-๑รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๓.๔๕ น.
ณ หองประชุม ๑ ตึกอํานวยการ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว
_________________________
รายชื่อคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม
๑. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน
อธิบดีกรมปศุสัตว
(ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว)
๒. นายพนม มีศิริพันธุ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
๓. นางเย็นจิต ทองยงค
ผูอํานวยการกองคลัง
กองคลัง
๔. นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กองแผนงาน
๕. นายณรงค เลี้ยงเจริญ
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
๖. นายทศพร ศรีศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๗. นางเรืองสุรีย วงษทองสาลี
ผูอํานวยการกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
๘. นายทวีสิษฐ บุญญาภิบาล
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๙. นางจุรีรัตน แสนโภชน
หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
๑๐. นายรณชัย จวงพานิช
ปศุสัตวเขต ๗
สํานักงานปศุสัตวเขต ๗
๑๑. นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเลขานุการกรม
๑๒. นายเทพชนก ยิ้มละมุล
นิติกร
สํานักกฎหมาย
๑๓. นายถนอม นอยหมอ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
๑๔. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ประธานกรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ

-๒๑๕. นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ
๑๖. นายสุขุม สุขเกษม
๑๗. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก
๑๘. นายเธียรชัย อนงครักษ
๑๙. นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
๒๐. นางสาวนันทนภัส โรมพันธ
๒๑. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
๒๒. จ.อ.อติพล บํารุงพงษ
๒๓. นางสาวจินดาพร กานทอง
๒๔. นางสาวศิริวรรณ สันคม
๒๕. นายอานันท เทพทอง
๒๖. นายอัครเดช รัตนวิไล
๒๗. นายสุนทร รัตนจํารูญ
๒๘. นายปรีชา จันทรณิธานศรี
๒๙. นางสาวเพ็ญแข สายเชื้อ
๓๐. นางสาวจีรพรรณ ทองแทน
คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม
๑. นายธีระ อนันตวรปญญา

สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาอาหารสัตว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๑
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๒
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๕
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๖
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวเขต ๙
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม

(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
(แทน) กรรมการฯ
กรรมการและ
เลขานุการฯ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการฯ
ติดราชการ

-๓๒. นายปรีชา วงษวิจารณ
๓. นายสุเทพ ยิ้มละมุล
๔. นายประภาส ภิญโญชีพ

๕. นายสมชวน รัตนมังคลานนท
๖. นายไพโรจน ธํารงโอภาส
๗. นายนิเทศ เลิศลิมชลาลัย
๘. นายกมล ริมคีรี
๙. นายอวยชัย ชัยยุทโธ
๑๐. นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย
๑๑. นายธนบดี รอดสม
๑๒. นางสาวจิราพร พฤกษศรี
๑๓. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ
๑๔. นายประวัติ รัตนภุมมะ
๑๕. นายสมบุญ หลิมวัฒนา
๑๖. นายศีลธรรม วราอัศวปติ
๑๗. นายไพโรจน เฮงแสงชัย

ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
สํานักกฎหมาย
ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
กองสารวัตรและกักกัน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว
สํานักพัฒนาอาหารสัตว
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
ผูอํานวยการกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง
ประเทศ
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร
และยาสัตว
กองควบคุมอาหารและยาสัตว
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน
ปศุสัตวเขต ๑
สํานักงานปศุสัตวเขต ๑
ปศุสัตวเขต ๒
สํานักงานปศุสัตวเขต ๒
ปศุสัตวเขต ๓
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓
ปศุสัตวเขต ๔
สํานักงานปศุสัตวเขต ๔
ปศุสัตวเขต ๕
สํานักงานปศุสัตวเขต ๕

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๔๑๘. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ
๑๙. นายวิริยะ แกวทอง
ผูเขารวมประชุม
๑. นายชาลี ลีละสิริ
๒. นางสาวรติกร สิทธิสิน
๓. นางสาววันทนา ยรรยงยศ
๔. นายวันชัย จรัสแสนประเสริฐ
๕. นายปยวิทย ธรรมบุตร
๖. นางสาวภาณุตา บุนนาค
๗. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
๘. นางสาวสาวิตรี บุญเพชร
๙. นายเกียรติคุณ ทัศนวิภาส
๑๐. นายธรรมรัฐ พุแค
๑๑. นางจุฑารัตน ขลิบปน
๑๒. นายธงชัย สาลี
๑๓. นายณัฐพล สระทองอยู
๑๔. นางสาวอมรรัตน ปทุมชาติ
๑๕. นางสาวณัฐกานต ทาวพันวงศ

ปศุสัตวเขต ๖
สํานักงานปศุสัตวเขต ๖
ปศุสัตวเขต ๙
สํานักงานปศุสัตวเขต ๙
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กองคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
กองคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักกฎหมาย
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวเขต ๓
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดราชการ
ติดราชการ

-๕๑๖. นางสาวชลณฉัตร วินทะไชย

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม แจงใหทราบวา เรื่องที่ ๑ นโยบายเรงดวนของรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Digital Economy) ไดมีการประชุมหลายภาคสวนทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานหนวยงาน โดยมี
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อน
นโยบายดังกลาว โดยมีการนําไปใชในการผลิต อุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบริหารราชการแผนดิน เพื่อใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐและเชื่อมโยงแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ และมีการเชื่อมโยงขอมูลใหอยูในฐานขอมูล เดีย วทั้งหมดเพื่อนําไปใชในการ
ใหบริการภาครัฐและเกษตรกรไดอยางทั่วถึง และจะเปนนโยบายในการขับเคลื่อนในเรื่องพลวัตใหมีความ
รวดเร็วและสามารถแขงขันกับอารยประเทศ มีกรอบยุทธศาสตร ๕ ดาน คือ ๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดิจิทัล (Hard Infrastructure) ๒. การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมดวย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Soft Infrastructure) ๓. โครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ ส ง เสริ ม การให บ ริ ก าร (Service
Infrastructure) ๔. การกระตุนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) และ ๕. การ
สรางสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society &
Knowledge Resource) จากยุทธศาสตรทั้ง ๕ ดาน จะมีเปาหมายในการขยายเครือขายอินเทอรเน็ตทั่ว
ประเทศทุกพื้นที่ มีการรวบรวมขอมูลจากศูนยขอมูลเปน Big Data, Cloud Service และมีการพัฒนาเปน
Open Data โดยมีบริหารจัดการชั้นขอมูลแตละระดับเพื่อใชในการเผยแพรและการใหบริการตางๆ
เรื่องที่ ๒ วัตถุประสงคของการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ปศุสัตวในครั้งนี้ คือ ๑. เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลใหเปนไปตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว ๒. เพื่อพิจารณาในการกําหนดนโยบายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อเปนการกํากับติดตามประเมินผลและ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
และ ๔. เพื่อเปนการหารือ บูรณาการ และประสานงานขอมูลของหนวยงานใหมีเอกภาคและมีประสิทธิภาพ
เรื่ อ งที่ ๓ เป น บทวิ เ คราะห ส ามารถสรุ ป จากเอกสารการประชุ ม และการทํ า งานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีประเด็นปญหา ๒ ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ เนื่องจากมีแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ แตยังขาดกลไกในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะกรรมการจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เนื่ อ งจากไม มี ค วามเป น เอกภาพ และด า น
งบประมาณและบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งไมมี
ความพร อมเครื่ องมื อ อุ ป กรณ คอมพิ ว เตอร การดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิว เตอร และการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อมุงไปสู Government Application Center: GAC โดยจะทําอยางไรเพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูการพัฒนา Digital Economy

-๖มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑ แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ ๙๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยแตงตั้งใหนายอภัย สุทธิสังข ตําแหนง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายและการ
บริ ห ารงานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน ไปดว ยความเรีย บรอยและมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO ประจํากรมปศุสัตว)
กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งกรมปศุสัตวที่ ๑๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง ใหขาราชการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งให นายวีรชาติ เขื่อนรัตน ตําแหนง รองอธิบดีกรมปศุสัตว ปฏิบัติหนาที่เปน
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) หรือ CIO ประจํากรมปศุสัตว มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
๑. กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
๒. วางแผน/จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/แผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
๓. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหัวหนาสวนราชการ
๔. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว ตามนโยบาย/แผนแมบทฯ/แผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๕. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอผูบริหารกรม
ปศุสัตว
๖. ประสานงานระหวางกรมตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณในการจัดแผนแมบทฯ และใน
เรื่องขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๗. รวมเปนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงาน
เพื่อใหการกํากับดูแลและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-๗วาระที่ ๑.๓ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
กรมปศุสั ตว ได มีคําสั่ งกรมปศุสั ตวที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว โดยมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง กรมปศุสัตว เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง/เลขานุการกรม/กลุม ปศุสัตว
เขต ๙ เขต เปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการและเลขานุการ
และเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
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 เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕. เสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการบริการของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
๖. ประสานงานและใหความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางกระทรวงและกรม
ตางๆ
๗. แต งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะทํ างาน ด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อ ให
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย
เพื่อใหการกํากับดูแล การบริหารจัดการและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุ สั ต ว ข องคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกรมปศุ สั ต ว เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหลักเกณฑและแนวทางการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) จะไดรับมอบหมายจากกรม
ปศุสัตว โดยใหผูบริหารกรมปศุสัตว (รองอธิบดีกรมปศุสัตว) ที่กํากับดูแลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทําหนาที่เปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวจะตองแตงตั้งให CIO
กรมปศุสัตว เปนประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ซึ่งไปตามกรอบกฎเกณฑที่กําหนด

-๘มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๒.๑ การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วาระที่ ๒.๑.๑ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๑
ตามที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหความเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๑) และมติในคราวเดียวกันได
กําหนดใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานจัดทําและ/หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานตนใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับประเทศ ทั้งในดานสาระและกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ตอมาหนวยงาน
ภาครัฐไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
สํ าหรั บ กรมปศุ สั ตว มี การดํ า เนิ น งานดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารภายใต แผนแมบ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว จํานวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการศึ กษาและวิเ คราะห ออกแบบแผนแมบ ทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปน แผนงานพัฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานด า นบริ ห ารและพั ฒ นาระบบข อ มู ล ที่ มี อ ยู ใ หเ ป น ระบบ
ฐานข อมู ล เพื่อประโยชน ในการใชเ ป น ขอมูล กลางในการปฏิบัติงานและการวางแผนงานตางๆ โครงการ
ดังกลาวไดดําเนินการภายหลังในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตกรมปศุสัตวไดมีการพัฒนางานสารสนเทศมากอนตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ โดยไดรับความเห็นชอบดําเนินการจากสํานักงบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ
๕๘.๓๑ ลานบาท ซึ่งกรมปศุสัตวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนเงิน ๓๙.๑๖ ลานบาท
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายขอมูลของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ เปน
แผนงานในการพัฒนาการขยายเครือขายขอมูลกรมปศุสัตวใหครอบคลุมทุกหนวยงานของกรมปศุสัตว จัดหา
ระบบดานความปลอดภัยของเครือขาย การพัฒนาระบบงานเฉพาะทางเพื่อใชในการปฏิบัติงานทั้งการผลิต
การสงเสริม และการใหบริการ การพัฒนาระบบชวยในการบริหารตางๆ และระบบชวยการตัดสินใจ ตลอดจน
การพั ฒ นาบุ คลากรกรมปศุ สั ตว ให มีค วามพรอมดานสารสนเทศ เป น ตน ไดรั บ อนุ มัติห ลั กการจากสํานั ก
งบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณ ๖๔.๑๓ ลานบาท ดําเนินการโดยใชงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒.๗๘ ลาน
บาท
๓. แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของกรมปศุสั ตว พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ เป น
แผนงานที่ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและกรอบระยะเวลาในการ
ดํ า เนิ น งาน โดยแผนแม บ ท ICT ดั งกล าว มีเป าหมายในการกระจายเครือ ขายคอมพิว เตอรใหครอบคลุ ม
บุคลากรของกรมปศุสัตวอยางทั่วถึง สามารถรองรับขอมูลและระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการบริการขอมูลขาวสารที่มีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว และยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละเป น ระบบมากขึ้ น โดยแผนแม บ ทฯ ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ห ลั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การใช ICT เพื่อสนับสนุนงานบริการดานปศุสัตว (e-Services)

