเงิน
งบประมาณการบํารุงรักษาระบบงานกรมปศุสัตว 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการประชุม
หารือการดูแลบํารุงรักษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตวในวันศุกรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และจัดตั้ง
คณะทํางานดานการดูแลบํารุงรักษาดังกลาว 
 

วาระท่ี ๒.๑.๗ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 

นโยบายสงเสริม IPv6 และแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดันสงเสริม เรงรัดและติดตามผลการดําเนินงาน 
IPv6 ในประเทศไทย จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน

เครือขายอินเทอรเน็ตรุนท่ี ๖ (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย 
๑.๒ มอบหมายใหกระทรวงไอซีทีเปนหนวยงานหลักทําหนาท่ีในการกํากับดูแล บริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัติการฯ ใหเปนวาระแหงชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
๑.๓ มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานพิจารณาดําเนินการตาม

กิจกรรมและความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ท้ังนี้ใหกระทรวงไอซีทีรับความเห็น
และขอสังเกตของ วท. ศธ. คค. ศสช. สํานักงาน กพร. และสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
รวมท้ังใหกระทรวงไอซีทีกํากับดูแลและจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก IPv4 ไปสู IPv6 ในประเทศไทยมิใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการอินเทอรเน็ตดวย 

๒. ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการสํารวจอุปกรณ
เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือ
รองรับการใชงาน IPv6 ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคดังนี้ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทยในชวงระยะเวลา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  เพ่ือกําหนดแผนงานและกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  ระยะเวลา
ดําเนินการ รวมถึงมาตรการเพ่ือติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน สรางการรับรู (Awareness) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหนวยงานของภาครัฐเปนอันดับแรก และมีการฝกอบรมดาน IPv6 ใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ และเปาหมาย 
๓ ประการ เพ่ือบรรลุผลสูงสุดป ๒๕๖๓ คือ เปาหมายท่ี ๑ เครือขายภายในหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน
สามารถใชงาน IPv6 และมีระบบสารสนเทศใหบริการบุคคลภายนอกผาน IPv6 ได เปาหมายท่ี ๒ โครงขาย
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การศึกษาของรัฐทุกระดับและทุกสถาบันสามารถใชงาน IPv6 ได และเปาหมายท่ี ๓ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผู
ใหบริการในระบบใชสาย และไรสายทุกรายใหบริการ IPv6 ได 

การเตรียมความพรอมของเครือขายและบริการภาครัฐเพ่ือรองรับ IPv6 
กลไกสําคัญในการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ตคือ Protocol Internet ซ่ึงใชหมายเลขอินเทอรเน็ต

หรือ IP Address ในการอางอิงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายตางๆ บนอินเทอรเน็ต มาตรฐาน IP 
Address ท่ีใชกันทุกวันนี้คือ โพรโทคอลอินเทอรเน็ตรุนท่ีสี่ (IPv4) เนื่องจากจํานวนหมายเลข IP Address 
ของ IPv4 กําลังจะถูกใชหมดไป ไมเพียงพอกับการใชงานอินเทอรเน็ตในอนาคต หากเกิดข้ึนก็ไมสามารถ
เชื่อมตอเครือขายเขากับระบบอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนไดอีก จากเหตุผลดังกลาวคณะทํางาน IETF จึงไดพัฒนาโพร
โทคอลอินเทอรเน็ตรุนท่ีหก (IPv6) 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง IPv4 กับ IPv6 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
Protocol Internet 

IPv4 IPv6 
ขนาด ๓๒ บิต ๑๒๘ บิต 
รูปแบบการเขียน ฐานสิบ ฐานสิบหก 

วิธีการเขียน 

แบงออกเปน ๔ กลุมๆ ละ ๘ 
บิต ค่ันดวย “.” 

แบงออกเปน ๘ กลุมๆ ละ ๑๖ บิต ค่ันดวย “.” 

รองรับ IP Address ๔,๐๐๐ 
ลานหมายเลข 

รองรับ IP Address ไดถึง ๓๔๐ ลานลานลาน
ลานลานลานหมายเลข 

192.168.0.1 3FFE:4016:2005:0000:0000:0000:0000:0001 
การแบง Class Classful, Classless ไมมีการแบง Class 
การบอกขนาด
เครือขาย 

Subnet Mask Prefix Length 
255.255255.0 3FFE:4016:2005::/48 

ประโยชนท่ีไดรับ  - สนับสนุนการสรางคุณภาพของบริการ 
(Quality of Service: QoS) 
- สนับสนุนการติดตั้งปรับแตงระบบแบบอัตโนมัติ 
(Serverless Auto Configuration) การ
ปรับเปลี่ยนแอดเดรส (Renumbering) การ
เชื่อมตอหลายผูใหบริการ (Multihoming) และ
Plug-and-Play 
- สนับสนุนกลไกการรักษาความปลอดภัยบน
พ้ืนฐานของ IPSec (IP Security) 
- สนับสนุนการสื่อสารดวยไอพีแบบเคลื่อนท่ี 
(Mobile IP) อุปกรณมือถือจะสามารถทํางานได
หลากหลาย ยืดหยุนงายตอการจัดการ และม่ันคง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน เปนตน 
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การเตรียมความพรอมของเครือขายของหนวยงานภาครัฐ ควรจะตองมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบท่ี
ดี เนื่องจากเปนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขายท่ีจะตองใชเวลาและมีผลกระทบ
ในวงกวาง โดยมีเทคนิคการปรับเปลี่ยน (Transition Technique) หลากหลายรูปแบบ จํานวน ๓ ลักษณะ คือ 
๑) Dual-stack ๒) Tunnelling (Encapsulate) และ ๓) Translation (NAT) ซ่ึงแตละรูปแบบก็มีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกัน ดังนั้นหนวยงานควรเลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ความยากงาย งบประมาณ และความ
ยั่งยืน 

สําหรับกรมปศุสัตวไดใชบริการดานเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว กับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงไดมี
การปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย และไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือทางเทคนิคอยางสมํ่าเสมอมาโดย
ตลอด อีกท้ังกรมปศุสัตวจะตองทําการปรับเปลี่ยนในลักษณะคอยเปนคอยไปและดําเนินการใช IPv4 กับ IPv6 
ควบคูกันไป เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ความคุมคาตอการใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ท่ี
มีอยูเดิมและงบประมาณท่ีไดรับ สําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตองการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปจจุบันกรมปศุสัตวไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เว็บไซตหลักท่ีรองรับการเขาถึงผาน IPv6 
๒. แผนดําเนินการ 
๓. แผนงบประมาณในหนวยงานภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 
๔. แบบสํารวจความพรอมเพ่ือรองรับ IPv6 ของอุปกรณเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับหนวยงานภาครัฐ 
๕. แตงตั้งผูประสานงานเพ่ือดูแลเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 
จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดดําเนินการตาม

ขอ ๑ - ๕ เปนท่ีเรียบรอยแลว และจะดําเนินการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 ในข้ันตอนแนวทางการดําเนินการใน
ลําดับอ่ืนๆ ตอไป 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ
ติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย จะตองเงินงบประมาณในการดําเนินงานหรือไม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ในสวนท่ี
เก่ียวของจะเปนเรื่องระบบเครือขายภายในกรมปศุสัตวเม่ือใกลหมดอายุการใชงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะตองทําแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรมาทดแทนเพ่ือรองรับการดําเนินงาน IPv6 
ตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
วาระท่ี ๒.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตโครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน วงเงินงบประมาณ ๒๑,๘๙๙,๓๐๐ บาท และดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดําเนินการเจรจาตอรองราคาคงเหลือ ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา กระทรวง
เกษตรและสหกรณตองการใหกรมปศุสัตวสงขอมูลทะเบียนรายเกษตรกร ปละ ๒ ครั้ง ซ่ึงนโยบายภาครัฐโดย
นําขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไปประกบกับฐานขอมูลทะเบียนคนจน ในเรื่องทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๑,๘๙๙,๓๐๐ บาท และดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) รายท่ีเสนอราคาต่ําสุดวงเงินงบประมาณ ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา
โครงการในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดองคประกอบการทํางานมีดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(LBIS, Database และ BI) เปนการจัดหาภายใตโครงการโดยมีการเชื่อมโยงระบบคลาวดของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. เปนเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบท้ัง Backup และ DR Site เม่ือระบบมี
ปญหาก็เลือกระบบ G-Cloud มาใชงาน และระบบจริงมีการสํารองขอมูลไปไวบน G-Cloud ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และสวนท่ี ๒ กรมปศุสัตวมีการเชื่อมโยงระบบฯ กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยมีการลง
นาม MOU ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว โดยมี ๒ แนวทาง คือ แนวทางท่ี ๑ เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีจะดึงขอมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชนโดยใช Card Reader ท่ีสนับสนุนจากโครงการ และแนวทางท่ี ๒ เจาหนาท่ีจะไดรับสิทธิ์ใหคีย
เลขบัตรประจําตัวประชาชนแลวดึงขอมูลหนาบัตรผาน สรอ. ซ่ึง สรอ. จะเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลกับ
กรมการปกครอง จะใหขอมูลเกษตรกรจํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ หรือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายจะเปนขอมูลท่ีถูกตอง และมี
การเชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ Real Time นําไปใชในสวนของ War Room ทะเบียน
เกษตรกร และอีกสวนจะเปนตนแบบในการนําไปใชกับ e-Breeding ในฟารมเครือขายการปรับปรุงพันธุสัตวและ
การผลิตสัตวพันธุดีของสํานักพัฒนาอาหารสัตว และสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวในการหารือเชื่อมโยง
ขอมูลโคนมในเบื้องตน ประกอบกับมีเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีทุกคนสามารถไดสิทธิ์ในการปรับปรุงขอมูลของตนเอง 
(ขอมูลฟารมมาตรฐาน ขอมูลสัตว ขอมูลสุขภาพสัตว เปนตน) โดยมีการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรใหสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอเพ่ือใชงานเปนท่ีเรียบรอย และการปรับปรุงขอมูลผาน Tablet ซ่ึงอยูในระหวางการสงมอบและ
วางแผนในการกระจายไปในพ้ืนท่ี ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะนําขอมูลไปใชบันทึกลงในบัตร Smart Card และจะมีการวางตูคียออส (KIOSK) ตัวแรกไวท่ี 
Central World เพ่ือใชในการสืบคนขอมูลตางๆ และสวนท่ี ๒ มีการเชื่อมโยงขอมูลกับทะเบียนคนจน โดยรัฐบาล
มีนโยบายวา คนจนท่ีมีรายไดต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท อยูในภาคปศุสัตวมีก่ีคน แลวกรมปศุสัตวจะตองทําแผน
สนับสนุนใหแกเกษตรกรคนจนดังกลาว เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน และกระทรวงเกษตรและสหกรณนําขอมูลท่ีไดไป
ใน War Room เพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปแบบ BI และ Grant Chart ใหแกผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา ระบบคลาวดสามารถบรรจุขอมูลขนาดใหญ (Big Data) สามารถนํามา
วิเคราะหพฤติกรรมผูใชงาน/ผูบริโภค เชิงธุรกิจ และการใหบริการประชาชน และสามารถใชขอมูลผาน Mobile 
Phone อยางสะดวกรวดเร็ว จนกลายเปน Digital Economy ในอนาคต 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด และจัดทําแผนจัดสรรอุปกรณ Tablet ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอตอไป 
วาระท่ี ๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนดานปศุสัตว 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขต
เศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนดานปศุสัตว วงเงินงบประมาณ ๑๘,๒๗๑,๙๐๐ บาท และดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
วิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดําเนินการเจรจาตอรองราคาคงเหลือ 
๑๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนดานปศุสัตวจะเปนระบบท่ีตอยอดระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายครัวเรือน โดยเปนระบบท่ีนําขอมูลท่ีมีพิกัดภูมิศาสตรมาแสดงบนแผนท่ี สวนขอมูลท่ีเพ่ิมเติม เชน พิกัด
ท่ีตั้งฟารมมาตรฐาน พิกัดศูนยรวมนม พิกัดโรงฟกไข พิกัดคลินิกรักษาสัตว และอ่ืนๆ เปนตน และชวยในการ
บริหารเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุน (Zoning) และแสดงรายละเอียดเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือมากกวา ๕๐ ตัว 
ท่ัวประเทศ สามารถดึงขอมูลเก่ียวกับรูปภาพเจาของ รูปภาพท่ีตั้งฟารม และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีนํามาเก็บไวในระบบ
ฯ และสามารถนําเสนอขอมูลตางๆ ได และสามารถเชื่อมโยงขอมูลบนระบบ Cloud ท้ังในรูปแบบ DR Site ได
อยางเต็มรูปแบบ 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา ขอมูลทุกอยางจะเขาสู Smart Phone และขอยกตัวอยางจังหวัด
เชียงใหมไดทําโครงการ PODD เปน Pilot Project ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมทํารวมกับสํานักงานปศุสัตว
เชียงใหมท่ีมี Smart Phone แจก ๓๐๐ เครื่องใหแกทองถ่ิน โดยเปนรายงานโรคระบาดสัตว มีขอมูล ๔,๐๐๐ - 
๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการใชงานผิดวิธีผิดประเภท (เปน Open Data) โดยใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชวยกันแกไขปญหาการบริหารจัดการใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

ปศุสัตวเขต ๗ สอบถามวา จะดําเนินการจัดสรรใหแกหนวยงานสวนภูมิภาคเม่ือไร และถาให Tablet 
ขอใหลงโปรแกรมระบบงานใหเสร็จเรียบรอยจะไดไมเปนภาระกับสํานักงานปศุสัตวเขต และปญหาทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนมีการใชบัตรประจําตัวประชาชนของสามีหรือภรรยาหรือลูกเจาของท่ีมีความ
แตกตางกัน และเสนอใหมีขอกําหนดในการลงโปรแกรมระบบงานท่ีใชงานเทานั้นเพ่ือไมใหมีปญหาในการใช
งานในอนาคต 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ปจจุบันการ
พัฒนาโครงการสงมอบงานงวดท่ี ๑ แลวเม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ งวดท่ี ๒ จะตรวจโปรแกรมตนแบบ 
(Prototype) และพรอมฮารดแวร ในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ งวดท่ี ๓ สงมอบงานวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
สวนซอฟตแวรและมีการตรวจสอบความถูกตองขอมูลปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๑๓ หลัก แลวนําเขาสูระบบใหม และงวดท่ี ๔ สงมอบงานวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะมีการอบรมในชวง
งวดท่ี ๓ และงวดท่ี ๔ ซ่ึงอยูในระหวางการจัดทําแผนการฝกอบรมตอไป และการตรวจสอบขอมูลเม่ือมีการ
เสียบบัตรจะทําการตรวจสอบรหัสประจําบาน ๑๒ หลักกอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนได และมอบ
ใหปศุสัตวชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานท่ี และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะชวยสนับสนุนเงิน
งบประมาณในการดําเนินการ และรับไปดําเนินการลงโปรแกรมระบบงานและมีการใหซิมอินเทอรเน็ตเพ่ือใช
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งานระยะเวลา ๖ เดือน และหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว (สํานัก/กอง) สามารถลงโปรแกรมระบบงานใชงานได
บนระบบปฏิบัติการ Android 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา มอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดําเนินการเรงรัดการดําเนินงาน
โครงการเพ่ือใหทันการใชจายเงินงบประมาณ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๓.๑ แนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบงานบน Mobile Device (Mobile Application) 
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ไดสั่งการใหมีบริการ

