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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  
วันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๕๐ น. 

ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ช้ัน ๗ กรมปศุสัตว 
____________________ 

 
รายช่ือคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม 

๑. นายโอภาส  ทองยงค  รองอธิบดีกรมปศุสัตว    ประธานกรรมการ 
     (ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) 
๒. นายสนุทร  รัตนจํารูญ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
๓. นายวุฒิพงษ  อินทรธรรม ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาพันธุโคเนื้อ   กรรมการ 

กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว 
๔. นายเธียรชัย  อนงครักษ  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
๕. นายชาลี  ลีละสิริ  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
๖. นายไพโรจน  จิ้วบุญสราง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

กองแผนงาน 
๗. นายสมเกียรติ  กรอบแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๘. นายธีรวิทย  ขาวบุปผา  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ   ติดราชการ 

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
๙. นายถนอม  นอยหมอ  นายสัตวแพทยชํานาญการ   กรรมการ 

สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
๑๐. นายชาคริต  ภูมิศรีจันทร นายสัตวแพทยชํานาญการ   กรรมการ 
     กองสารวัตรและกักกัน 
๑๑. นางสาวรติกร  สิทธิสิน  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  กรรมการ 

     กองคลัง 
๑๒. นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   กรรมการ 

     สํานักงานเลขานุการกรม 
๑๓. นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
     กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
๑๔. นางสาวปยนุช  ศรีคอนไทย นิติกรปฏิบัติการ     กรรมการ 

     สํานักกฎหมาย 
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๑๕. นายประเสริฐ  ซาเฮา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   กรรมการ 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

๑๖. นางสาวศศนันท  คฤหเดช นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   กรรมการ (แทน) 
สํานักพัฒนาพันธุสัตว 

๑๗. นายประจักษ  หวาเกตุ  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   กรรมการ (แทน) 
     สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
๑๘. นายสุขุม  สุขเกษม  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   กรรมการ (แทน) 
     สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
๑๙. นางสาวสุวิมล  เมืองชุม นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ (แทน) 

     กลุมตรวจสอบภายใน 
๒๐. นางสาวกัญญวรรณ  ตุงคณาคร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   กรรมการ (แทน) 

     กองการเจาหนาท่ี 
๒๑. นายพิภพ  ทองนอย  นักจัดการงานท่ัวไป    กรรมการ (แทน) 
     สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๒๒. นายณัฐพล  สระทองอยู เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   กรรมการ (แทน) 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
๒๓. นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ   กรรมการและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๒๔. นายปยวิทย  ธรรมบตุร นักวิชาการสถิติชํานาญการ   กรรมการและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๒๕. นางสาวภาณุตา  บุนนาค นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   กรรมการและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๒๖. นางเพ็ญแข  สายเชื้อ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ   กรรมการและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการฯ ไมไดเขารวมประชุม 

๑. นายอดิศร  จันทรประภาเลศิ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   ติดราชการ 
     สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
๒. นายอานุภาพ  เส็งสาย  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  ติดราชการ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
๓. นายสาธิต  อยูยืน  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  ติดราชการ 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๔. นายสิริพงศ  สุขถาวรเจริญพร นายสัตวแพทยชํานาญการ   ติดราชการ 
     สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๕. นายสมชาย  ชางทอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   ติดราชการ 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
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๖. นายสมเกียรติ  เลิศวิมลลักษณ สัตวแพทยชํานาญงาน    ติดราชการ 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
๗. นางสาววันทนา  ยรรยงยศ เจาพนักงานธุรการอาวุโส    ติดราชการ 

     กองคลัง 
๘. นางสาวศันสนีย  แขนโคกกรวด  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  ติดราชการ 
     กลุมตรวจสอบภายใน 
๙. นางสาวจีรพรรณ  ทองแทน นักวิชาการสถิติชํานาญการ   ติดราชการ 

     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

๑. นายธนเดช  สลับศรีบุญมาก นายสัตวแพทย 
     สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
๒. นางสาวนราพรรณ  พันธุฤทธิ์ นักจัดการงานท่ัวไป    

     กองการเจาหนาท่ี 
๓. นายวิทยา  ใจหลัก  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   