-๙ยุทธศาสตรที่ ๒ การใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว (e-Safety)
ยุทธศาสตรที่ ๓ การประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเทคโนโลยีการปศุสัตว (e-R&D)
ยุทธศาสตรที่ ๔ การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ (e-Government)
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน ICT (e-Personnel)
๔. แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของกรมปศุ สั ตว พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เป น
แผนงานที่ขยายกรอบจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๕๕๑ โดยยังคงเนื้อหาสาระและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหมือนเดิม โดยอาศัย
ยุทธศาสตรหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว (e-Livestock) จํานวน ๕ ยุทธศาสตร
เปนกรอบแผนงานในการดํ าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตวมาจนถึ ง
ปจจุบัน
สําหรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ไดจัดทํา
ขึ้ น เพื่ อเป น กรอบในการพั ฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมปศุสัต ว โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาดํ าเนิ น งาน ๕ ป และในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปน ชวงระยะเวลาสิ้น สุดการใชแผนแมบ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังกลาว กรมปศุสัตวจึงจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมปศุสัตวใหมีความตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประเทศไทย ยุ ท ธศาสตร ก ารเกษตร และกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (IT๒๐๒๐) และได
ดําเนินการเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย และกรมปศุสัตวไดอนุมัติรับรองแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวรับทราบและถือปฏิบัติตอไป
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีรายละเอียด
เนื้อหาสรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
“เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรมนุษยการปศุสัตวทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อรองรับ
ตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนางานดานการปศุสัตวแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
๒) พัฒ นามาตรฐานระบบขอมูล เครือขายสารสนเทศ ความมั่น คงปลอดภัย และบูร ณาการความ
รวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ
๓) เปน ศูน ยก ลางขอมูล และสารสนเทศดา นการปศุสัต วเพื่อการพัฒ นา การแลกเปลี่ย นเชื่อ มโยง
และการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการวิจัยพัฒนาแกบุคลากร
เครือขายดานปศุสัตว
๔) สนับ สนุนและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพิ่มศักยภาพการ
แขง ขัน ดา นปศุส ัต วใ หส ามารถแขงขัน ไดกับ ตางประเทศ มีม าตรฐาน เปน มิต รกับ สิ่ง แวดลอม และเปน
ชองทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศใหหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง

- ๑๐ เปาหมายหลัก
๑) Smart Livestock
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศภาคการปศุส ัต วที ่เ ปน ระบบและมีเ อกภาพโดยการบูร ณาการ
แหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ลดความซ้ําซอนของเอกสารและขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถ
รองรับ ระบบการผลิต ทั ้ง หว งโซก ารผลิต ที ่ไ ดม าตรฐาน ปลอดภัย ตอ ผู บ ริโ ภค เปน มิต รกับ สิ ่ง แวดลอ ม
ตอบสนองความตองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ พรอมกับมีระบบเฝาระวังปองกันโรคและ
ระบบเตือนภัย ที ่มีป ระสิทธิภ าพและแมน ยํา รวมถึงการกํากับ ดูแลและตรวจสอบกระบวนการปศุสัต วที่
ชัด เจนตามขอ กฎหมายและขอ บัญ ญัติค วามตกลงรว มมือ ระหวา งประเทศ โดยสามารถใหบ ริก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสไดทั้งทางอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน
๒) Smart Officer
ทรั พยากรมนุ ษย ดานการปศุสั ตวและองคกรดานการปศุสัตวทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว
สามารถเขาถึงและใชระบบสารสนเทศในการใหบริการเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป การ
บริห ารการจัด และเสริม สรา งความเขม แข็ง ในองคค วามรู ด า นการปศุส ัต ว เพื ่อ วิจ ัย พัฒ นาและคิด คน
นวัตกรรม นําไปสูการพัฒนาการปศุสัตวอยางยั่งยืนและเกษตรกรมีความอยูดีกินดีและมีความมั่นคงในอาชีพ
ปศุสัตวไทย
๓) Smart Network
เครือ ขา ยดา นการปศุส ัต วท ุก ภาคสว นมีร ะบบสารสนเทศเพื ่อ ใชใ นการพัฒ นา ถา ยทอด
แลกเปลี่ยนความเชื่อมโยงขอมูลการปศุสัตวระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกอยางบูรณา
และเปนระบบ และการเตรียมความพรอมดานการปศุสัตวไทยเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเปดการคาเสรีทั่วโลก
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ระยะ
๑๐ ป)

“iDLD”

I : Information
สารสนเทศถูกตองและเปนปจจุบัน
I : Innovation
นวัตกรรมแนวใหมที่สรางสรรค
I : Integration
บูรณาการรวมกันเปนหนึ่งเดียว
I : International
ความเปนสากลและเปนที่ยอมรับ
คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ระยะ
๕ ปแรก)
I : International
S : Smart
T : Technology
A : Accuracy
R : Responsibility

“iSTAR”

ความเปนสากล
มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
ถูกตองแมนยํา
รับผิดชอบและตอบสนองความตองการ

- ๑๑ คานิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว 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
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสนั บ สนุ น เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใหบริการดานปศุสัตว
(e-Service) ประกอบดวย
- โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม
- โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณและโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว
- โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6
- โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office)
- โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
- โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางและบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
- โครงการกําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางสัตวแพทย
- โครงการตรวจสอบยอนกลับมาตรฐานดานการปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)
- โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สร า งความมั่ น คงการผลิ ต และ
การตลาดดานปศุสัตว (e-Livestock Security) ประกอบดวย
- โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางและบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
- โครงการกําหนดเขตความเหมาะสมสําหรับการปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางสัตวแพทย
- โครงการตรวจสอบยอนกลับมาตรฐานดานการปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพัฒนาพันธุสัตวเพื่อการบูรณาการ (e-Breeding)
- โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการตลาดปศุสัตว (e-Market)

- ๑๒ - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานปศุสัตวเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน
- โครงการการบริหารจัดการวัคซีน (e-Vaccine)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัยพัฒนา สรางนวัตกรรม
และตอยอดองคความรูดานการปศุสัตว (e-Knowledge and Innovation) ประกอบดวย
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
- โครงการจัดทํา Knowledge Base
- โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งดานปศุสัตว (e-Livestock Network) ประกอบดวย
- โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการสงเสริมปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
- โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office)
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ภาคปศุสัตว (e-Livestock Human Resource) ประกอบดวย
- โครงการจัดทํา Knowledge Base
- โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office)
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความเห็นที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง/เลขานุการ/กลุม หรือผูที่ได
มอบหมายจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวไปศึกษารายละเอียดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ดําเนินการจัดสงผูที่ไดมอบหมายจากหนวยงานเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานในการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนระยะๆ ให
เปนไปตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ตอไป
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุมรั บ ทราบและมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารรับ ดําเนิน การจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
วาระที่ ๒.๑.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว โดยจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิว เตอร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้

- ๑๓ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็น ชอบหลั กเกณฑ แ ละแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ ๑๙๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อ
พิจ ารณาใหความเห็ นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิว เตอรของหนว ยงานในสังกัด กษ. ตาม
หลั กเกณฑ และแนวทางปฏิ บั ติตามมติ คณะรัฐ มนตรีดังกลาว และมติ ป ระชุ มคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค รั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
แนวนโยบายของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตองการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานไดเอง และมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่
กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคลองตัว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติให
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับ
กรม/ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน
๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ของกรมปศุสัตว และลงนามกํากับใน
แบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด ดังนี้
๓.๑ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะวั ส ดุ ค รุภั ณฑ ป ระเภทคอมพิว เตอร โฆษณาและเผยแพร กรมปศุสั ต ว
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว URL: http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/ ไป
ที่เมนูคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรฯ เปนลําดับแรก
๓.๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่อยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
สามารถดาว น โ หล ดได ที่ เ ว็ บ ไซต ข องกระทรวงเทคโนโล ยี ส ารส นเทศแล ะการสื่ อ ส าร URL:
http://www.mict.go.th ไปที่เมนูบริการประชาชน: หัวขอ: บริการอื่นๆ หัวขอยอย: เกณฑราคาพื้นฐาน หรือ
ศึกษาจากปายสื่อโฆษณา/เนื้อหาสาระของกระทรวงฯ (เกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร)
๓.๓ ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่อยูนอกเหนือขอ ๓.๑ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด สามารถดาวน
โหลดไดที่เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปที่เมนู
รายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๓.๔ การจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการจ า งที่ ป รึ ก ษาสํ า หรั บ แผนงาน/โครงการด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
URL: http://www.opsmoac.go.th/ ไปที่เมนูรายการหลัก: ดาวนโหลดคูมือเอกสาร หัวขอ: เทคโนโลยี

- ๑๔ สารสนเทศ หัวขอยอย: การจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ: หลักเกณฑและ
แนวทางการจางที่ปรึกษา
๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ย
ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนระบบที่ใชมาแลวไมนอยกวา ๕
ป โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
๖. แบบฟอรมที่ใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเปนแบบฟอรมใหมที่กําหนดขึ้น
จํานวน ๒ แบบฟอรม และยังคงใชแบบฟอรมเดิม จํานวน ๑ แบบฟอรม รวมจํานวน ๓ แบบฟอรม มี
รายละเอียดดังนี้
แบบฟอรมที่ ๑ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ICT๐๑) เปนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่เปนการจางพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/การจางที่ปรึกษาสําหรับกรณีจัดหาใหม/เพิ่มประสิทธิภาพ หรือการจัดทําโครงการภาพรวมของ
กรมปศุสัตวสําหรับกรณีจัดหาใหม/ทดแทนของเดิม (ฮารดแวร/ซอฟตแวรสําเร็จรูป) โดยใชสําหรับการจัดทํา
ของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งตองเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบฟอรมที่ ๒ แบบฟอรมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว
(ICT-DLD ๑) สําหรับการจัดซื้อจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวร กรณีทดแทนของเดิม/เพิ่มประสิทธิภาพ/
จัดหาใหม โดยใชสําหรับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวที่มีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม
จะตองระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และวัน/เดือน/ปที่จัดซื้อ ตามจํานวนที่ขอทดแทนของเดิม
โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวที่กําหนด
- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวที่ไดจัดทําโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรม
ที่ ๒ แลวนั้น ทางศูนยสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการรวบรวมจัดทําภาพรวมของกรมปศุสัตว ทั้งกรณีทดแทน
ของเดิ ม หรื อจั ดหาใหม (เฉพาะจั ดซื้ อจัดหาฮารดแวร/ ซอฟตแวร) เพื่อนําเสนอตอคณะทํางานพิจ ารณา
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
แบบฟอรมที่ ๓ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ
องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอื่นๆ เปนตน เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว ซึ่งกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง
สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในขั้น ตอนการจัด ตั้งงบประมาณรายจา ย
ประจําปมาแลว แตขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดําเนินการแทน โดยจะตองอยูภายใตกรอบที่ไดรับ
ความเห็นชอบ เพียงเสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว ซึ่งกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ
พิจารณาไดเอง