ขอมูลขาวสาร องคความรูดานการเกษตร ผาน “แอพพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร” บนมือถือ ซ่ึงในปจจุบันมี
แอพพลิเคชั่น Smart Device (Smart Phone และ Tablet) ของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือ
บริการกับเจาหนาท่ี เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป มีจํานวน ๖ แอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดไดฟรีใน
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มีดังนี้ 

๑. ฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 
๒. Q Restaurant (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) 
๓. Protect Plant (กรมสงเสริมการเกษตร) 
๔. ปุยรายแปลง (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
๕. WMSC (กรมชลประทาน) 
๖. Feed (กรมประมง) 
เพ่ือใหเกิดการประชาสัมพันธอยางเปนระบบและสงเสริมใหผูสนใจ ประชาชนท่ัวไป สามารถดาวนโหลด

แอพพลิเคชั่น Smart Device ดังกลาว นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอความรวมมือกรมปศุสัตวรวม
ประชาสัมพันธโดยติดตั้ง Banner ประชาสัมพันธดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Device ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเชื่อมโยงเว็บไซตของกรมปศุสัตว 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เทาท่ีทราบ
กรมปศุสัตวยังไมมีโปรแกรมท่ีใชงานบนมือถือ 

ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะใหเสนอเพ่ืออะไร ซ่ึงเรื่องดังกลาวเปน
ขอสั่งการหรือนโยบายจากรัฐมนตรีท่ีจะตองทํา ควรจะไปอยูในวาระเพ่ือทราบ แตถาจะพิจารณาแอพพลิเคชั่น เชน 
จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานอยางไร มอบใหจัดตั้งคณะทํางานในการดําเนินการ
รายละเอียดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแลวคอยมานําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตอไป 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ในเรื่อง
ดังกลาวโดยผูอํานวยการกองแผนงานไดเขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา รัฐมนตรีตองการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบน Smart 
Phone โดยมีประเด็นใหใชโปรแกรมผานมือถือ ซ่ึงในระยะแรกก็มีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และมี



- ๓๑ - 
 

 
 

หนวยงานพัฒนาเปนลําดับๆ และตองการทราบหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีแอพพลิเคชั่น
บนมือถืออะไรและอยากใหพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ประเด็นอยูท่ีวา กระทรวงเกษตรและสหกรณสั่งการ
วาหนวยงานมีแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลบน Smart Phone ก็ใหชวยกันพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนถือ และใหชวยประชาสัมพันธโดยเริ่มจากเจาหนาท่ีภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว
ไปกระจายใหแกประชาชนท่ัวไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวชวยเผยแพรประชาสัมพันธติดตั้ง Banner 
ประชาสัมพันธดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Device ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดตั้งคณะทํางานชุด
ยอยเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือตอไป 
 

วาระท่ี ๓.๒ แนวทางการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC) 
ของกรมปศุสัตว 

การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC) มีกรอบระยะดําเนินการ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๙๖/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนประธานกรรมการ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๑๐๖/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง 
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเพ่ิมเติม เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน สนับสนุนการบริหารราชการของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผูบริหารระดับสูงของรัฐบาล และกําหนดกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการจัดทําศูนยปฏิบัติการกระทรวงและกรม เพ่ือใหสามารถนําเขาขอมูลเชิงกลยุทธท่ีจําเปนและสําคัญ
สงใหกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๖ เปนตนไป พรอมท้ังกําหนดนโยบาย 
แนวทาง เพ่ือจัดทําระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี จัดทําขอมูลในภาพรวมของประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล และประสานติดตามการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการกระทรวง โดยแตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. จัดทําขอมูลศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี การดําเนินงานทางดานขอมูลภาพรวมของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานการเกษตร และขอมูลดานการ
ทองเท่ียว 

๒. จัดทําระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเชื่อมตอเครือขายระหวางศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี ศูนยปฏิบัติการกระทรวง และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลความเร็วสูงท่ีมีความปลอดภัย โดยการจัดทําระบบเครือขายในเบื้องตนจะสามารถรับ/สงขอมูลภาพรวม
ของประเทศทางดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และการเกษตร และขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๖ และสรางระบบเครือขายเชื่อมตอกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงท่ีเหลือทุกแหงใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และการดําเนินงานก็ไปตามนโยบายภาครัฐในแตละสมัย 

๒. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหนโยบายแนวทางการรายงาน
ขอมูลสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ คสช. โดยมีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
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นายกรัฐมนตรี (PMOC) ไดประชุมหารือศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือซักซอมแนวทางการรายงานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ คสช. เม่ือวันท่ี 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการจัดทําขอมูลศูนย
ปฏิบัติการกระทรวง/กรม สนับสนุนศูนยปฏิบัติการ คสช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประชุมหารือ
เรื่องดังกลาว เพ่ือเปนการซักซอมและหารือแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวในสวนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีระบบมากข้ึน โดยมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศูนยปฏิบัติการรายงานขอมูลสนับสนุนคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดของรายงาน รวมท้ังติดตอ
ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ศปก.คสช.) และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ สําหรับรายละเอียดขอมูลสําหรับรายงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญ แบงออกเปน ๓ ประเภท 
ดังนี้ 

๑. รายงานสถานการณเรงดวน ไดแก 
- รายงานภัยท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง เชน ภัยแลง ภัยน้ําทวม ภัยศัตรูพืช และภัย

ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 
- รายงานท่ีเก่ียวกับเรื่องรองเรียน การชุมนุมประทวงดานการเกษตร 
- รายงานอ่ืนๆ ท่ีตองรายงานสถานการณเรงดวนอันเก่ียวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

เปนตน 
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามคําสั่งการของหัวหนา คสช. ซ่ึงสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมีการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปเสนอไปยัง คสช. แลวเปนราย
สัปดาห ซ่ึง คสช. จะมีการติดตามการดําเนินงานและความกาวหนาโดยจะขอขอมูลเพ่ิมเติมเปนระยะ ซ่ึง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนตองมีความพรอมในการใหขอมูลสําหรับการรายงาน 
โดยมีรายละเอียดของเรื่องท่ีตองเสนอ ดังนี้ 