สํานักงานเลขานุการกรม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีขอจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรได
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลและเหตุผลความจําเปนประกอบในการชี้แจงจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนท่ี
เรียบรอยแลวครบทุกหนวยงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบรอยแลว พรอมท้ังแจงเวียนใหกับคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และหากมีขอแกไขขอใหแจง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือแกไขภายในวันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหนวยงานขอแกไข
รายงานการประชุมฯ ดังกลาว จํานวน ๒ หนวยงาน ดังนี้ 

๑. กองการเจาหนาท่ี - ลําดับท่ี ๑๘ นางสาวกัญญวรรณ ตุรคณาคร แกไขเปน นางสาวกัญญวรรณ ตุง
คณาคร แทน 

๒. กลุมตรวจสอบภายใน - ลําดับท่ี ๑๗ นางสาวสุวิมล เมืองชุม ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ แกไขเปน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แทน 
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ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา ท้ังสองหนวยงานตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ท่ีไดแกไขแลว 
มีความถูกตองหรือไม 

ผูแทนจากกลุมตรวจสอบภายใน และผูแทนจากกองการเจาหนาท่ี ใหขอมูลวา รายงานการประชุมฯ ท่ีแกไข
แลวมีความถูกตอง 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม
ปศุสัตว ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ แบบเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณป พ.ศ. 
๒๕๕๙ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาเก่ียวกับเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 

- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดย
จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

- มติท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระบุวา ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค) ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในสัดสวนไมเกิน ๑ เครื่องตอคน 

- หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร กรณีใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ และไดขออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจาก
ผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย 

๑. สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
๒. กองแผนงาน 
๓. กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
ขอเท็จจริง - การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม จะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๗ ปข้ึนไป 
หรืออายุการใชงานตั้งแต ๘ ปข้ึนไป มาใชประกอบการพิจารณา 

๓.๑.๑ กรณีจัดหาใหม 
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 

วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน ๘๗๔,๖๓๐ บาท 
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- สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุ
เหตุผล 

ใช ไมใช 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) 

๑๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐   - 

๒ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล 

๕ ๒๑,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐   - 

๓ สแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป 

๑ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐   - 

๔ สแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี ๑ 

๒ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   - 

๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องคอมพิวเตอร 
โนตบุคแบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย 

๑๖ ๓,๘๐๐ ๖๐,๘๐๐   - 

รวมท้ังส้ิน ๓๘๔,๙๐๐.-    
ขอสังเกต 
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการดังกลาวไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบ

หนวยงานในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ ของสํานักควบคุม ปองกัน 

และบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวนําไปใชงานท่ีไหน และ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดรับครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือไม และเปนไปตามสัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
จํานวนบุคลากรเทาใด ใชแหลงเงินงบประมาณท่ีไหน และคาดวาจะแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
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ผูแทนสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ติดต้ังและใชงานท่ีสํานักควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดในสวนครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนแตในครั้งนี้เปนการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม และคิดเปนสัดสวน ๐.๗๔ 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา มีขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจําท้ังหมด ๑๐๔ 
คน มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ๔๓ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๔๑ และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๑๘ 
เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๑๗ แตเม่ือรวมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๖๑ เครื่อง คิดเปน
สัดสวน ๐.๕๙ 

ผูแทนสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบ
ดําเนินงาน - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรแทน และมี
ความพรอมในการดําเนินการจัดหาข้ึนอยูกับข้ันตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยใชระยะเวลาจัดหา
ประมาณ ๒ สัปดาห และทานอธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจํานวน ๕ รายการดังกลาว 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา การเปลี่ยนแปลงงบประมาณแลวและไมดําเนินการจจัดหา สงผล
ใหเงินงบประมาณมีคงคางอยูในระบบบัญชี เม่ือกรณีกรมปศุสัตวแถลงผลงานการใชจายเงิน จะทําใหมียอดเงิน
งบประมาณดังกลาว จึงใหหนวยงานท่ีจัดหาตรวจสอบครุภัณฑคอมพิวเตอรวามีการจําหนายครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรือไมในตลาดซ้ือขาย 

ผูแทนสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา การจัดหามีจํานวนไมมากและมีการใช
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชเกณฑราคากลางฯ และหนวยงานมีความพรอมในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรดังกลาว 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท 

- กองสารวัตรและกักกัน วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุ
เหตุผล 

ใช ไมใช 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) 

๓ ๒๙,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐   - 

๒ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล 

๓ ๒๑,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐   - 

๓ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ๓ ๕,๘๐๐ ๑๗,๔๐๐   - 
๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา

๖ ๓,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐   - 
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ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุ
เหตุผล 

ใช ไมใช 

จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย 

รวมท้ังส้ิน ๑๙๐,๒๐๐.-    
ขอสังเกต 
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการดังกลาวยังไมไดดําเนินการนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแล

รับผิดชอบหนวยงานในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ เปนไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ ความพรอมในการจัดหา และเหตุผลความจําเปนใน

การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ ของกองสารวัตรและกักกัน 
วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากกองสารวัตรและกักกัน ใหขอมูลวา ตามนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตวตองการใหศูนยสั่งการในการ
ควบคุมเคลื่อนยายพ้ืนท่ีเขตปลอดโรคระบาดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภาคใต และพ้ืนท่ีเขตชายแดนท่ีไดมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในพ้ืนท่ีเขตปลอดโรคและ AEC มารวมไวท่ีสวนกลาง 
โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการรับภาพและประมวลผล และนําไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภาคสนาม 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดรายละเอียดขอมูลชี้แจงอยางละเอียด มีความ
ชัดเจนตรงประเด็นและมีความนาเชื่อถือ และจัดสงใหฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ โดยใหขอมูลกลอง CCTV 
ติดตั้งท่ีไหน มีจํานวนก่ีจุด และสงขอมูลภาพจากกลอง CCTV มายังสวนกลางแลวนําไปใชประโยชนอยางไร และ
ติดตามความถ่ีความเคลื่อนไหวการใชงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนวยงาน และยังไมไดดําเนินการ
อนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว โดยใหหนวยงานดําเนินการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรอยางเครงครัดมากกวานี้ และใชแหลงเงิน
งบประมาณจากท่ีไหน และใหหนวยงานจัดสงรายละเอียดขอมูลเหตุผลความจําเปน และเอกสารหนังสืออนุมัติฯ 
ภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาดําเนินการตอไป 

ผูแทนกองสารวัตรและกักกัน ใหขอมูลวา รับไปดําเนินการตรวจสอบการจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติ
ดังกลาว และไดประสานงานกับฝายบริหารท่ัวไปไดจัดสงเอกสารมาแลวเม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และใช
เงินงบประมาณงบดําเนินงาน - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุซ่ึงไดมีการกันเงินงบประมาณไวเรียบรอยแลว 
และใชระยะเวลาการจัดซ้ือประมาณ ๒ สัปดาห และหนวยงานมีความพรอมในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดังกลาว 
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ผูแทนกองสารวัตรและกักกัน ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวจะดําเนินการเปน
ศูนยปฏิบัติการ (Operation Room) 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวมีศูนยปฏิบัติการดังกลาวหรือไม 
ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ยังไมมีศูนยปฏิบัติการ ซ่ึงศูนยดังกลาว

จะตองมีการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน (ฮารดแวร ซอฟตแวร และมีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล) และ
บุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการวิเคราะหโรคระบาดสัตวและดานภูมิสารสนเทศ เปนตน 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ควรท่ีจะไปศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมากข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยมีีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองสารวัตรและกักกัน วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท และใหกองสารวัตรและกักกันจัดทํารายละเอียด
ขอมูลเหตุผลความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลเพ่ือใชประกอบ
ในการพิจารณา และเรงรัดติดตามเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตว
ท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตวตอไป 

- กองแผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑกลาง

ใหระบุเหตุผล ใช ไมใช 
๑ จอภาพแบบ LED ขนาด

ไมนอยกวา ๒๗ นิ้ว 
๖ ๗,๒๕๕ ๔๓,๕๓๐   เพ่ือใชในการติดตาม

ตรวจสอบ วิเคราะห
และจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจาํปของกรม 
ปศุสัตวในมุมมองท่ี
กวางมากข้ึนและ
รายละเอียดเนื้อหา
ขอมูลท่ีมีจํานวนมาก 