- ๑๕ สําหรับงาน/แผนงาน/โครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมปศุสัตว ซึ่งกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการพิจารณาไดเอง จะตองรายงานผลการพิจารณาตอคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
กอนดําเนินโครงการ
๗. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่หนวยงานสังกัด
กรมปศุ สั ต ว จ ะต อ งดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไว โดยเป น ไปตามกรอบระยะเวลาที่ ส อดคล อ งกั บ ปฏิ ทิ น
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณและปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา
กรมปศุสัตวไดมีการจัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวซึ่งไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิ วเตอร ของภาครั ฐ และผูช ว ยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล เพิ่มเติมวา ขั้น ตอนและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวมี ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการแจงเวียนใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรตามแบบฟอรมที่กําหนดและปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่กําหนดใหแกศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองเบื้องตน แลวนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณา
กลั่น กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณเพื่อบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาพรวมของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา
และใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นําเสนอตอ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามกํากับ และแจงผลใหหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและสํานักงบประมาณรับทราบตอไป และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) แจงผล
โครงการฯ ใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการตอไป และเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการฯ
ที่ไดรับและหนวยงานจะตองรายงานผลการจัดซื้อจัดจางโครงการฯ ใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลังจาก
จัดซื้อจัดจางฯ ภายใน ๗ วันทําการ เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมการดําเนินงานใหแก
กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
แนวทางที่ ๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม
ปศุสัตว โดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอื่นๆ ภายใตโครงการฯ ที่ผานความ
เห็นชอบในขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายจายประจําป และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการฯ และแบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหแกศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมและกลั่นกรองเบื้องตน แลวนําเสนอตอคณะทํางานพิจารณา
กลั่น กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ใหเปน ไปตาม

- ๑๖ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อทราบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และนําเสนอตอ CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามกํากับ และแจงผลใหหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับทราบ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงผลโครงการฯ ใหแก
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการตอไป และเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการฯ ที่ไดรับและ
หนวยงานจะตองรายงานผลการจัดซื้อจัดจางโครงการฯ ใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลังจากจัดซื้อจัด
จางฯ ภายใน ๗ วันทําการ เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมการดําเนินงานใหแกกระทรวง
เกษตรและสหกรณตอไป
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ว า ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ จะต อ งเป น เจ า ภาพหลั ก ในการ
ประสานงานและใหขอมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว เพื่อใหการยื่นเสนอคํา
ขอโครงการฯ เปนไปอยางราบรื่น
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา การจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรไดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดยใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๙ และเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจายป ๒๕๕๘ ในครั้งที่ ๑ เปนที่เรียบรอยและใหหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการฯ ที่เสนอใหทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ประธานที่ประชุม สอบถามวา การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไม
เกิน ๑ เครื่องตอคน จะตองมีแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด
ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีกําหนดป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนแนวทางปฏิบัติ
ในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร เพื่ อ เป น เกณฑ ใ นการจั ด ทํ า ของบประมาณโดยเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนตนมา และเกิดเปนรูปธรรมในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ไดรับจัดสรรบางสวน และให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยึดแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรใน ๕ ปขางหนาไดมีเกณฑ ๒ คนตอ ๑ เครื่อง
โดยเครื่องคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานมากกวา ๑๗ ป พยายามจัดหาใหลดลงเหลือ ๕ ปในระยะเวลา ๕ ป
ขางหน า ซึ่ งในป งบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรับ จัดสรรเครื่องคอมพิว เตอรป ระมาณ ๒๐๐ กวาเครื่อง และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๑,๐๐๐ เครื่องขึ้นไป เพื่อทดแทนของเดิมและ
โครงการใหม สวนปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดมีการทําแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ๕ ป โดยมีเกณฑ ๑
เครื่องตอ ๒ คน โดยเปนการลดขนาดและลดอายุการใชงานเฉลี่ย ๙ ป และสํานักงบประมาณไดมีการปรับอายุ
การใชงานจาก ๕ ป เปลี่ยนเปน ๗ ป ซึ่งกองแผนงานและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คาดวาจะใชระยะเวลา
ประมาณ ๒ - ๓ ป โดยคิดจํานวนบุคลากรเฉพาะขาราชการและพนักงานราชการ แตในความเปนจริงจะคิด
เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานและตัดบุคลากรที่ใชแรงงานออกไป
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ข อ มู ล ว า รองนายกรั ฐ มนตรี (มล.ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล ) ให น โยบาย Digital
Economy จะตองวัดดวยเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน แตเครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน โดยมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวเพื่อใชตอรองงบประมาณซึ่งเปนประเด็นสาระสําคัญในการ
ดําเนินงาน แตเมื่อมีการจัดตั้งงบประมาณแลวไมไดรับการจัดสรรก็ถือวาหนวยงานไดมีการดําเนินการแลว
ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นเพิ่มเติมวา เมื่อไดมีการดําเนินการมาแลว ๓ ป กองแผนงานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนศูนยกลางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและยึดแนวทางตาม

- ๑๗ แผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กําหนด โดยในชวงปที่ ๑ ยังไมเปนระบบ ในชวงปที่ ๒ (ปงบประมาณ
๒๕๕๘) ก็เริ่มเขาเปนระบบแตยังมีบางสวนที่ยังไมไดเขาระบบ และชวงปที่ ๓ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) จะเขา
อยูในระบบที่ผานความเห็นชอบจาก CIO กรมปศุสัตวแลวหรืออยูในกระบวนการผาน ความเห็นชอบจาก CIO
กรมปศุสัตวเทานั้น เกณฑในการพิจารณากรณีใหจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมตามเกณฑอายุการ
ใชงาน ๗ ป และตามที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณไว และใชระยะเวลาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ ๒ ๓ ป จึงจะเขาสูตามแผนจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ว า มอบหมายใหศู น ยเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารรั บ ไป
ดําเนินการถายทอดและประชาสัมพันธกระบวนงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการถายทอด
และประชาสัมพันธกระบวนงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน
วาระที่ ๒.๑.๓ การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับสํานักงบประมาณไดมีการประชุมสว น
ราชการที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐรับทราบ
นโยบาย ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขั้นตอนการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะการบู รณาการ เรื่อง การพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
- นโยบายยุ ทธศาสตร เ พื่ อการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เปน ยุ ทธศาสตรเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการเฉพาะดานทําหนาที่ชวยเหลือ
คณะกรรมการฯ ที่ชี้นําทิศทางของการพัฒนาใหแกหนวยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกําหนดนโยบาย
สนับสนุนดานการสรางแรงจูงใจ นวัตกรรม จัดหาตลาดใหแกเอกชน เพื่อรวมกันสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง
และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ โดยมีกรอบยุทธศาสตรเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมีองคประกอบ ๕ ดาน
คือ
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ทั้งดานโทรคมนาคมและการแพร
ภาพกระจายเสียง โดยมีแนวทางการดําเนินงาน เชน National Broadband (โครงขายสื่อสารความเร็วสูง)
Data Center (ศูนยขอมูลที่มีมาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง) International Gateway (จุด
เชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ตระหวางประเทศโดยผานวงจรสื่อสัญญาณในรูปแบบตางๆ เชน
ระบบเคเบิลใยแกวนําแสงภาคพื้นดิน เคเบิลใตน้ํา) National Broadcast (โครงขายสงสัญญาณแพรภาพ
กระจายเสียงระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ) Satellite และ Radio Frequency Management
(การบริหารจัดการและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่วิทยุ)
๒. การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft
Infrastructure) เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานตางๆ เพื่อสราง

- ๑๘ ความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เชน Laws, Cyber Security, e-Trade Facilitation และ
e-Transaction
๓. โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการใหบริการ (Service Infrastructure) เปนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการใหบริการ เพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมบริการผานระบบดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีตนทุนต่ําสุด เชน Digital Government, Service Platforms, e-Logistics และ
Data Service Innovation
๔. การกระตุนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) เปนการสงเสริม
ธุรกิจ Digital เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจากการแขงขันราคาไปสูการแขงขันเชิงการ
สรางคุณคาของสินคาและบริการที่ผูบริโภคพอใจสูงสุด เชน Digital Commerce, Digital Entrepreneur,
Digital Innovation และ Digital Content
๕. การสรางสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital
Society & Knowledge Resource) เปนการสรางสังคมดิจิทัลที่ทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลและบริการของรัฐไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึงผานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งมีพลเมืองดิจิทัลที่ฉลาด
รูเทาทันขอมูลขาวสารและมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน Lifelong Learning, Digital Archive, Digital
Library, Digital City, Media Literacy และ Universal Design
- นโยบายการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่ ม เติ ม มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ แนวทางดํ า เนิ น งาน พิ จ ารณากลั่ น กรองข อ เสนอการจั ด ทํ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ และกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามแผนบูรณา
การใหมีความโปรงใสและถูกตอง และกําหนดขั้นตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. การขอตั้งงบประมาณระบบงานหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
จะตองสงโครงการใหคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเสนอคํ า ขอตั้ ง งบประมาณให สํ า นั ก งบประมาณพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณ และกรณีวงเงินไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท หนวยงานภาครัฐสามารถเสนอคําขอตั้งงบประมาณให
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณไดโดยตรง
๒. การกําหนดแนวทางการบูรณการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ เพื่อใหการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานภาครัฐเปนไปในทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณ มีการบูรณาการ
รวมกัน สอดคลองกับแผนแมบท ICT แผนนโยบายระดับประเทศ และมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได มี
แนวทางพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้
๒.๑ งบดําเนินงาน
๒.๑.๑ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑) ค า จ า งเหมาบริ การ ในรายการบํารุง รักษาระบบงานหรือครุภัณ ฑที่พน ระยะเวลา
รับประกัน มีแนวทางดังนี้