๑. การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๗ 
๒. การแกไขปญหากุง ยางพารา และการประสบภัยพิบัติ 
๓. การแกไขปญหาผลไม เชน ลิ้นจี่ ผลไมภาคตะวันออก และลําไย 
๔. รายละเอียดขอมูล Beef Board, Pig Board เปนตน 
๕. การแกไขปญหาการขยายระยะเวลาราคายางพารา 
๖. การแตงตั้งบอรดรัฐวิสาหกิจ 
๗. การแกไขปญหาเครดิตยูเนี่ยน (การคุมครองและจัดทําแผนฟนฟู และการประชาวิจารณ) 
๘. ปญหาราคาขาว 
๙. ปญหาน้ํายางพารา 
๑๐. การชวยเหลือพอ-แมพันธุโคเนื้อและโคนม 
๑๑. การจัดทํา Roadmap 
๑๒. การจัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุพืชตางๆ อาจจะจัดตั้งเปนรูปแบบธนาคาร 
๑๓. การบริหารจัดการน้ํา 
๑๔. การใหขาวตางๆ จะตองมีความระมัดระวัง 
๑๕. การพัฒนาขาราชการ เชน การสรางจิตสํานึก 
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๑๖. การบริหารงานบุคคล 
๑๗. การตอบสนองนโยบาย คสช. เชน การจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูประบบราชการ 

และการสรางความสมานฉันทและปรองดอง เปนตน 
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปกติ โดยในระยะแรกศูนยปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรีใชขอมูลในเรื่องของราคาผลผลิต ตนทุนของผลผลิตดานการเกษตร โดยปจจุบันไดเชื่อมโยง
เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับระยะถัดไปจะขอเชื่อมโยงกับศูนยขอมูล
เกษตรของ สป.กษ. (War Room) โดยใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตใหเปนปจจุบัน พรอมท้ังเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดระบบฐานขอมูลสําหรับขอมูลท่ีเปนภารกิจท่ี
สําคัญของแตละหนวยงาน เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลกับ War Room 

สําหรับการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน โดยกรมปศุสัตวไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตวดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ท้ังในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เปนไปตามภารกิจกรมปศุสัตว งาน/โครงการตามนโยบายเรงดวน/นโยบายภาครัฐท่ีสําคัญ ผลการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและความคืบหนาการดําเนินงานตามนโยบายของ คสช. และเรื่องอ่ืนๆ บน
เว็บไซตของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา ใหเปนไปตามขอเท็จจริงและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และท่ีสําคัญควรมีความระมัดระวังการสื่อสารและใหขอมูลแกประชาชนโดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม เปนตน เพ่ือรองรับในการใหขอมูลและรายงานขอมูลสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ คสช. และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูศูนยขอมูลเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดอยางทันทวงที และสอดรับตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) (อางถึงหนังสือ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี กษ ๐๖๐๘/ว๑๖๖๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบัน) 

๓. กรมปศุสัตวไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมท่ีมอบหมายใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามประเด็นเก่ียวกับ ระบบขอมูลสารสนเทศ โดยใหทุกกอง/สํานัก จัดทําขอมูลใหเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic data) เพ่ือนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหและการวางแผนการปฏิบัติงาน 
และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเจาภาพหลักในการอํานวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ) ใหรายละเอียดวา ในป 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการประชุม CIO ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและผูท่ีเก่ียวของมีการจัด
ขอมูลท่ีมีความสําคัญ เชน สถานการณภัยธรรมชาติ การเตือนภัย เปนตน เม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ให
ความสําคัญในเรื่องดังกลาวนอยลง ตอมาในปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการประชุมหารือเก่ียวกับ
นโยบายแนวทางการรายงานขอมูลสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ คสช. โดยจะตองมีรายละเอียดขอมูลสําหรับ
รายงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญ ๓ ประเภท คือ ๑. รายงานสถานการณเรงดวน ๒. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามคําสั่งการของหัวหนา คสช. และ ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปกติดังกลาวตาม
รายละเอียดขางตน โดยจากเดิมมีรายงานตางๆ เปนรายสัปดาห ตอมาไดมีการยกเลิกแตมีการติดตามการ
ดําเนินงานในการประชุม Morning Talk ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประจําโดยมีผูแทนกองแผนงาน
เขารวมในการประชุมดังกลาว 
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ประธานท่ีประชุมใหความเห็นวา ศูนยปฏิบัติการกรมปศุสัตวไมคอยดําเนินการ จะอยางไรใหสามารถ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญไมวาจะเปน ภัยแลง น้ําทวม และการชุมนุม ซ่ึงจะตอง
ศูนยขอมูล (Data Center) ดําเนินการในรูปแบบ War Room และจัดตั้งคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการท่ีมี
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีผูปฏิบัติงาน (Insider) ประมาณ ๕ คน โดยมีปรัชญากระทรวงหนึ่งวา ถา
อยากใหงานสําเร็จจะตองตั้งคณะทํางานสั้นกระชับ แตถาไมตองการใหงานสําเร็จจะตองตั้งคณะทํางานเยอะๆ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: 
DOC) ของกรมปศุสัตว และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรมปศุสัตว 
 

วาระท่ี ๓.๓ แนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government 
Cloud Service) 

โครงการบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service) เปนโครงการท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดมอบหมายใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. 
ทําการศึกษาและทดสอบระบบ Cloud Computing โดยเปนโครงการนํารองไปสู Government Cloud ของ
ประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานหลักสําหรับระบบและขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปนการลดปญหาดานการใชงบประมาณซํ้าซอนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกภาครัฐ และเพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหพรอมสูการเปนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศ ซ่ึงในปจจุบันทาง สรอ. ไดดําเนินการพัฒนาโครงการบริการคลาวด
ภาครัฐ (Government Cloud Service) จนเขาสูระบบจริงตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผานมา โดยมี
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ เบื้องตนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว มากกวาจํานวน 
๓๐ หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการขอใชบริการระบบบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมปศุสัตวกับ สรอ. มากอนท่ีมีจะโครงการดังกลาว และไดมีการเขารวมโครงการ
ดังกลาว ทําใหกรมปศุสัตวลดภาระคาใชจายในการบริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษาระบบการใหบริการ
ดังกลาว สงผลใหกรมปศุสัตวสามารถใชบริการระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมปศุสัตวในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากข้ึน และยังเปนการลดภาระคาใชจายอ่ืนๆ และลด
ระยะเวลาตอการบริหารจัดการระบบฯ ท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

โครงการบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service) ของ สรอ. เปนโครงการท่ีทํางานดวย
เทคโนโลยี Cloud Computing โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากเชื่อมตอเขาดวยกันเพ่ือใช
ทรัพยากรและประมวลผลรวมกัน เชื่อมตอดวยเครือขายสื่อสารความเร็วสูง โดยอาศัยการจัดสรรทรัพยากรมา
แบงปนในลักษณะของการใหบริการหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ และเพ่ิม
ความสะดวกการใหบริการและรองรับการเขาถึงไดหลายชองทางผานเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลใหลดภาระ
คาใชจายในการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ฮารดแวร ซอฟตแวร และการดูแลบํารุงรักษาระบบการ
ใหบริการใหแกหนวยงานภาครัฐ เปนตน โครงการบริการคลาวดภาครัฐ จึงเปนโครงการท่ีดีตอกรมปศุสัตวใน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และไมมีคาใชจายในการขอ
ใชบริการและดําเนินการแตอยางใด  
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สําหรับกรมปศุสัตว จึงเล็งเห็นความสําคัญตอการใชบริการคลาวดภาครัฐ และจัดทํารายละเอียด
แนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government Cloud Service) เพ่ือกําหนด
แนวทางขอใชบริการกับโครงการบริการคลาวดภาครัฐใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนําไปปฏิบัติในการขอ
ใชบริการดังกลาวใหเปนไปแนวทางเดียวกัน และเพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการภายในองคกรและสามารถใช
งานบริการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากข้ึนตอไป 