รวมท้ังส้ิน ๔๓,๕๓๐.-    
ขอสังเกต 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการดังกลาวไดอนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบ

หนวยงานในสังกัด 



- ๙ - 
 

๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด แตไดแนบใบเสนอราคามาประกอบ
พิจารณา จํานวน ๒ ราย ประกอบดวย 

๑. บริษัท เอ็น แอนด ที คอมเท็ค จํากัด เสนอราคา  ๔๓,๕๒๗.๖๐ บาท 
๒. บริษัท เอส พี คอม จํากัด  เสนอราคา ๔๖,๐๙๕.๖๐ บาท 

๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ ของกองแผนงาน วงเงิน

งบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหขอมูลวา จอภาพดังกลาวใชงานท่ีกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ เพ่ือ
นําไปใชในการใชงานตารางขอมูลตัวเลขท่ีมีรายละเอียดมากและในมุมมองภาพท่ีกวางข้ึน และใชเงินงบประมาณจาก
งบดําเนินงาน - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ปรับเปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรมาดําเนินการ 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา ปกติใชเครื่องคอมพิวเตอรคูกับจอภาพมีขนาดเทาไร 
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหขอมูลวา ปกติใชจอภาพขนาด ๑๘.๕ นิ้ว 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหขอมูลวา สํานักงบประมาณไดมีการเปลี่ยน

แบบฟอรมงบประมาณ ทําใหมีจํานวนตารางและขอมูลมากข้ึน ทําใหมีการลากตารางไปมา เพ่ือใหมองตัวเลขได
ชัดเจนมากข้ึน 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา การจัดทํางบประมาณตั้งแต ๒ ปท่ีผานมา ไดระบุรายละเอียด
รายการครุภัณฑตอ ๑ หนวยตอ ๑ รายการและระบุพิกัดพ้ืนท่ีท่ีนําไปใชงานระดับตําบล อาทิเชน กองคลังไดรับ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๙๐ รายการ ทําใหมีรายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีจํานวนรายการมากข้ึนเปน
ลําดับ 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา จอภาพของเดิมจะนําไปดําเนินการอยางไร โดยจอภาพท่ีไดรับ
ใหมจะตองข้ึนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยเปนการข้ึนทะเบียนแบบแยกสวนหรือแบบเปนชุด และ
ถาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดรับมาในชวง ๑ - ๒ ป อีกท้ังกรรมการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค โดยใหหนวยงานตรวจสอบจอภาพ
ท่ีจะไดรับไปใชคูกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องไหนโดยจะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๕ ปข้ึนไป จึงจะสามารถ
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวได และใหหนวยงานตรวจสอบและใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
จอภาพของเดิมจะนําไปใชดําเนินการอยางไรตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองแผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท และใหกองแผนงานตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะนํา
จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา ๒๗ นิ้วมาใชคูกัน โดยจะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๕ ปข้ึนไป พรอมท้ัง
ระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ และใหจัดทํารายละเอียดขอมูลจอภาพของเดิมท่ีมีอยูนําไปใช
ดําเนินการอยางไร 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

- กองการเจาหนาท่ี วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุ
เหตุผล 

ใช ไมใช 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘.๕ นิ้ว) 

๙ ๑๖,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐   - 

๒ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ๑๐ ๕,๘๐๐ ๕๘,๐๐๐   - 
๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย 

๙ ๓,๘๐๐ ๓๔,๒๐๐   - 

รวมท้ังส้ิน ๒๓๖,๒๐๐.-    
ขอสังเกต 
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการดังกลาวยังไมไดดําเนินการนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแล

รับผิดชอบหนวยงานในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ เปนไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และใหชี้แจงเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด ๑ kVA ท่ีขอเพ่ิมเติมจํานวน ๑ เครื่อง จากเครื่องสํารองไฟฟาอ่ืนๆ ไดจัดหาเปนชุดเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
จะเปนการขอทดแทนใหใชคูกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 

๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ ของกองการเจาหนาท่ี 

วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากกองการเจาหนาท่ี ใหขอมูลวา เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๑ เครื่องนําไปใชงานท่ีฝายทะเบียน
ประวัติฯ โดยใชทดแทนเครื่องสํารองไฟฟาท่ีใชงานไมได และครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหา จํานวน ๙ ชุด จะนําไป
แจกจายตามกลุมตางๆ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทําคําของบประมาณโดยจะไดครุภัณฑ
คอมพิวเตอรในสวนท่ีทดแทน แตในสวนท่ีขอใหมจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงมาดําเนินการจัดหาโดยใช
เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๙ เครื่อง ทางประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม สอบถามวา 
กองการเจาหนาท่ีมีสัดสวนเทาไร และขอจํานวน ๙ เครื่อง จัดสรรใหกับหนวยใด และถาไมไดรับการพิจารณาจะมี
ผลตอการปฏิบัติงานอยางไร 



- ๑๑ - 
 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาดังกลาวเปนการจัดหาใหม 
และมีขาราชการ ๔๕ คน พนักงานราชการ ๑๔ คน และลูกจางประจํา ๒ คน รวมท้ังหมด ๖๑ คน มีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร ๓๕ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๕๗ และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๗ เครื่อง คิดเปนสัดสวน 
๐.๑๑ แตเม่ือรวมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๔๒ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๖๙ 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานท่ีมีอยูในระดับใกลเคียงกับ
การใชงาน โดยกรมปศุสัตวใหความสําคัญในการบริหารงานบุคลากร แตจะตองมึเหตุผลความจําเปนในการใชงาน
เพ่ือไปใชประกอบการพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวยังมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม ซ่ึงจะเปนการใชเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
ดีกวานําเงินงบประมาณไปใชเรื่องอ่ืนๆ ท่ีไมกอใหประโยชนตอองคกร โดยจะตองมีเหตุผลความจําเปนในการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและไมมีความซํ้าซอนกับคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะไดรับ
จัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม แตก็จะมีผลกระทบการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ในปงบประมาณ
ถัดไปเก่ียวกับการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาว 

ผูแทนจากกองการเจาหนาท่ี ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สวนใหญเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานจะไดรับการ
บริจาคและไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และมีปญหาเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดและไมมีเครื่องคอมพิวเตอร
ทดแทน จัดสรรใหฝายบริหารท่ัวไป ๔ เครื่อง ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ๓ เครื่อง ฝายทะเบียนประวัติฯ ๑ 
เครื่อง และกลุมวินัย ๑ เครื่อง  

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ฝายบริหารท่ัวไปมีจํานวนก่ีคนและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
มีจํานวนก่ีคน และฝายทะเบียนประวัติฯ มีจํานวนก่ีเครื่อง และกลุม/ฝายใดมีความสําคัญท่ีสุด และความ
จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนก่ีเครื่อง สําหรับเครื่องสํารองไฟฟามีจํานวนก่ีเครื่อง 

ผูแทนจากกองการเจาหนาท่ี ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ฝายบริหารท่ัวไปมี ๑๑ คน มีเครื่องคอมพิวเตอร ๙ เครื่อง 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ๗ เครื่อง ฝายทะเบียนประวัติฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร 
๑๓ เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ๘ เครื่อง เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดก็นํา
อะไหลมาสลับใชกันตามความเหมาะสม ถามีเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดมากกวานี้จะทําใหไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช
ในการปฏิบัติงาน ทุกกลุม/ฝายมีความสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวและ
การปฏิบัติงานมีความเก่ียวเนื่องกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีความจําเปนท้ังหมด ๙ เครื่องซ่ึงไดมีการสํารวจ
ความตองการใชงาน สําหรับเครื่องสํารองไฟฟามีการใชงานอยูแตสวนใหญจะชํารุด และใชเงินงบประมาณกลาง
ของกรมปศุสัตว 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานรับไปดําเนินการจัดหาแหลงเงินงบประมาณใหมี
ความชัดเจน และจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบจากอธิบดีกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแล
รับผิดชอบกองการเจาหนาท่ีใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กอนเวลา ๑๓.๐๐ น. และปรับลด
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๑ เครื่อง โดยเครื่องชํารุดก็จะตองขอทดแทนและมีหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวไมมีความพรอมในการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและไมเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางาน ทําใหบงบอกการขาดความใสใจในการ
ทํางานของหนวยงานนั้นๆ โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตวกําหนดอยางเครงครัดและควรมีการเอาใจใสในการทํางานมากกวานี้ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ



- ๑๒ - 
 

และการสื่อสารไดมีหนังสือแจงเวียนการใชงานอินเทอรเน็ตทุกครั้งแตก็ยังมีบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการใชงานใน
ลักษณะผิดปกติอยูบอยครั้งและเปนบุคคลเดิมท่ีใชผิดปกติ และทําใหผูบังคับบัญชาหนวยงานถึงไมมีการตักเตือน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กองการเจาหนาท่ีในเดือนนี้มีจํานวน ๒ คน และสํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ๓ - ๔ คนอยูเปนประจํา ควรมีการตักเตือนและปองปรามการใช
งานของบุคลากรภายในหนวยงานกันบาง และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพยายามเปด
หลักสูตรฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบจริงจังและเขมขนคลายๆ กับหลักสูตรการใชโปรแกรมจูมลา ควรจะ
มีการฝกอบรมการใชงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน ศูนยปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะตองใชบุคลากรระดับมืออาชีพ เปนตน และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนา
โปรแกรมระบบจองประชุมกรมปศุสัตวเฉพาะสวนกลาง 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองการเจาหนาท่ี วงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๔๐๐ บาท โดยปรับลดเงินงบประมาณจํานวน ๕,๘๐๐ บาทใน
สวนจํานวนเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๑ เครื่อง คงเหลือจํานวน ๙ เครื่อง และใหกองการเจาหนาท่ี
จัดทํารายละเอียดขอมูลความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและให
ความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไป
ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเขมขนอยางตอเนื่อง และรับไป
ดําเนินการพัฒนาออกแบบโปรแกรมระบบจองหองประชุมกรมปศุสัตวเพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการหอง
ประชุมกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีสวนกลาง พญาไท กรุงเทพมหานคร 

- กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

ราคารวม 
เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

กลางใหระบุ
เหตุผล 

ใช ไมใช 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘.๕ นิ้ว) 

๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐   - 

๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย 

๑ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐   - 

รวมท้ังส้ิน ๑๙,๘๐๐.-    
ขอสังเกต 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