- ๑๙ (๑) กรณีการบํารุงรักษาระบบงาน ตามเกณฑกระทรวง ICT และเกณฑอนุกรรมาธิการ
ICT ไดกําหนดใหบํารุงรักษาไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินในการจาง โดยพิจารณาตามระยะเวลาหลังจาก
การพัฒนาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ปที่ ๑ ไมตั้งงบประมาณบํารุงรักษา เนื่องจากยังอยูในระยะเวลารับประกันผลงาน
(หลังสิ้นสุดการตรวจรับงาน ผูรับจางตองรับประกันผลงานที่พัฒนาเปนเวลา ๑ ป)
- ปที่ ๒ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๗ ของวงเงินในการพัฒนา
- ปที่ ๓ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๘ ของวงเงินในการพัฒนา
- ปที่ ๔ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๙ ของวงเงินในการพัฒนา
- ปที่ ๕ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๑๐ ของวงเงินในการพัฒนา
หมายเหตุ: ในกรณีที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑดังกลาวใหระบุเหตุผลความ
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
(๒) กรณีที่ในโครงการพัฒนาระบบมีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรรวมไวในโครงการ
ในปที่ ๑ ถึงปที่ ๓ จะตองนํามูลคาของครุภัณฑมาหักออกกอนคิดคาบํารุงรักษาระบบงาน และนําวงเงินคา
ครุภัณฑไปคิดคาบํารุงรักษาในปที่ ๔ เปนตนไป
๒) คาวัสดุคอมพิวเตอร ใหตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงานและการใชจายจริง
และเป น ไปตามเกณฑ ร าคามาตรฐานป จ จุบัน ของกระทรวง ICT หรือเกณฑร าคามาตรฐานของสํานั ก
งบประมาณ กรณีไมมีราคามาตรฐานใหเทียบจากราคาตลาดในปจจุบัน
๓) การเชาครุภัณฑคอมพิวเตอร ควรพิจารณาความคุมคาโดยเปรียบเทียบกับการจัดซื้อ
และบํารุงรักษาในอายุการใชงาน ๕ ปขึ้นไป
๒.๑.๒ หมวดคาสาธารณูปโภค คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๑) รายการคาเชาบริการเครือขายตางๆ ไดแก คาเชาบริการอินเทอรเน็ต คาเชาบริการรับ
ฝากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Co-Location) เปนตน ควรตั้งงบประมาณในวงเงินไมเกินปที่ผานมา โดยตอง
มีความเร็วเพิ่มขึ้น
๒) การเชาบริการเครือขายคอมพิวเตอร ควรใหหนวยงานทบทวนความเปนไปไดในการ
เลือกใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) กอน
๒.๒ งบลงทุน
๒.๒.๑ หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) มีแนวทางดังนี้
- ใหหนวยงานภาครัฐใชราคามาตรฐานตามที่กระทรวง ICT กําหนด หรือใชราคาตลาด
โดยสืบราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง ทั้งนี้ใหพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ประเภทสินคาและบริการ และเปนประโยชนตอทางราชการ
- ใหหนวยงานตรวจสอบรายการใหบริการของระบบ Government Cloud Service
หากมีบริการที่อยูในขอบเขตของการจัดหา ใหประสาน สรอ. เพื่อขอใชบริการระบบดังกลาว
- ใหหน วยงานพิจารณาบูรณาการการใชงานศูนยขอมูล (Data Center) รวมกับ
หนวยงานภายในสังกัดกระทรวง หรือพิจารณาดําเนินการเชาใชบริการกอนเสนอของบประมาณดานการจัดทํา
Data Center

- ๒๐ - ควรพัฒนาระบบใหแลวเสร็จ กอนการจัดหารายการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
(Hardware) เพื่อใหไดอุปกรณที่ทันสมัย
- กรณีการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม ตองมีอายุใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๒) การจัดหาชุดโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมประยุกต (Software) มีแนวทางดังนี้
(๑) ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Software Product) ควรมีการวิเคราะหถึงเหตุผลที่เลือกใช
ซอฟตแวรดังกลาว และเลือกใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือใหพิจารณาใชงานซอฟตแวรประเภท Open
Source แทนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรสําเร็จรูป
(๒) ระบบงานประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software Development)
- จะตองเปนระบบงานที่สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน หรือตามนโยบายรัฐบาล
และควรมีการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมถึงการคํานวณปริมาณงาน เพื่อใหตรงความตองการและวงเงิน
งบประมาณที่จัดหา
- ใหมีการกําหนดความตองการบุคลากรในโครงการที่ชัดเจน เชน ประเภท คุณวุฒิ
คาตอบแทน จํานวนคนที่ชัดเจน ใหเปนไปตามเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และควรแจกแจงตามแบบ
บัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต
- ใหพิจารณาการใชระบบสารสนเทศรวมกัน โดยเฉพาะระบบงานกลาง เชน ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน
- ควรอางอิงตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น
๒.๐ (TH e-GIF 2.0)
- กรณีระบบงานที่พัฒนามีการใชขอมูลจากบัตรประชาชน ควรพิจารณาใชขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแบบเอนกประสงค (Smart Card)
๓) ระบบฐานขอมูล (Database) ควรออกแบบระบบฐานขอมูลเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได (Interoperability) และนําไปสู Single Window Database และ
ควรจัดทําชองทางการเชื่อมตอ Application Program Interface (API) เพื่อใหหนวยงานสามารถเชื่อมตอ
ระบบระหวางหนวยงานได
๒.๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Mail)
- หนวยงานภาครัฐควรใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (e-Mail)
สําหรับใชติดตอสื่อสารงานในราชการ เนื่องจากเนื้อหาขอมูลถือเปนขอมูลที่มีความสําคัญและเปนความลับ
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของตางประเทศที่อาจจะไมปลอดภัยจากการถูก
โจรกรรมขอมูลลับทางราชการรวมถึงฐานขอมูลจัดเก็บเนื้อหาจดหมาย โดยควรประสานงานกับ สรอ. เพื่อขอ
ใชบริการระบบดังกลาว
- ผลักดันใหการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ใหมี
ผลทางดานกฎหมาย
๒.๔ สถาปตยกรรมระบบ
- ระบบที่สําคัญ (Mission Critical) ควรกําหนดใหมีระบบสํารอง (Disaster Recovery Site)
เพื่อใหสามารถกูคืนระบบไดเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยพิจารณาบูรณาการใชระบบสํารองรวมกันของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเพื่อลดความซ้ําซอนในการลงทุน หรือประสาน สรอ. เพื่อขอใชบริการระบบดังกลาว

- ๒๑ - เลือกสถาปตยกรรมระบบใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน เพื่อใหเกิดความคุมคาและงาย
แกการบํารุงรักษาระบบ เชน ออกแบบระบบแบบรวมศูนยหรือแบบกระจาย
- ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมุงสูใชเทคโนโลยี Cloud Computing และนําไปสูการเปน
National Cloud ในอนาคต
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา สํานัก
งบประมาณรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) จัดประชุมการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี
เจาหนาที่กองแผนงานและศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ เขารวมประชุมดังกลาว ในเรื่อง นโยบาย Digital
Economy และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูช ว ยเลขานุ การคณะกรรมการฯ ใหขอมูล เพิ่มเติมวา หลักเกณฑป ระกอบการพิจ ารณาการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ - คาจางเหมา
บริการ ในรายการบํารุงรักษาระบบงานหรือครุภัณฑที่พนระยะเวลารับประกัน จะมีแนวทางการบํารุงรักษา
ระบบงาน ตามเกณฑกระทรวง ICT และเกณฑอนุกรรมาธิการ ICT ไดกําหนดใหบํารุงรักษาไดไมเกินรอยละ ๑๐
ของวงเงินในการจาง โดยพิจารณาตามระยะเวลาหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น คือ
ปที่ ๑ ไมตั้งงบประมาณบํารุงรักษา เนื่องจากยังอยูในระยะเวลารับประกันผลงาน (หลังสิ้นสุดการตรวจ
รับงาน ผูรับจางตองรับประกันผลงานที่พัฒนาเปนเวลา ๑ ป)
ปที่ ๒ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๗ ของวงเงินในการพัฒนา
ปที่ ๓ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๘ ของวงเงินในการพัฒนา
ปที่ ๔ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๙ ของวงเงินในการพัฒนา
ปที่ ๕ ใหคิดคาบํารุงรักษารอยละ ๑๐ ของวงเงินในการพัฒนา
หมายเหตุ: ในกรณีที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑดังกลาวใหระบุเหตุผลความ
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
ประเด็นเรื่อง คาวัสดุคอมพิวเตอร ใหตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงานและการใชจายจริง
และเป น ไปตามเกณฑ ร าคามาตรฐานป จ จุบัน ของกระทรวง ICT หรือเกณฑร าคามาตรฐานของสํานั ก
งบประมาณ กรณีไมมีราคามาตรฐานใหเทียบจากราคาตลาดในปจจุบัน ประเด็นเรื่อง การเชาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ควรพิจารณาความคุมคาโดยเปรียบเทียบกับการจัดซื้อและบํารุงรักษาในอายุการใชงาน ๕ ปขึ้น
ไป ประเด็นเรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) ใหหนวยงานภาครัฐใชราคามาตรฐาน
ตามที่กระทรวง ICT กําหนดเปนเกณฑราคาพื้นฐานฯ ในการตั้งงบประมาณ และประเด็นเรื่อง หนวยงาน
ภาครัฐควรใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (e-Mail) สําหรับใชติดตอสื่อสารงานใน
ราชการ เนื่องจากเนื้อหาขอมูลถือเปนขอมูลที่มีความสําคัญและเปนความลับ
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา การคิดคาบํารุงรักษาปที่ ๒ - ๔ คิดเพียงรอยละ ๗ - ๙ ของวงเงินใน
การพัฒนา สามารถทําไดหรือไม มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการในการดูแลบํารุงรักษาระบบงานของกรมปศุสัตว เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน สวน
การพัฒนาระบบงานที่จะตองมีสถาปตยกรรมและนวัตกรรม แตก็ยังขาดแคลนเงินงบประมาณในการสนับสนุน