ปจจุบันหนวยในสังกัดกรมปศุสัตวมีการใชบริการคลาวดภาครัฐ จํานวน ๕ หนวยงาน จากจํานวน ๑๒ 
ระบบ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา นโยบาย
รัฐบาลในการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไปใชบริการคลาวด (G-Cloud) โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด แต
จะตองประเด็นและข้ันตอนการใชบริการคลาวดภาครัฐ โดยทางผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล
เพ่ิมเติมวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว 
(DLD Government Cloud Service) และมีหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวมีการขอใชบริการจํานวน ๕ 
หนวยงาน จํานวน ๑๒ ระบบ ประกอบดวย ๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบจัดเก็บ
เอกสารของกรมปศุสัตว ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระบบจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําเว็บไซต และระบบ
บันทึกขอมูลและการจําหนายน้ํานมดิบ ๒. สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการเกิด
โรคติดตอในสัตว และโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีสําคัญ และระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัด
นก ๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว มีระบบงานฐานขอมูลโคนมบนเครือขายอินเทอรเน็ต และ
ระบบการประเมินพันธุกรรมโคนม ๔. กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ มีระบบบริหารจัดการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ และ ๕. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว มี
ระบบฐานขอมูลหนังสือรับรองสุขอนามัยเพ่ือการสงออก ซ่ึงมีประเด็นเพ่ิมเติมโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ไดกําหนดแบบฟอรมการใชบริการคลาวดในสวนของกรมปศุสัตวท่ีมีรายละเอียดเนื้อหาขอปฏิบัติท่ีควรทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยปกติเม่ือมีการขอใชบริการคลาวดโดยกรอกแบบฟอรมของ สรอ. แลวทาง 
สรอ. จะจัดสง Username และ Password ใหแกผูดูแลระบบ (Admin) เทานั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลระบบขอใหแจงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับทราบดวย และท่ีสําคัญขอใหผูดูแลระบบพึงระวังในการ
ใชงานอัพโหลดหรือการบันทึกขอมูลตางๆ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร เขาระบบงานท่ีไปฝากไวบนคลาวด
ภาครัฐ ในสวน สรอ. ก็มีการสํารองขอมูลทุกๆ ๗ วัน 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา 
แบบฟอรมขอใชบริการคลาวดของ สรอ. สวนใหญจะมีรายละเอียดทางเทคนิค และมีลายมือชื่อของผูใชบริการ 
แตเม่ือนําระบบงานไปไวบน G-Cloud โดยมีความเสี่ยงในการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรโดยไมรูตัว (มี
การโจมตีทางไวรัสคอมพิวเตอรและอาจสงผลกระทบในวงกวาง) จึงไดกําหนดแบบฟอรมขอใชบริการคลาวด
ของกรมปศุสัตวมาประกอบในการขอใชบริการ ตัวอยางเชน ระบบจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําเว็บไซต มีจํานวน ๔ 
ชุด คือ ชุดท่ี ๑ เว็บไซตกรมปศุสัตวและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
เขามาบริหารจัดการ ชุดท่ี ๒ เว็บไซตสํานัก/กองสวนกลาง ชุดท่ี ๓ เว็บไซตสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด และชุดท่ี ๔ ศูนย/สถานี/ดานฯ แตมีเหตุการณท่ี สรอ. สแกนพบไวรัสคอมพิวเตอรและสง



- ๓๖ - 
 

 
 

ขอมูลรายละเอียดมาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวทําการปลดเว็บไซตลงเพ่ือลดความเสี่ยง มีจํานวน ๓ 
หนวยงาน 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ระบบคลาวดท่ัวไปจะมีระบบคลาวดแอนตี้ โดยเปนระบบท่ีมีการ
เตือนแกผูใชบริการในการใชบริการคลาวดพึงปฏิบัติอยางระมัดระวัง ตัวอยางเชน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
(โอบามา) มีการเปดใช Open Data แตมีการกําหนดระดับชั้นความลับของขอมูลในการใชงาน แตสําหรับ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวมีการหวงขอมูล/การปกปดขอมูล แตถามีการใหขอมูลแกเกษตรกรจะเปน
ประโยชนมาก โดยท่ีหนวยงานไมไดมีการแบงปนขอมูลระหวางกัน เปนตน และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
รับไปดําเนินการจัดทําคูมือการขอใชบริการคลาวดของกรมปศุสัตวใหมีความนาสนใจ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government 
Cloud Service) และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวด
ภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government Cloud Service) ท่ีกําหนด และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ รับไปดําเนินการจัดทําคูมือการขอใชบริการคลาวดของกรมปศุสัตวเพ่ือประชาสัมพันธให
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับทราบตอไป 
 

วาระท่ี ๓.๔ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ - งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการ
โทรคมนาคม 

กรมปศุสัตวไดรับเงินงบประมาณ - งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการ
โทรคมนาคม เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานสวนภูมิภาคอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในปงบประมาณ 
๒๕๕๕ จนถึงปงบประมาณปจจุบัน มีการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาวใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ศูนย/สถานีฯ โดยการกําหนดเพดานเงินงบประมาณท่ีจัดสรรตาม
ภารกิจของหนวยงาน และจุดใหบริการเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีตั้งของหนวยงาน และในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการ
จัดสรรเงินงบประมาณตามคาใชจายอินเทอรเน็ตท่ีเกิดข้ึนจริง 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. ไดดําเนินการใหบริการเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค 
สังกัดกรมปศุสัตว จํานวน ๘๖ หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ เขต สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
๗๖ จังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ความเร็วท่ี ๒ Mbps. จากการดําเนินงานดังกลาว 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรพิจารณาการปรับลดเงินงบประมาณ - งบดําเนินงาน หมวดคา
สาธารณูปโภค ประเภทคาบริการโทรคมนาคม ใหมีความเหมาะสมและกอใหเกิดความคุมคาตอการใชเงิน
งบประมาณแผนดิน โดยใหใชเครือขาย GIN เปนเครือขายสํารองของหนวยงาน และใชเครือขายอินเทอรเน็ต
จากผูใหบริการอ่ืนๆ เปนเครือขายหลักตอไป 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดทําคําขอเงินงบประมาณและจัดสรรคาสาธารณูปโภค ในสวนคาบริการ
โทรคมนาคม ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๒.๙ 
ลานบาท โอนใหสวนภูมิภาค ๑๑.๐๘ ลานบาท โดยมีประเด็นวา สรอ. เชิญชวนใหกรมปศุสัตวเขารวมติดตั้ง
เครือขาย GIN ใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต ๙ เขต และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ๗๗ จังหวัด ซ่ึงอยูในระหวาง
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จัดทําหนังสือแจงมายังกรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวจะทําหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานแจงรายชื่อผู
ประสานงานในการติดตั้งในพ้ืนท่ีกลับเขามาและสงตอให สรอ. ตอไป เม่ือมีการติดตั้งเครือขาย GIN อาจจะมี
ขอสังเกตจากสํานักงบประมาณวาควรท่ีจะปรับลดคาสาธารณูปโภค ในสวนคาบริการโทรคมนาคม และ
ประเด็นเรื่องจากการประสานผูอํานวยการกองคลังเก่ียวกับกรมบัญชีกลางจะใช Token Key ผานเครือขาย 
GIN เทานั้น และสามารถใชระบบ GFMIS ผานระบบเครือขาย GIN ได โดยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานสามารถ
ตั้งคาได ๒ แบบ คือ แบบท่ี ๑ เขาใชงาน GFMIS และแบบท่ี ๒ เขาใชงานอินเทอรเน็ตท่ัวไป 

ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นวา ศูนย/สถานีไดรับการติดตั้งเครือขาย GIN หรือไม และศูนย/สถานี
บางหนวยก็อยูใกลกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดก็ควรไดรับการติดตั้งเครือขาย GIN เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
และอาจจะตองสูญเสียทรัพยากรท่ีใชกับเครือขาย GIN ประกอบกับหนวยงานก็มีเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงตอ
การใชงาน 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ศูนย/สถานี
ไมไดอยูในแผนการติดตั้งของ สรอ. ซ่ึงศูนย/สถานีจะมีปญหาเรื่องสถานท่ีตั้งท่ีอยูหางไกล และเครือขาย GIN มี
ความปลอดภัยโดยใชภายในระบบอินทราเน็ต 

ปศุสัตวเขต ๗ สอบถามวา สํานักงานปศุสัตวเขตจะมีระบบเครือขาย GIN จํานวน ๑ วงจร และระบบ
อินเทอรเน็ตท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตกับผูใหบริการอ่ืนๆ จํานวน ๑ วงจร โดยเครือขาย GIN ใชไดเฉพาะระบบ 
GFMIS เทานั้นหรือไม และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดก่ีเครื่อง 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ระบบ
เครือขาย GIN สามารถติดตั้งไดเปน ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ ตั้งคาเปนระบบอินทราเน็ต โดยเฉพาะระบบ GFMIS 
ของกรมบัญชีกลางสามารถใชงานไดอยางเดียวเพ่ือความปลอดภัย และสวนท่ี ๒ ตั้งคาเปนอินเทอรเน็ต ในสาย
เสนเดียวกันสามารถใชไดท้ัง ๒ แบบ และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายเครื่อง และความเร็วสัญญาณ
ท่ีใหจํานวน ๒ Mbps. และสามารถขยายสัญญาณความเร็วได และขอใหปรับความเร็วสัญญาณใหมากกวานี้ 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ระบบเครือขาย GIN มีขอจํากัดทางเทคนิค มีความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพมากนอยแคไหน โดยระบบเครือขาย GIN สรางข้ึนมาเพ่ือลดคาใชจายงบประมาณแตก็ยังมีปญหา
ทางเทคนิค และจัดตั้งคณะทํางานในการติดตามการดําเนินงานตางๆ โดยใหชุดยอยไปแกปญหาในทางเทคนิค
แลวสรุปผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารฯ รับทราบตอไป 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว ใหความเห็นวา ไมตองการใหนําปญหาทางเทคนิคมาปดก้ัน ซ่ึงศูนย/
สถานีในพ้ืนท่ีไหนสามารถใชงานไดหรือดําเนินการได ก็ขอใหดําเนินการติดตั้งระบบเครือขาย GIN ใหดวย และ
ใหไปกําหนดแนวทางการดําเนินงานในคณะทํางานตอไป 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เม่ือไดขอมูล
การดําเนินงานดังกลาว ก็อาจจะตอรองเพ่ิมหนวยงาน (ศูนย/สถานี) ท่ีสามารถเขาถึงได และข้ึนอยูกับเงิน
งบประมาณของ สรอ. ไดรับ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปรับดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานใน
แตละดานเพ่ือการติดตามความกาวหนาและแกปญหาตางๆ ในทางเทคนิคตอไป 
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วาระท่ี ๓.๕ แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กอตั้งภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของ 

๒. ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
๓. เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรี (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) เพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(มาตรา ๓๗) ท้ังนี้ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวใหอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา จํานวน 
๔ ฉบับ กลาวคือ 

- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๓ กําหนดประเภทธุรกรรมท่ีมิใหใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๒๕ กําหนดวิธีการแบบปลอดภัย 
- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๓๒ กําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการท่ีตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียนหรือตองไดรับใบอนุญาต 
- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๓๕ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ 
๔. ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ หรือ

ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๗) 
๕. ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน (มาตรา ๓๗) 
๖. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา ๔๒) 
จากสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ ประกอบกับไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในมาตรา ๕ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหการ
ดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความม่ันคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของ
รัฐ มีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา  
ดังตอไปนี้ 
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       (๑)  การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ  
       (๒)  การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทํา
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถใช
งานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 
       (๓)  การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริงท่ีทําใหสามารถระบุตัว
บุคคลไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดวย 

มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปน
ประกาศ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลใช
บังคับไดหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีไดแสดงไว และใหจัดใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ 

ข้ันตอนปฏิบัติในการจัดสงนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามมาตรา ๗ แบงเปน ๔ กระบวนการ คือ 
๑. การประเมินดวยตนเอง (self-assessment) 

๑.๑ ติดตอขอรับแบบประเมินประกอบการพิจารณาดังกลาวจากสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานปลัดกระทรวง ICT หรือ Download แบบประเมินไดจาก Website ของกระทรวง 
http://www.mict.go.th Website คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส http://www.etcommission.go.th 

๑.๒ ตรวจสอบการดําเนินงานครบถวนตามขอกําหนดในประกาศ  
๑.๓ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานสารสนเทศขององคกร ใหสอดคลองกับขอกําหนด

ตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยหนวยงานอาจมีกระบวนการกลั่นกรอง หรือ
กระบวนการบริหารจัดการภายในองคกร เชน ตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีเก่ียวของ    (หรือผานการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีมีเดิมแลว) เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบรายละเอียดการ
ดําเนินงานใหความครบถวนตามประกาศดังกลาว 

๑.๔ เม่ือหนวยงานมีความพรอม ใหนําเสนอผูบริหารสูงสุด หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามทาย
แบบฟอรมกอนนําสงแบบประเมินพรอมเอกสาร อางอิงใหสํานักคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส       
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พิจารณาใหความเห็นเบื้องตน 

๒. การพิจารณาใหความเห็นเบ้ืองตน โดยสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการความม่ันคงปลอดภัย 

๓. การพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะอนุกรรมการความม่ันคงปลอดภัย 
๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
- หากเห็นชอบ จะแจงหนวยงานเพ่ือทราบและดําเนินการประกาศรายชื่อหนวยงานอยางเปนทางการ

ตอไป 
ในปจจุบันมีหนวยงานท่ีไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๙๒ หนวยงาน ท้ังนี้ 
หนวยงานท่ีเคยไดรับการพิจารณาเห็นชอบ และประกาศรายชื่อไปแลว เปนเวลาอยางนอย ๒ ป นับจากวันท่ี
คณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบ ตองมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว 
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ความเห็นท่ีประชุม 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา หนวยงานของ

รัฐจะตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการ
ดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ มีความม่ันคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ตองการใหศึกษาองคประกอบของคณะทํางานจะตองมีความ
เหมาะสมและนําเสนอผูบริหารไดอยางชัดเจน และควรเปนผูแทนจากสํานักกฎหมายดวยหรือไม อาจจะเปน
ประธานหรือไมก็เปนเลขานุการอยางใดอยางหนึ่ง 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จาก
การประสานงานกับสํานักกฎหมายท่ีจะใหผูอํานวยการสํานักกฎหมายเปนประธาน แตจะไดคําถามกลับมาวา 
เปนการพิจารณากฎหมายใหมข้ึนมา หรือเปนการพิจารณาดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบรรลุ
ตามกฎหมายท่ีมีอยู และแนวทางการจัดตั้งคณะทํางานในระดับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยจะมี
คณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณชุดใหญ และเม่ือมีงานตามภารกิจท่ีสําคัญเปนเรื่องๆ 
เชน ทะเบียนคนจน Smart Farmer เปนตน ก็จะดําเนินการแตงตั้งเปนอิสระ 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ถาไมไดเปนกฎกติกา CIO กรมปศุสัตวก็รับเปนประธานใหก็ได แตจะ
ติดขอจํากัดท่ีกําหนดในการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน (องคประกอบของคณะทํางาน) ไวหรือไม โดย
กําหนดใหสํานักกฎหมายเปนเลขานุการ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนผูชวยเลขานุการ หรือสลับกัน 
และใหสํานัก/กอง ท่ีมีสวนในการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนกรรมการ และไมควรใหมีคณะทํางานมาก
จนเกินไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 