- ๑๓ - 
 

๒. โครงการดังกลาวไดอนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด 

๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ ของกองความรวมมือดาน

การปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ ใหขอมูลวา ใชเงินงบประมาณจากงบ
ดําเนินงาน - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ปรับเปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรมาดําเนินการ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดทํารายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ขอใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระบุชื่อรายการและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหตรงกับเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และในชวงปลาย
เดือนกันยายนหรือตนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเริ่มตนการจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหหนวยงานจัดเตรียมสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรในชวงท่ีมีการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนในภาพรวมกรมปศุสัตว
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนดไว 
ถาหนวยงานไมไดจัดสงขอมูลมาใหก็ถือสละสิทธิ์ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีควรจะไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซ่ึงทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดสงหนังสือแจงเวียนใหทราบตอไป และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยขอใหหนวยงานคํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศหรือคาตอบแทนคาจางท่ี
ปรึกษา (Man-Month) ใหสอดคลองการปฏิบัติงานตามสภาพความเปนจริง อาทิเชน ระยะเวลาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๑๐ เดือน การคํานวณคาจางตําแหนงผูจัดการโครงการมีระยะเวลาเพียง ๕ - ๖ เดือน ซ่ึงอาจจะรับ
งานโครงการอ่ืนๆ รวมดวย ตําแหนงนักวิเคราะหระบบอาวุโส (System Analyst: SA) ระยะเวลาพัฒนาประมาณ 
๕ - ๖ เดือนหรือนอยกวานั้น และตําแหนงโปรแกรมเมอร มีระยะเวลาพัฒนาประมาณ ๑๐ เดือน เปนตน อีกท้ัง
จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรในชวงปงบประมาณ ๒ ปท่ีผานมา โดยมีท่ีมาจากการจัดทํา
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนในภาพรวมกรมปศุสัตว และขอใหผูแทนหนวยงานชวยเรียนตอ
ผูบริหารหนวยงานใหรับทราบในเรื่องดังกลาว เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดทดแทนจะมีหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับทุกเครื่อง และเม่ือไดรับครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมแลว เครื่องคอมพิวเตอรของเดิม
จะตองจําหนายทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวออกไป 
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ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพ่ือนําไปใชจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมกรมปศุสัตว 
ซ่ึงยังมีบางหนวยงานท่ีไมไดดําเนินการจัดสงตามขอกําหนด 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีรายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรในแตละปงบประมาณเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 
CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงบประมาณซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว และจะตอง
จัดสงสําเนาทะเบียนหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดทํา
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนในภาพรวมกรมปศุสัตวตอไป ประกอบกับสํานักงบประมาณไดกําหนด
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายท่ีไมไดกําหนดวงเงินข้ันต่ํา ๕,๐๐๐ บาท เปนครุภัณฑ ซ่ึงทางศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับประสานงานจากกลุมตรวจสอบภายในวา ยังมีหนวยงานสวนภูมิภาค 
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/ศูนย/สถานี/ดาน) ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท 
(เครื่องพิมพ สแกนเนอร หรือเครื่องสํารองไฟฟา) โดยยังมองวาเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนั้นขอใหหนวยงานชวย
กําชับในการดําเนินการดังกลาวเนื่องจากไดมีการแจงเวียนใหหนวยงานรับทราบตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และแฮนดี้ไดรซก็ถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา แฟลซไดรซหรือแฮนดี้ไดรซถือวาเปนวัสดุคงสภาพท่ี
จะตองลงทะเบียน สวนครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองข้ึนทะเบียนหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอร และใหหนวยงาน
ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท้ังในสวนงบประมาณปกติ หรืองบประมาณระหวางป หรือเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจายในการจัดซ้ือไดมีการข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบรอยหรือไม 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา กรณีฮารดดิสกเปนรายการท่ีบรรจุอยูใน
บัญชีหลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายของสํานักงบประมาณท่ีมีขนาด ๘ GB. มีราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไปก็ไมตองลงทะเบียนหรือไม โดยถือวาวัสดุคอมพิวเตอร 

ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีผานกระบวนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรแลว กรณีอะไหลชํารุดสามารถซอมแซมไดทันที ทางประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ท่ี
ใหความเห็นเปนเรื่องกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร แตในความเห็นผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตวมองเปนเรื่องการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร โดยฮารดดิสกเปนวัสดุคอมพิวเตอรหรือไม ทางผูแทนจาก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหขอมูลวา Harddisk External ถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทาง
ผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา กรณีฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรเสียก็สามารถซอมแซมไดถือวาเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร แตถาเปน Harddisk External จะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจะตองข้ึนทะเบียนครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ถาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรก็
จะตองนําเสนอตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวท่ีกําหนด ทางฝาย
ผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา ตามท่ีไดกลาวมาวาฮารดดิสกท่ีเสียจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวสามารถ
ดําเนินการซอมแซมและจัดหาไดทันที แตถาเปนการจัดซ้ือฮารดดิสกแยกตางหากจะตองนําเสนอตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติฯ ท่ีกําหนด ตามท่ีใหขอมูลของหนวยงานสวนภูมิภาคจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยมองวา
เปนวัสดุคอมพิวเตอร ทางประธานกรรมการฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เปนการใชเงินงบประมาณผิดประเภท
จะตองดําเนินการนําสงเงินงบประมาณคืนใหกับราชการตอไป และใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการจัดซ้ือ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยกรมปศุสัตวจะตองนําเสนอการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนําเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหความเห็นชอบตอไป และใหหนวยงานเรงรัดจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังแจงผลรายงานจัดซ้ือและจัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหกับฝายเลขานุการกรรมการฯ รวบรวมดําเนินการในข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการถือปฏิบัติหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวอยางเครงครัด โดยมอบใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดสง
สําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพ่ือนําไปประกอบในการจัดทํา
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของกรมปศุสัตว และถาหนวยงานไมไดจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ก็จะนํา
เหตุผลดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรตอไป และใหศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
คํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 
ปดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น. 
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