- ๒๒ มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อทํา
หนาที่กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานและการดําเนินงานตอไป
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ให ห น ว ยงานสั ง กั ดกรมปศุ สั ต ว นํ า หลั กเกณฑ ป ระกอบการพิ จ ารณาการจั ด ทํ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใชประกอบในการดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน และมอบหมายใหศูนย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารรั บ ไปดํ าเนิ น การจั ดตั้ งคณะอนุก รรมการหรื อคณะทํ างานการดูแ ล
บํารุงรักษาหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศตอไป
วาระที่ ๒.๑.๔ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็น ชอบหลั กเกณฑ แ ละแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของภาครัฐ โดยมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเผยแพรขอมูลในเรื่องราคาของเครื่องคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
กับลักษณะงานตางๆ ใหหนวยงานภาครัฐทราบเปนระยะๆ เพื่อประโยชนในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
แตละหนวยงานภาครัฐตอไป ซึ่งในปจจุบันกระทรวงฯ ไดกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๔ รายการ และมี
ขอแนะนําประกอบการพิจารณาแนบทาย
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานบางรายการ ยกตัวอยางเชน
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ราคาตอหนวย ๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งมี
การปรับเพิ่มราคา ในสวนของกรมปศุสัตวโดยคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยูในระหวางดําเนินการและนําเสนอขออนุมัติกรมปศุสัตวพิจารณาตอไป
ผูอํานวยการกองแผนงานสอบถามวา ประเด็นแรก ถาอยูในระหวางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม และมีการจัดซื้อจางครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองรอใชสเปคใหมหรือไปใชสเปค
เก า และประเด็นที่ ๒ การจัดหาระบบคอมพิว เตอรไดมีการพิจ ารณาผานคณะทํางานพิจารณากลั่น กรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรซึ่งผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และหัวหนากลุมเปนเลขานุการ
คณะทํางานฯ และนําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตวลงนามกํากับ โดยมีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตวมีไวดําเนินการอะไร
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น ว า เสนอจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในวาระที่ ๓.๖ และควรมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ/คณะทํางานในดานตางๆ ทุกไตรมาส เพื่อเปนการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน e-Service เปนตน และไมใชเพียงแคจัดการประชุมเพื่อตอบตาม
ตัว ชี้วั ดเทา นั้น ถ าไมส ามารถดํ า เนิ นการไดก็อาจจะจางที่ป รึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เนื่องจากการ
กําหนดสเปคใหมยังไมออก เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรบางรายการมีการปรับราคาและมีร ายละเอีย ด

- ๒๓ คุณลักษณะเฉพาะบางขอที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว ) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท จากเดิมราคา ๑๕,๐๐๐ บาท และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบาง
รายการที่เพิ่มขึ้น เปนตน โดยขอใหไปใชสเปคเดิมไปพลางกอนสําหรับหนวยงานที่ขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หรือเงินเหลือจาย
ผู อํา นวยการกองคลั ง ให ความเห็ น วา ในขณะนี้ก รมปศุสั ตว อนุมั ติใ หมี การใช เงิน โอนเปลี่ย นแปลง
งบประมาณหรือเงินเหลือจายป ๒๕๕๘ มี ๒ หนวยงาน คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สํานักงานเลขานุการกรม
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา กระบวนการทํางานยังไมมีความชัดเจน จึงเสนอจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานยอยๆ ในวาระที่ ๓.๖ ไปทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงาน/หรือนํากฎระเบียบมา
อางอิงเพื่อประกอบในการปฏิบัติงาน เมื่อไดขอสรุปตางๆ ขอนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนําไปใชประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานตอไป
วาระที่ ๒.๑.๕ แผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร
กรมปศุ สั ต ว เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนสนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร พื้ น ฐาน
และประกอบการจัดทําคําของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว โดยจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ มีรายละเอียดดังนี้
๑) การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑
เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนระบบที่ใชมาแลวไมนอยกวา ๔ ป ใหหนวยงานจัดหาไดใน
วงเงินไมมากกวาเดิม ทั้งนี้ใหวงเงินดังกลาวครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูลดวย
ปจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดการจัดหาระบบคอมพิวเตอรหรือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ตองผานการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒.๑.๖ การบริหารจัดการการดูแลบํารุงรักษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว
ศูนยเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดมีการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว โดยดําเนินการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ
และโปรแกรมระบบงานกรมปศุสัตว เชน ระบบมาตรฐานปศุสัตว (e-Service), ระบบตรวจสอบยอนกลับ
อุตสาหกรรมไก (Traceability) ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระบบการเคลื่อนยายสัตวผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Movement) เปนตน

- ๒๔ ความเห็นที่ประชุม
ผู อํ า นวยการศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ให ข อ มู ล ว า ศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดทําคําของบประมาณป ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๒,๓๗๔,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรวงเงิน ๗,๐๓๒,๓๐๐ บาท แบงเปน ๒ งวด คือ งบประมาณงวดที่ ๑ วงเงิน ๔,๐๐๘,๓๗๐ บาท
และงบประมาณงวดที่ ๒ วงเงิน ๓,๐๒๓,๙๓๐ บาท ปจ จุบันไดมีการจางบํารุงรักษาระบบงาน 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 อีกทั้งมีระบบที่สิ้นสุด
สัญญารับประกันแลว แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจางบํารุงรักษา จํานวน ๓ ระบบ คือ ระบบ
ตรวจสอบยอนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
ระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านของกองแผนงาน และระบบการเคลื่ อ นย า ยสั ต ว ผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Movement) ของกองสารวัตรและกักกัน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
หารือในวันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อหาสรุปในการดําเนินการทั้ง ๓ ระบบ
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา กรณีที่มีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรแต
ไม ให เ งิ น บํ า รุ ง รั กษา แม กระทั่ งเมื่ อให เ ครื่องคอมพิว เตอรแ ตไมเ ครื่อ งพิมพ ทําไมไม ใหเงิ น เหลือจา ยของ
หนวยงานเอาไปใชดําเนินการบํารุงรักษา จะตองดําเนินการอยางไร
ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวสั่งการใหกองแผนงานเปนผูบริหารจัดการ/รับผิดชอบ
เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางฯ
ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา เงินเหลือจายจะอยูในภาพรวมทั้งหมดไมวาจะอยูใน Sector
ไหน หรือครุภัณฑประเภทไหน การจัดสรรครุภัณฑเปนไปตามนโยบายที่ผลักดันโดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘
เปนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญที่นําเสนอผานคณะรัฐมนตรี แยกออกเปนประเด็น คือ
ประเด็ นแรกเรื่องการบํ า รุ งรักษาเปน ค า ใชส อยซึ่งไมไดเกี่ย วกับเงิน เหลือจาย ในภาพใหญของการขอเงิน
งบประมาณคราวที่แลวครอบคลุมในระดับ เนื่องจากกรณีที่ผานมาใชคาบํารุงรักษา ๑๐% แตในเกณฑคําขอ
งบประมาณป ๒๕๕๙ ใชคาบํารุงรักษา ๗%, ๘%, ๙% และ ๑๐% จึงทําใหสามารถเพิ่มระบบไดมากขึ้นใน
วงเงินเทาเดิม หากในการดําเนินการมีระบบเพิ่มเงินงบประมาณไมเพียงพอก็สามารถขอใชเงินบริหารกรม
ปศุสั ตว ได ซึ่ งการตั้ งบํ ารุ งรั กษาควรพิ จารณาเรื่องการใชป ระโยชนของระบบดวย สวนประเด็นที่ ๒ เรื่อง
อุปกรณคอมพิวเตอรในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรโดยป ๒๕๕๖ จะมีการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน
๑๕๐ เครื่องใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและหนวยงานสวนกลางที่อยูในภูมิภาค แตก็มีปญหาขอปฏิบัติ
ระหวางผูบริหารกรมปศุสัตวกับ CIO กรมปศุสัตว สงผลใหไมสามารถดําเนินการไดก็ปรับไปสนับสนุนครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑการเกษตร แทน และในปงบประมาณ ๒๕๕๗ อธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติใหใชเงินจูงใจก็
จัดสรรใหหนวยงานสวนภูมิภาค สวนหนึ่งเปนเครื่องพิมพและเครื่องสํารองไฟโดยมีระยะดําเนินการเพียง ๒ วัน
มีหนวยงานประมาณ ๕๐ หนวยงานที่มีการแจงตอบรับกลับมาก็ไดรับการสนับสนุนทุกหนวยงาน ซึ่งสัดสวน
ของเครื่ อ งพิ ม พ ก็ไ ม ค วรจะเป น ๑ เครื่ องต อ คน แต เ ครื่อ งสํ า รองไฟฟ าก็ จ ะเป น สั ด ส ว น ๑ เครื่อ งต อ คน
เนื่องจากระบบไฟฟาในพื้นที่อําเภอคอนขางจะมีปญหา เมื่อมองสถานการณปจจุบันเครื่องพิมพมีราคาถูกมาก
โดยสามารถจัดซื้อเครื่องพิมพไดราคาไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวสามารถดําเนินการ

- ๒๕ ไดเอง และกองแผนงานก็สามารถจัดซื้อเครื่องพิมพไดเชนเดียวกัน นับไดวาแนวทางการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถดําเนินการไดดี ณ ระดับหนึ่ง
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา สรุปไดวามีปญหาอยู ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก มีเงินเหลือที่อยูใน
ระบบ และประเด็นที่ ๒ เงินบริหารกรมปศุสัตว ซึ่งปกติ CIO กรมปศุสัตวจะตองมีเงินงบประมาณในการ
บริหารจัดการและแกไขปญหาได ถาเปนไปไดเงินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาจะมี
การแยกออกตางหากเพื่องายตอการบริหารจัดการ ในเมื่อเงินงบประมาณไมมีจะดําเนินการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ควรไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามและดําเนินงานการใชจายเงิน
งบประมาณการบํารุงรักษาระบบงานกรมปศุสัตว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการประชุม
หารือการดูแลบํารุงรักษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตวในวันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และจัดตั้ง
คณะทํางานดานการดูแลบํารุงรักษาดังกลาว
วาระที่ ๒.๑.๗ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
นโยบายสงเสริม IPv6 และแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันสงเสริม เรงรัดและติดตามผลการดําเนินงาน
IPv6 ในประเทศไทย จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ ใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตรุนที่ ๖ (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย
๑.๒ มอบหมายใหกระทรวงไอซีทีเปนหนวยงานหลักทําหนาที่ในการกํากับดูแล บริหารจัดการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ใหเปนวาระแหงชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
๑.๓ มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรม และรัฐ วิส าหกิจ ทุกหนวยงานพิจ ารณาดําเนินการตาม
กิจกรรมและความรับผิดชอบของหนวยงานที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ใหกระทรวงไอซีทีรับความเห็น
และขอสังเกตของ วท. ศธ. คค. ศสช. สํานักงาน กพร. และสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รวมทั้งใหกระทรวงไอซีทีกํากับดูแลและจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก IPv4 ไปสู IPv6 ในประเทศไทยมิใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการอินเทอรเน็ตดวย
๒. ให ส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิจ รับ ความเห็ น ของสํ านักงบประมาณเกี่ย วกับ การสํารวจอุป กรณ
เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อ
รองรับการใชงาน IPv6 ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคดังนี้ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทยในชวงระยะเวลา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดแผนงานและกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ รวมถึงมาตรการเพื่อติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน สรางการรับรู (Awareness) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหนวยงานของภาครัฐเปนอันดับแรก และมีการฝกอบรมดาน IPv6 ใหกับเจาหนาที่ของรัฐ และเปาหมาย
๓ ประการ เพื่อบรรลุผลสูงสุดป ๒๕๖๓ คือ เปาหมายที่ ๑ เครือขายภายในหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน
สามารถใชงาน IPv6 และมีระบบสารสนเทศใหบริการบุคคลภายนอกผาน IPv6 ได เปาหมายที่ ๒ โครงขาย

- ๒๖ การศึกษาของรัฐทุกระดับและทุกสถาบันสามารถใชงาน IPv6 ได และเปาหมายที่ ๓ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผู
ใหบริการในระบบใชสาย และไรสายทุกรายใหบริการ IPv6 ได
การเตรียมความพรอมของเครือขายและบริการภาครัฐเพื่อรองรับ IPv6
กลไกสําคัญในการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ตคือ Protocol Internet ซึ่งใชหมายเลขอินเทอรเน็ต
หรือ IP Address ในการอางอิงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายตางๆ บนอินเทอรเน็ต มาตรฐาน IP
Address ที่ใชกันทุกวันนี้คือ โพรโทคอลอินเทอรเน็ตรุนที่สี่ (IPv4) เนื่องจากจํานวนหมายเลข IP Address
ของ IPv4 กําลังจะถูกใชหมดไป ไมเพียงพอกับการใชงานอินเทอรเน็ตในอนาคต หากเกิดขึ้นก็ไมสามารถ
เชื่อมตอเครือขายเขากับระบบอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นไดอีก จากเหตุผลดังกลาวคณะทํางาน IETF จึงไดพัฒนาโพร
โทคอลอินเทอรเน็ตรุนที่หก (IPv6)
การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง IPv4 กับ IPv6 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ขนาด
รูปแบบการเขียน
วิธีการเขียน
การแบง Class
การบอกขนาด
เครือขาย
ประโยชนที่ไดรับ

IPv4
๓๒ บิต
ฐานสิบ
แบงออกเปน ๔ กลุมๆ ละ ๘
บิต คั่นดวย “.”
รองรับ IP Address ๔,๐๐๐
ลานหมายเลข
192.168.0.1
Classful, Classless
Subnet Mask
255.255255.0

Protocol Internet

IPv6
๑๒๘ บิต
ฐานสิบหก
แบงออกเปน ๘ กลุมๆ ละ ๑๖ บิต คั่นดวย “.”