วาระท่ี ๓.๖ แตงตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ไดมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ 
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนสํานัก/สถาบัน/กอง/กลุมเปน
อนุกรรมการ ผูแทนสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ - ๙ เปนอนุกรรมการ และเจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศเปน
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. รวมพิจารณาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และวิสัยทัศนของกรมปศุสัตว 

๒. จัดทําหลักเกณฑในการพิจารณาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 
รวมท้ังติดตามความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ 

๓. พิจารณาปญหา และแนวทางการแกไขดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอกรมปศุสัตวให
รับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
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๔. ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
มอบหมาย 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา สวนท่ี ๑ จัดตั้งคณะทํางานชุดใหญท่ีรองจากคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว โดยจัดตั้งเปนคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกเรื่อง 
แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ ตอไป และสวนท่ี ๒ จัดตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในแตละดาน มีจํานวน ๓ ดาน ดังนี้ ๑. คระทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดหาและติดตั้ง
ระบบ ๒. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการดูแลรักษาระบบ และ ๓. คณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการพัฒนาระบบ ซ่ึงคณะทํางานแตละดานจะตองมีองคประกอบของคณะทํางานท่ีมีความ
คลองตัว และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในแตละดาน โดยจะตองไปศึกษารายละเอียดท้ังหมด แลวนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป 

ผูอํานวยการกองแผนงาน สอบถามวา คณะทํางานดังกลาวอยูในระดับใด โดยอยูในระดับเดียวกันหรือ
อยูใตระดับคณะอนุกรรมการฯ 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา คณะทํางานอยูภายใตคณะอนุกรรมการ โดยจะตองทําหนาท่ี
พิจารณาวิเคราะห/สังเคราะหรายละเอียดเนื้องานในแตละดาน และจะตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดาน 
และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการยกรางและจัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
ท้ัง ๓ ดาน และอธิบายขอดี-ขอเสียตางๆ ตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว และคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ัง ๓ ดาน คือ ดานการจัดหาและติดตั้งระบบ ดานการดูแลรักษาระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

เรื่องท่ี ๑ การจัดการขอรองเรียนของกรมปศุสัตว 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ใหรายละเอียดวา กรมปศุสัตวมีระเบียบวาดวย แนวทางการจัดการขอ

รองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงไดดําเนินการมาระยะหนึ่งการดําเนินการยังไมเปนท่ีเรียบรอยแตยังมีขอขัดของใน
รายละเอียดการบริหารจัดการขอรองเรียน เพราะวา คณะกรรมการท่ีมีรองอธิบดีกรมปศุสัตวท่ีไดมอบหมาย
เปนประธาน (แตเดิมในขณะนั้นอธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธาน) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีเปนรอง
ประธาน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรหมวดท่ี ๓ 
และหัวหนากลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี เปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยการจัดการขอรองเรียนจะรับเรื่อง
จากทุกแหง จากตู ปณ. ๑๑๑๑ (GCC ๑๑๑๑) สํานักนายกรัฐมนตรี จะผานมาทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
และเปดดูขอมูลจะตองใช Username และ Password แตท่ีกลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี จะเปนศูนยรับเรื่อง
ขอรองเรียนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปดําเนินการและแจกจายตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการแกไข
ปญหาขอรองเรียน และมีการประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนการภายใน แตก็มีปญหาวาเรื่อง
ขอรองเรียนท่ีมาจากตู ปณ. ๑๑๑๑ ท่ีไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแตยังไมไดปลดล็อค จึงสงผลใหมีเรื่องขอ
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รองเรียนตกคางท่ีศูนยประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีประมาณ ๑๐ กวาเรื่อง จากการดําเนินงานดังกลาวจึง
อยากใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สงมอบ Username และ Password ใหแกศูนยจัดการขอรองเรียนท่ีกลุม
วินัย กองการเจาหนาท่ี เพ่ืองายตอการบริหารจัดการและรายงานตรงตออธิบดีกรมปศุสัตว และสําเนาใหกอง
แผนงานทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับใชในการประชุมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูนยจัดการขอ
รองเรียนฯ ก็จะดําเนินการปลดล็อคไปท่ีตู ปณ. ๑๑๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี และกรมปศุสัตวไดมอบหมายรอง
อธิบดีสรวิศเปนประธานกรรมการฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ระบบ ตู ปณ. 
๑๑๑๑ เปน Web Portal ท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยมีการแจงรายชื่อผูประสานงานกรมปศุสัตวไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และจะไดรับ 
Username และ Password กลับมาใชในการบริหารจัดการระบบดังกลาว 

ประธานท่ีประชุม ใหความเห็นวา ประเด็นมีอยู ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกมีกฎหมายรองรับไหม เรื่องท่ี ๒ 
ขอปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดหรือไม (ตามภารกิจการเชื่อมโยง) โดยระบบงานดาน ICT มีการเชื่อมโยงตู ปณ. 
๑๑๑๑ แตก็ไมมีขอขัดของท่ีจะใหกองการเจาหนาท่ีหรือมอบหมายใหใครไปดําเนินการก็ได CIO กรมปศุสัตว
จะตองอยูในข้ันตอนกระบวนการหรือระเบียบขอบังคับหรือไม เปนการชวยลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกองการเจาหนาท่ี 

ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ใหความเห็นวา เริ่มสมัย
อธิบดีกรมปศุสัตวนายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง ไดมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไป
ดําเนินการ และมอบใหกลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติและเจาหนาท่ีไปดําเนินการตอ โดยในเรื่องขอรองเรียน
ยังมีเรื่องเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ และขอเสนอแนะตางๆ นําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตว แลวสง
ตอไปยังสํานัก/กองตางๆ ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอรองเรียนผานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยมีการเชิญเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวโดยเปนผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑ ทาน และผูแทนจากกอง
การเจาหนาท่ี ๑ ทาน ใหมาเรียนรู Web Portal 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ใหความเห็นวา ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะตองไปดูรายละเอียด
ระเบียบของกรมปศุสัตววาเขียนวายังไง โดยในระเบียบขอรองเรียนดังกลาวไมไดระบุชื่อรองอธิบดีกรมปศุสัตว
ท่ีไดมอบหมาย และในสวนขอปฏิบัติก็ไมนาจะมีปญหา แตท่ีผานมาไมไดมีการแจงไปท่ี ตู ปณ. ๑๑๑๑ สงผล
ใหมีเรื่องคางอยู 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เรื่องขอ
รองเรียนโดยสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนผูสงเรื่องมาท่ีกรมปศุสัตวหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไป
ดําเนินการ โดยจะเปนทุกเรื่องและดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานและเม่ือดําเนินการเสร็จจะตองมีการแจงยุติ
เรื่องทุกเรื่องท่ีอยูในระบบ แตยังมีเรื่องตกคางอยู ๑๓ เรื่องโดยเปนขอเสนอแนะตางๆ ท่ีอาจมีความเขาใจผิด
และไมไดปลดล็อคเรื่องดังกลาว และดังนั้นศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็จะสงมอบ Username และ 
Password ใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา เรื่องขอรองเรียนหรือการตอบกระทูจะมีความสับสนกันอยู 
แบงออกเปน ๒ หมวดใหญ คือ หมวดท่ี ๑ คณะกรรมการประสานคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา (คณะกรรมการ 
ปคร.) จะมีเรื่องรอนๆ ไมวาจะเปนกระทู โดยสวนหนึ่งของกระทูก็คือเรื่องรองเรียน ซ่ึงจะตองดําเนินการแกไข
โดยเร็วจะผานมาทางโทรสารและโทรศัพทตามโดยท่ีผานมาครึ่งปรัฐมนตรีก็พอใจในการดําเนินงาน และหมวด
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ท่ี ๒ เรื่องขอรองเรียน โดยมีผูบริหารกรมปศุสัตวสั่งการใหกองแผนงานเขามารวมดําเนินการและติดตามขอ
รองเรียนท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด ซ่ึงในท่ีประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีผูชวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดร.อภิชาติ  พงษศรีหดุลชัย เปนประธาน และมีรองอธิบดีเปนกรรมการ และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็เขารวมดวย ซ่ึงตอนหลังการดูแลจะเปนเจาหนาท่ีท้ังสองคน โดยเขามาผาน
ระบบตู ปณ. ๑๑๑๑ และเว็บไซตท่ีผานจากกระทรวงฯ และสงตอมายังกรมปศุสัตว และขอรองเรียนอีกสวน
มาจากจดหมายหรือเขามาโดยตรง แลวสํานักงานเลขานุการกรมจะสงมายังกองแผนงานและดําเนินการตาม
ระบบกันไป ซ่ึงบางสวนก็มีการเขาระบบและบางสวนก็ไมไดเขาระบบจึงทําใหมีความซํ้าซอนในการดําเนินการ 
ดังนั้นกองแผนงานจึงเสนอใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนศูนยกลางและไดมีการถือรหัสการใชงานอยูแลว
และไดดําเนินการตามระบบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนผูเชื่อมโยงในภาพรวมไมใชใหกอง
แผนงานเปนผูแจกจายเรื่องขอรองเรียน แตในสวนเรื่องรองเรียนตัวบุคคลจะตองนําเขาสูระบบดวย ในสวน
กรณีเขาไปในระบบแลวมีผูรูเห็น โดยในสวนของกระทรวงฯ จะมีการพัฒนาใหเปดรหัสการใชงานเพ่ือติดตาม
เรื่องรองเรียนในรายคลัสเตอร สําหรับการแบงแยกงานคณะกรรมการ ปคร. มอบหมายใหรองอธิบดีกรม 
ปศุสัตวนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต เปนผูประสานและสัมพันธกับโฆษกกรมปศุสัตว ดังนั้นถาจะมอบหมายให
ดูแลเรื่องขอรองเรียนก็จะตองดูแลท้ังหมด ๔ สวน เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องขอรองเรียนท้ังหมด และใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงมอบ Username และ Password ใหแกกองการเจาหนาท่ีดําเนินการ 
และใหไปดําเนินการประชุมหารือในการจัดระบบเอกสารจากสํานักงานเลขานุการกรมสงตอใหศูนยจัดการขอ
รองเรียน กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป 

เรื่องท่ี ๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกองสารวัตรและกักกัน 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกองสารวัตรและกักกัน จํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 
๑. โครงการจัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สําหรับดานกักสัตว โดยใชงบประมาณกลางป 

๒๕๕๘ (งบประมาณจากคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) จํานวน ๑ 
รายการ เปนเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน ๗ ดานกักสัตว
ตอชุด มีดังนี้ ๑. ดานกักสัตวมุกดาหาร ๒. ดานกักสัตวตาก ๓. ดานกักสัตวสระแกว ๔. ดานกักสัตวตราด ๕. 
ดานกักสัตวสะเดา จังหวัดสงขลา ๖. ดานกักสัตวปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา และ ๗. ดานกักสัตวหนองคาย 
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณประกอบตอชุด จํานวน 
๗ ชุดๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย ๑. กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera) จํานวน ๘ กลองๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ๒. ชุดอุปกรณ
บันทึกขอมูล (จํานวน ๘ กลองตอชุด) จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท ๓. จอแสดง
ภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา ๓๒ นิ้ว จํานวน ๒ จอภาพๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท ๔. 
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๖,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท และ ๕. คา
ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟา และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหรายละเอียดวา รายการท่ี ๑ กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมอง
คงท่ี (IP Fixed Camera) มีรายละเอียดคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด รายการท่ี ๒ ชุดอุปกรณ



- ๔๔ - 
 

 
 

บันทึกขอมูล (จํานวน ๘ กลองตอชุด) และรายการท่ี ๕ คาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟา และ
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ แตมีใบเสนอราคาแนบประกอบจํานวน ๓ ราย รายการ
ท่ี ๓ จอแสดงภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา ๓๒ นิ้ว เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรของสํานักงบประมาณ (โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ 
พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท) และรายการท่ี ๔ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA เปนไปตาม
เกณฑราคากลางฯ 

๒. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใช
งบประมาณกลางป ๒๕๕๘ (งบประมาณจากคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ) จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ รวมเปนเงิน ๔๕๙,๙๐๐ บาท จํานวน ๗ ดาน
กักสัตว มีดังนี้ ๑. ดานกักสัตวมุกดาหาร ๒. ดานกักสัตวตาก ๓. ดานกักสัตวสระแกว ๔. ดานกักสัตวตราด ๕. 
ดานกักสัตวสะเดา จังหวัดสงขลา ๖. ดานกักสัตวปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา และ ๗. ดานกักสัตวหนองคาย 
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน ๕ รายการ ประกอบดวย ๑. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๗ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท ๒. เครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๗ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท ๓. 
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน ๗ เครื่องๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๑๓๓,๐๐๐ บาท ๔. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน ๗ เครื่องๆ ละ ๖,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๔๒,๗๐๐ 
บาท และ ๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๑๔ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐ 
บาท เปนเงิน ๕๓,๒๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหรายละเอียดวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี ๑ - ๕ เปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด 

ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา ท้ังสองโครงการไมไดใชเงินงบประมาณกลางป ๒๕๕๘ 
(งบประมาณจากคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ภายใตวงเงิน
งบประมาณ ๘๔ ลานบาท แตไปใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๙ แทน เนื่องจากเปนโครงการตามนโยบายรัฐบาล
และมีความจําเปนตองเสนอผาน CIO กรมปศุสัตว 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา รายการท่ี ๑ 
และ ๒ ใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดใหม แตกรมปศุสัตวยังไมไดออกสเปคและจะมีปญหาเรื่องวันท่ี
อนุมัติ แตสเปคกรมปศุสัตวท่ีออกประกาศใชหลังวันท่ีอนุมัติ และรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไมเปนไปตาม
เกณฑราคากลางฯ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา บางรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไม
เปนไปตามเกณฑราคากลางฯ แตก็มีใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาใหแลว จํานวน ๓ ราย 

ผู อํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ และในสวนท่ีตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอยูหลายรายการและไดมีการปรับเปลี่ยนไปใชเกณฑราคากลางฯ ใหมท้ังหมดแลว 