รองรับ IP Address ไดถึง ๓๔๐ ลานลานลาน
ลานลานลานหมายเลข
3FFE:4016:2005:0000:0000:0000:0000:0001
ไมมีการแบง Class
Prefix Length
3FFE:4016:2005::/48
- สนับสนุนการสรางคุณภาพของบริการ
(Quality of Service: QoS)
- สนับสนุนการติดตั้งปรับแตงระบบแบบอัตโนมัติ
(Serverless Auto Configuration) การ
ปรับเปลี่ยนแอดเดรส (Renumbering) การ
เชื่อมตอหลายผูใหบริการ (Multihoming) และ
Plug-and-Play
- สนับสนุนกลไกการรักษาความปลอดภัยบน
พื้นฐานของ IPSec (IP Security)
- สนับสนุนการสื่อสารดวยไอพีแบบเคลื่อนที่
(Mobile IP) อุปกรณมือถือจะสามารถทํางานได
หลากหลาย ยืดหยุนงายตอการจัดการ และมั่นคง
ปลอดภัยยิ่งขึ้น เปนตน

- ๒๗ การเตรียมความพรอมของเครือขายของหนวยงานภาครัฐ ควรจะตองมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบที่
ดี เนื่องจากเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายที่จะตองใชเวลาและมีผลกระทบ
ในวงกวาง โดยมีเทคนิคการปรับเปลี่ยน (Transition Technique) หลากหลายรูปแบบ จํานวน ๓ ลักษณะ คือ
๑) Dual-stack ๒) Tunnelling (Encapsulate) และ ๓) Translation (NAT) ซึ่งแตละรูปแบบก็มีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกัน ดังนั้นหนวยงานควรเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม ความยากงาย งบประมาณ และความ
ยั่งยืน
สําหรับกรมปศุสัตวไดใชบริการดานเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว กับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดมี
การปรับ เปลี่ยนไปสู IPv6 ซึ่ งสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย และไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือทางเทคนิคอยางสม่ําเสมอมาโดย
ตลอด อีกทั้งกรมปศุสัตวจะตองทําการปรับเปลี่ยนในลักษณะคอยเปนคอยไปและดําเนินการใช IPv4 กับ IPv6
ควบคูกันไป เพื่อไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ความคุมคาตอการใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ที่
มีอยูเดิมและงบประมาณที่ไดรับ สําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตองการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปจจุบันกรมปศุสัตวไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
๑. เว็บไซตหลักที่รองรับการเขาถึงผาน IPv6
๒. แผนดําเนินการ
๓. แผนงบประมาณในหนวยงานภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู IPv6
๔. แบบสํารวจความพรอมเพื่อรองรับ IPv6 ของอุปกรณเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับหนวยงานภาครัฐ
๕. แตงตั้งผูประสานงานเพื่อดูแลเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6
จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดดําเนินการตาม
ขอ ๑ - ๕ เปนที่เรียบรอยแลว และจะดําเนินการปรับเปลี่ยนไปสู IPv6 ในขั้นตอนแนวทางการดําเนินการใน
ลําดับอื่นๆ ตอไป
ความเห็นที่ประชุม
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ
ติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย จะตองเงินงบประมาณในการดําเนินงานหรือไม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ในสวนที่
เกี่ยวของจะเปนเรื่องระบบเครือขายภายในกรมปศุสัตวเมื่อใกลหมดอายุการใชงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะตองทําแผนปรับ เปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรมาทดแทนเพื่อรองรับการดําเนินงาน IPv6
ตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- ๒๘ วาระที่ ๒.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
วาระที่ ๒.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตโครงการพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน วงเงินงบประมาณ ๒๑,๘๙๙,๓๐๐ บาท และดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดําเนินการเจรจาตอรองราคาคงเหลือ ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา กระทรวง
เกษตรและสหกรณตองการใหกรมปศุสัตวสงขอมูลทะเบียนรายเกษตรกร ปละ ๒ ครั้ง ซึ่งนโยบายภาครัฐโดย
นําขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไปประกบกับฐานขอมูลทะเบียนคนจน ในเรื่องทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวรายครัวเรือน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๑,๘๙๙,๓๐๐ บาท และดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) รายที่เสนอราคาต่ําสุดวงเงินงบประมาณ ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา
โครงการในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดองคประกอบการทํางานมีดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(LBIS, Database และ BI) เปนการจัดหาภายใตโครงการโดยมีการเชื่อมโยงระบบคลาวดของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. เปนเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบทั้ง Backup และ DR Site เมื่อระบบมี
ปญหาก็เลือกระบบ G-Cloud มาใชงาน และระบบจริงมีการสํารองขอมูลไปไวบน G-Cloud ตามระยะเวลาที่
กําหนด และสวนที่ ๒ กรมปศุสัตวมีการเชื่อมโยงระบบฯ กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยมีการลง
นาม MOU ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว โดยมี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ เจาหนาที่ในพื้นที่จะดึงขอมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชนโดยใช Card Reader ที่สนับสนุนจากโครงการ และแนวทางที่ ๒ เจาหนาที่จะไดรับสิทธิ์ใหคีย
เลขบัตรประจําตัวประชาชนแลวดึงขอมูลหนาบัตรผาน สรอ. ซึ่ง สรอ. จะเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลกับ
กรมการปกครอง จะใหขอมูลเกษตรกรจํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ หรือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายจะเปนขอมูลที่ถูกตอง และมี
การเชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ Real Time นําไปใชในสวนของ War Room ทะเบียน
เกษตรกร และอีกสวนจะเปนตนแบบในการนําไปใชกับ e-Breeding ในฟารมเครือขายการปรับปรุงพันธุสัตวและ
การผลิตสัตวพันธุดีของสํานักพัฒนาอาหารสัตว และสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวในการหารือเชื่อมโยง
ขอมูลโคนมในเบื้องตน ประกอบกับมีเจาหนาที่ในพื้นที่ทุกคนสามารถไดสิทธิ์ในการปรับปรุงขอมูลของตนเอง
(ขอมูลฟารมมาตรฐาน ขอมูลสัตว ขอมูลสุขภาพสัตว เปนตน) โดยมีการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรใหสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอเพื่อใชงานเปนที่เรียบรอย และการปรับปรุงขอมูลผาน Tablet ซึ่งอยูในระหวางการสงมอบและ
วางแผนในการกระจายไปในพื้นที่ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะนําขอมูลไปใชบันทึกลงในบัตร Smart Card และจะมีการวางตูคียออส (KIOSK) ตัวแรกไวที่
Central World เพื่อใชในการสืบคนขอมูลตางๆ และสวนที่ ๒ มีการเชื่อมโยงขอมูลกับทะเบียนคนจน โดยรัฐบาล
มีนโยบายวา คนจนที่มีรายไดต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท อยูในภาคปศุสัตวมีกี่คน แลวกรมปศุสัตวจะตองทําแผน
สนับสนุนใหแกเกษตรกรคนจนดังกลาว เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และกระทรวงเกษตรและสหกรณนําขอมูลที่ไดไป
ใน War Room เพื่อนําเสนอขอมูลในรูปแบบ BI และ Grant Chart ใหแกผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา ระบบคลาวดสามารถบรรจุขอมูลขนาดใหญ (Big Data) สามารถนํามา
วิเคราะหพฤติกรรมผูใชงาน/ผูบริโภค เชิงธุรกิจ และการใหบริการประชาชน และสามารถใชขอมูลผาน Mobile
Phone อยางสะดวกรวดเร็ว จนกลายเปน Digital Economy ในอนาคต

- ๒๙ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และจัดทําแผนจัดสรรอุปกรณ Tablet ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอตอไป
วาระที่ ๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนดานปศุสัตว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุ น - คา ครุ ภัณฑคอมพิวเตอร ภายใตโครงการพัฒ นาระบบภูมิส ารสนเทศเขต
เศรษฐกิจเพื่อการลงทุนดานปศุสัตว วงเงินงบประมาณ ๑๘,๒๗๑,๙๐๐ บาท และดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิ ธี ก ารประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และดํ า เนิ น การเจรจาต อ รองราคาคงเหลื อ
๑๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ระบบภูมิ
สารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนดานปศุสัตวจะเปนระบบที่ตอยอดระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายครัวเรือน โดยเปนระบบที่นําขอมูลที่มีพิกัดภูมิศาสตรมาแสดงบนแผนที่ สวนขอมูลที่เพิ่มเติม เชน พิกัด
ที่ตั้งฟารมมาตรฐาน พิกัดศูนยรวมนม พิกัดโรงฟกไข พิกัดคลินิกรักษาสัตว และอื่นๆ เปนตน และชวยในการ
บริหารเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน (Zoning) และแสดงรายละเอียดเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือมากกวา ๕๐ ตัว
ทั่วประเทศ สามารถดึงขอมูลเกี่ยวกับรูปภาพเจาของ รูปภาพที่ตั้งฟารม และขอมูลอื่นๆ ที่นํามาเก็บไวในระบบ
ฯ และสามารถนําเสนอขอมูลตางๆ ได และสามารถเชื่อมโยงขอมูลบนระบบ Cloud ทั้งในรูปแบบ DR Site ได
อยางเต็มรูปแบบ
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา ขอมูลทุกอยางจะเขาสู Smart Phone และขอยกตัวอยางจังหวัด
เชียงใหมไดทําโครงการ PODD เปน Pilot Project ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมทํารวมกับสํานักงานปศุสัตว
เชียงใหมที่มี Smart Phone แจก ๓๐๐ เครื่องใหแกทองถิ่น โดยเปนรายงานโรคระบาดสัตว มีขอมูล ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการใชงานผิดวิธีผิดประเภท (เปน Open Data) โดยใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชวยกันแกไขปญหาการบริหารจัดการใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
ปศุสัตวเขต ๗ สอบถามวา จะดําเนินการจัดสรรใหแกหนวยงานสวนภูมิภาคเมื่อไร และถาให Tablet
ขอใหลงโปรแกรมระบบงานใหเสร็จเรียบรอยจะไดไมเปนภาระกับสํานักงานปศุสัตวเขต และปญหาทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนมีการใชบัตรประจําตัวประชาชนของสามีหรือภรรยาหรือลูกเจาของที่มีความ
แตกตางกัน และเสนอใหมีขอกําหนดในการลงโปรแกรมระบบงานที่ใชงานเทานั้นเพื่อไมใหมีปญหาในการใช
งานในอนาคต
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ปจจุบันการ
พัฒนาโครงการสงมอบงานงวดที่ ๑ แลวเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ จะตรวจโปรแกรมตนแบบ
(Prototype) และพรอมฮารดแวร ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ งวดที่ ๓ สงมอบงานวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
สวนซอฟตแวรและมีการตรวจสอบความถูกตองขอมูลปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน
๑๓ หลัก แลวนําเขาสูระบบใหม และงวดที่ ๔ สงมอบงานวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะมีการอบรมในชวง
งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ซึ่งอยูในระหวางการจัดทําแผนการฝกอบรมตอไป และการตรวจสอบขอมูลเมื่อมีการ
เสียบบัตรจะทําการตรวจสอบรหัสประจําบาน ๑๒ หลักกอนเพื่อตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนได และมอบ
ใหป ศุสั ตวชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และศูนยเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ จะชว ยสนับสนุน เงิ น
งบประมาณในการดําเนินการ และรับไปดําเนินการลงโปรแกรมระบบงานและมีการใหซิมอินเทอรเน็ตเพื่อใช

- ๓๐ งานระยะเวลา ๖ เดือน และหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว (สํานัก/กอง) สามารถลงโปรแกรมระบบงานใชงานได
บนระบบปฏิบัติการ Android
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา มอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดําเนินการเรงรัดการดําเนินงาน
โครงการเพื่อใหทันการใชจายเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑ แนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบงานบน Mobile Device (Mobile Application)
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ไดสั่งการใหมีบริการ
ขอมูลขาวสาร องคความรูดานการเกษตร ผาน “แอพพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร” บนมือถือ ซึ่งในปจจุบันมี
แอพพลิเคชั่น Smart Device (Smart Phone และ Tablet) ของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อ
บริ การกั บเจ าหน าที่ เกษตรกร และประชาชนทั่ วไป มี จํ านวน ๖ แอพพลิ เคชั่ น สามารถดาวน โหลดไดฟ รีใ น
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มีดังนี้
๑. ฝนหลวง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
๒. Q Restaurant (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ)
๓. Protect Plant (กรมสงเสริมการเกษตร)
๔. ปุยรายแปลง (กรมพัฒนาที่ดิน)
๕. WMSC (กรมชลประทาน)
๖. Feed (กรมประมง)
เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธอยางเปนระบบและสงเสริมใหผูสนใจ ประชาชนทั่วไป สามารถดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่น Smart Device ดังกลาว นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอความรวมมือกรมปศุสัตวรวม
ประชาสัมพันธโดยติดตั้ง Banner ประชาสัมพันธดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Device ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเชื่อมโยงเว็บไซตของกรมปศุสัตว
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เทาที่ทราบ
กรมปศุสัตวยังไมมีโปรแกรมที่ใชงานบนมือถือ
ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะใหเสนอเพื่ออะไร ซึ่งเรื่องดังกลาวเปน
ขอสั่งการหรือนโยบายจากรัฐมนตรีที่จะตองทํา ควรจะไปอยูในวาระเพื่อทราบ แตถาจะพิจารณาแอพพลิเคชั่น เชน
จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานอยางไร มอบใหจัดตั้งคณะทํางานในการดําเนินการ
รายละเอียดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแลวคอยมานําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตอไป
ผูอํา นวยการศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล วา ในเรื่อง
ดังกลาวโดยผูอํานวยการกองแผนงานไดเขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว
ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา รัฐมนตรีตองการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบน Smart
Phone โดยมี ประเด็ นให ใช โปรแกรมผ านมือถือ ซึ่งในระยะแรกก็มีกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร และมี

- ๓๑ หนวยงานพัฒนาเปนลําดับๆ และตองการทราบหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีแอพพลิเคชั่น
บนมือถืออะไรและอยากใหพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ประเด็นอยูที่วา กระทรวงเกษตรและสหกรณสั่งการ
วาหนวยงานมีแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลบน Smart Phone ก็ใหชวยกันพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนถือ และใหชวยประชาสัมพันธโดยเริ่มจากเจาหนาที่ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว
ไปกระจายใหแกประชาชนทั่วไป
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และให ห น ว ยงานสั งกั ดกรมปศุ สั ตว ช ว ยเผยแพร ป ระชาสั มพั นธ ติ ดตั้ ง Banner
ประชาสัมพันธดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Device ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจัดตั้งคณะทํางานชุด
ยอยเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือตอไป
วาระที่ ๓.๒ แนวทางการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC)
ของกรมปศุสัตว
การดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC) มีกรอบระยะดําเนินการ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
๑. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนประธานกรรมการ และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๐๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม เพื่อใหศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน สนับสนุนการบริหารราชการของ
นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรัฐ มนตรี และผูบ ริห ารระดับ สูงของรัฐ บาล และกําหนดกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการจัดทําศูนยปฏิบัติการกระทรวงและกรม เพื่อใหสามารถนําเขาขอมูลเชิงกลยุทธที่จําเปนและสําคัญ
สงใหกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๖ เปนตนไป พรอมทั้งกําหนดนโยบาย
แนวทาง เพื่อจัดทําระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี จัดทําขอมูลในภาพรวมของประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล และประสานติดตามการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการกระทรวง โดยแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ดําเนินการดังตอไปนี้
๑. จัดทําขอมูลศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี การดําเนินงานทางดานขอมูลภาพรวมของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานการเกษตร และขอมูลดานการ
ทองเที่ยว
๒. จัดทําระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเชื่อมตอเครือขายระหวางศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี ศูนยปฏิบัติการกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย โดยการจัดทําระบบเครือขายในเบื้องตนจะสามารถรับ/สงขอมูลภาพรวม
ของประเทศทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการเกษตร และขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๖ และสรางระบบเครือขายเชื่อมตอกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงที่เหลือทุกแหงใหแลวเสร็จภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และการดําเนินงานก็ไปตามนโยบายภาครัฐในแตละสมัย
๒. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหนโยบายแนวทางการรายงาน
ข อ มู ล สนั บ สนุ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร คสช. โดยมี สํา นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น งานศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร

- ๓๒ นายกรัฐมนตรี (PMOC) ไดประชุมหารือศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) ที่
เกี่ยวของ เพื่อซักซอมแนวทางการรายงานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ คสช. เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําขอมูลศูนย
ปฏิบัติการกระทรวง/กรม สนับสนุนศูนยปฏิบัติการ คสช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประชุมหารือ
เรื่องดังกลาว เพื่อเปนการซักซอมและหารือแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวในสวนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีระบบมากขึ้น โดยมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศูนยปฏิบัติการรายงานขอมูลสนับสนุนคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดของรายงาน รวมทั้งติดตอ
ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ศปก.คสช.) และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ สําหรับรายละเอียดขอมูลสําหรับรายงานในเรื่องที่มีความสําคัญ แบงออกเปน ๓ ประเภท
ดังนี้
๑. รายงานสถานการณเรงดวน ไดแก
- รายงานภัยที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง เชน ภัยแลง ภัยน้ําทวม ภัยศัตรูพืช และภัย
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร
- รายงานที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การชุมนุมประทวงดานการเกษตร
- รายงานอื่นๆ ที่ตองรายงานสถานการณเรงดวนอันเกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน
เปนตน
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามคําสั่งการของหัวหนา คสช. ซึ่งสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ
และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมีการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปเสนอไปยัง คสช. แลวเปนราย
สัปดาห ซึ่ง คสช. จะมีการติดตามการดําเนิน งานและความกาวหนาโดยจะขอขอมูลเพิ่มเติมเปนระยะ ซึ่ง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนตองมีความพรอมในการใหขอมูลสําหรับการรายงาน
โดยมีรายละเอียดของเรื่องที่ตองเสนอ 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

- ๓๓ ๑๖. การบริหารงานบุคคล
๑๗. การตอบสนองนโยบาย คสช. เชน การจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูประบบราชการ
และการสรางความสมานฉันทและปรองดอง เปนตน
๓. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการปกติ โดยในระยะแรกศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
นายกรัฐมนตรีใชขอมูลในเรื่องของราคาผลผลิต ตนทุนของผลผลิตดานการเกษตร โดยปจจุบันไดเชื่อมโยง
เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับระยะถัดไปจะขอเชื่อมโยงกับศูนยขอมูล
เกษตรของ สป.กษ. (War Room) โดยใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตใหเปนปจจุบัน พรอมทั้งเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดระบบฐานขอมูลสําหรับขอมูลที่เปนภารกิจที่
สําคัญของแตละหนวยงาน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลกับ War Room
สําหรับการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน โดยกรมปศุสัตวไดสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตวดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดขอมูลและฐานขอมูลตางๆ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนไปตามภารกิจกรมปศุสัตว งาน/โครงการตามนโยบายเรงดวน/นโยบายภาครัฐที่สําคัญ ผลการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและความคืบหนาการดําเนิน งานตามนโยบายของ คสช. และเรื่องอื่นๆ บน
เว็บไซตของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา ใหเปนไปตามขอเท็จจริงและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และที่สําคัญควรมีความระมัดระวังการสื่อสารและใหขอมูลแกประชาชนโดยเฉพาะ
ประเด็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงในสังคม เปนตน เพื่อรองรับในการใหขอมูลและรายงานขอมูลสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ คสช. และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูศูนยขอมูลเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดอยางทันทวงที และสอดรับตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) (อางถึงหนังสือ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ กษ ๐๖๐๘/ว๑๖๖๖๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวใหเปนปจจุบัน)
๓. กรมปศุสัตวไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีร ายละเอีย ดรายงานการประชุม ที่มอบหมายใหห นว ยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามประเด็นเกี่ยวกับ ระบบขอมูลสารสนเทศ โดยใหทุกกอง/สํานัก จัดทําขอมูลใหเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic data) เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหและการวางแผนการปฏิบัติงาน
และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเจาภาพหลักในการอํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ) ใหรายละเอียดวา ในป
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการประชุม CIO ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและผูที่เกี่ยวของมีการจัด
ข อมู ล ที่ มี ความสํ า คั ญ เช น สถานการณ ภัย ธรรมชาติ การเตื อนภั ย เปน ต น เมื่อมี การเปลี่ ย นรั ฐ บาลก็ใ ห
ความสําคัญในเรื่องดังกลาวนอยลง ตอมาในปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
นโยบายแนวทางการรายงานขอมูลสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ คสช. โดยจะตองมีรายละเอียดขอมูลสําหรับ
รายงานในเรื่องที่มีความสําคัญ ๓ ประเภท คือ ๑. รายงานสถานการณเรงดวน ๒. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามคําสั่งการของหัวหนา คสช. และ ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปกติดังกลาวตาม
รายละเอียดขางตน โดยจากเดิมมีรายงานตางๆ เปนรายสัปดาห ตอมาไดมีการยกเลิกแตมีการติดตามการ
ดําเนินงานในการประชุม Morning Talk ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประจําโดยมีผูแทนกองแผนงาน
เขารวมในการประชุมดังกลาว

- ๓๔ ประธานที่ประชุมใหความเห็นวา ศูนยปฏิบัติการกรมปศุสัตวไมคอยดําเนินการ จะอยางไรใหสามารถ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญไมวาจะเปน ภัยแลง น้ําทวม และการชุมนุม ซึ่งจะตอง
ศูนยขอมูล (Data Center) ดําเนินการในรูปแบบ War Room และจัดตั้งคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการที่มี
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีผูปฏิบัติงาน (Insider) ประมาณ ๕ คน โดยมีปรัชญากระทรวงหนึ่งวา ถา
อยากใหงานสําเร็จจะตองตั้งคณะทํางานสั้นกระชับ แตถาไมตองการใหงานสําเร็จจะตองตั้งคณะทํางานเยอะๆ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center:
DOC) ของกรมปศุสัตว และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการกรมปศุสัตว
วาระที่ ๓.๓ แนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government
Cloud Service)
โครงการบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service) เปนโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดมอบหมายใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ.
ทําการศึกษาและทดสอบระบบ Cloud Computing โดยเปนโครงการนํารองไปสู Government Cloud ของ
ประเทศ เพื่อเปน แนวทางในการใหบ ริการโครงสรางพื้น ฐานหลักสําหรับ ระบบและขอมูล สารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อเปนการลดปญหาดานการใชงบประมาณซ้ําซอนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก ภ าครั ฐ และเพื่อ พัฒ นาประเทศไทยใหพ รอมสูก ารเปน รัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกสที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งในปจจุบันทาง สรอ. ไดดําเนินการพัฒนาโครงการบริการคลาวด
ภาครัฐ (Government Cloud Service) จนเขาสูระบบจริงตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผานมา โดยมี
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ เบื้องตนที่เขารวมโครงการดังกลาว มากกวาจํานวน
๓๐ หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการขอใชบริการระบบบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมปศุสัตวกับ สรอ. มากอนที่มีจะโครงการดังกลาว และไดมีการเขารวมโครงการ
ดังกลาว ทําใหกรมปศุสัตวลดภาระคาใชจายในการบริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษาระบบการใหบริการ
ดั งกล า ว ส ง ผลให กรมปศุ สั ตว ส ามารถใชบ ริก ารระบบบริ การจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ กส กรมปศุสั ตว ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากขึ้น และยังเปนการลดภาระคาใชจายอื่นๆ และลด
ระยะเวลาตอการบริหารจัดการระบบฯ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
โครงการบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service) ของ สรอ. เปนโครงการที่ทํางานดวย
เทคโนโลยี Cloud Computing โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อใช
ทรัพยากรและประมวลผลรวมกัน เชื่อมตอดวยเครือขายสื่อสารความเร็วสูง โดยอาศัยการจัดสรรทรัพยากรมา
แบงปนในลักษณะของการใหบริการหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ และเพิ่ม
ความสะดวกการใหบริการและรองรับการเขาถึงไดหลายชองทางผานเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลใหลดภาระ
คาใชจายในการบริหารจัดการโครงสรางพื้น ฐาน ฮารดแวร ซอฟตแวร และการดูแลบํารุงรักษาระบบการ
ใหบริการใหแกหนวยงานภาครัฐ เปนตน โครงการบริการคลาวดภาครัฐ จึงเปนโครงการที่ดีตอกรมปศุสัตวใน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไมมีคาใชจายในการขอ
ใชบริการและดําเนินการแตอยางใด

- ๓๕ สํ าหรั บ กรมปศุ สั ตว จึ งเล็ งเห็ น ความสําคัญ ตอการใชบ ริการคลาวดภ าครัฐ และจัดทํารายละเอีย ด
แนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government Cloud Service) เพื่อกําหนด
แนวทางขอใชบริการกับโครงการบริการคลาวดภาครัฐใหแกหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวนําไปปฏิบัติในการขอ
ใชบริการดังกลาวใหเปนไปแนวทางเดียวกัน และเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการภายในองคกรและสามารถใช
งานบริการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้นตอไป
ปจจุบันหนวยในสังกัดกรมปศุสัตวมีการใชบริการคลาวดภาครัฐ จํานวน ๕ หนวยงาน จากจํานวน ๑๒
ระบบ
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา นโยบาย
รัฐบาลในการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐไปใชบริการคลาวด (G-Cloud) โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด แต
จะตองประเด็นและขั้นตอนการใชบริการคลาวดภาครัฐ โดยทางผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว
(DLD Government Cloud Service) และมีหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวมีการขอใชบริการจํานวน ๕
หนวยงาน จํานวน ๑๒ ระบบ ประกอบดวย ๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบจัดเก็บ
เอกสารของกรมปศุสัตว ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทําเว็บไซต และระบบ
บันทึกขอมูลและการจําหนายน้ํานมดิบ ๒. สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ า ระวั ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ระบบภู มิศ าสตร ส ารสนเทศเพื่อ การวิ เ คราะห ปจ จั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด
โรคติดตอในสัตว และโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่สําคัญ และระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัด
นก ๓. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว มีระบบงานฐานขอมูลโคนมบนเครือขายอินเทอรเน็ต และ
ระบบการประเมินพันธุกรรมโคนม ๔. กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ มีระบบบริหารจัดการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ และ ๕. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว มี
ระบบฐานขอมูลหนังสือรับรองสุขอนามัยเพื่อการสงออก ซึ่งมีประเด็นเพิ่มเติมโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ไดกําหนดแบบฟอรมการใชบริการคลาวดในสวนของกรมปศุสัตวที่มีรายละเอียดเนื้อหาขอปฏิบัติที่ควรทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยปกติเมื่อมีการขอใชบริการคลาวดโดยกรอกแบบฟอรมของ สรอ. แลวทาง
สรอ. จะจัดสง Username และ Password ใหแกผูดูแลระบบ (Admin) เทานั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลระบบขอใหแจงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับทราบดวย และที่สําคัญขอใหผูดูแลระบบพึงระวังในการ
ใชงานอัพโหลดหรือการบันทึกขอมูลตางๆ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร เขาระบบงานที่ไปฝากไวบนคลาวด
ภาครัฐ ในสวน สรอ. ก็มีการสํารองขอมูลทุกๆ ๗ วัน
ผูอํา นวยการศู น ย เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูล เพิ่มเติมวา
แบบฟอรมขอใชบริการคลาวดของ สรอ. สวนใหญจะมีรายละเอียดทางเทคนิค และมีลายมือชื่อของผูใชบริการ
แตเมื่อนําระบบงานไปไวบน G-Cloud โดยมีความเสี่ยงในการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรโดยไมรูตัว (มี
การโจมตีทางไวรัสคอมพิวเตอรและอาจสงผลกระทบในวงกวาง) จึงไดกําหนดแบบฟอรมขอใชบริการคลาวด
ของกรมปศุสัตวมาประกอบในการขอใชบริการ ตัวอยางเชน ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทําเว็บไซต มีจํานวน ๔
ชุด คือ ชุดที่ ๑ เว็บไซตกรมปศุสัตวและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เขามาบริหารจัดการ ชุดที่ ๒ เว็บไซตสํานัก/กองสวนกลาง ชุดที่ ๓ เว็บไซตสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด และชุดที่ ๔ ศูนย/สถานี/ดานฯ แตมีเหตุการณที่ สรอ. สแกนพบไวรัสคอมพิวเตอรและสง

- ๓๖ ขอมูลรายละเอียดมาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวทําการปลดเว็บไซตลงเพื่อลดความเสี่ยง มีจํานวน ๓
หนวยงาน
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา ระบบคลาวดทั่วไปจะมีระบบคลาวดแอนตี้ โดยเปนระบบที่มีการ
เตือนแกผูใชบริการในการใชบริการคลาวดพึงปฏิบัติอยางระมัดระวัง ตัวอยางเชน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
(โอบามา) มีการเปดใช Open Data แตมีการกําหนดระดับชั้นความลับของขอมูลในการใชงาน แตสําหรับ
หน ว ยงานสั งกั ด กรมปศุ สั ต ว มี การหวงข อ มูล /การปกป ดข อ มู ล แต ถา มี ก ารให ขอ มู ล แก เ กษตรกรจะเป น
ประโยชนมาก โดยที่หนวยงานไมไดมีการแบงปนขอมูลระหวางกัน เปนตน และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รับไปดําเนินการจัดทําคูมือการขอใชบริการคลาวดของกรมปศุสัตวใหมีความนาสนใจ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวดภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government
Cloud Service) และใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการขอใชบริการคลาวด
ภาครัฐกรมปศุสัตว (DLD Government Cloud Service) ที่กําหนด และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ รั บ ไปดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คู มื อ การขอใช บ ริ ก ารคลาวด ของกรมปศุสั ต วเ พื่อ ประชาสั มพั น ธ ใ ห
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับทราบตอไป
วาระที่ ๓.๔ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ - งบดําเนินงาน หมวดคาสาธารณูปโภค ประเภทคาบริการ
โทรคมนาคม
กรมปศุ สั ตว ไ ด รั บ เงิ น งบประมาณ - งบดําเนิน งาน หมวดคาสาธารณู ป โภค ประเภทคา บริการ
โทรคมนาคม เพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานสวนภูมิภาคอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในปงบประมาณ
๒๕๕๕ จนถึงปงบประมาณปจจุบัน มีการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาวใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ศูนย/สถานีฯ โดยการกําหนดเพดานเงินงบประมาณที่จัดสรรตาม
ภารกิจของหนวยงาน และจุดใหบริการเขาถึงพื้นที่ที่ตั้งของหนวยงาน และในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการ
จัดสรรเงินงบประมาณตามคาใชจายอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นจริง
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. ไดดําเนินการใหบริการเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค
สังกัดกรมปศุสัตว จํานวน ๘๖ หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ เขต สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
๗๖ จังหวัด และสํานักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความเร็วที่ ๒ Mbps. จากการดําเนินงานดังกลาว
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรพิจารณาการปรับลดเงินงบประมาณ - งบดําเนินงาน หมวดคา
สาธารณูปโภค ประเภทคาบริการโทรคมนาคม ใหมีความเหมาะสมและกอใหเกิดความคุมคาตอการใชเงิน
งบประมาณแผนดิน โดยใหใชเครือขาย GIN เปนเครือขายสํารองของหนวยงาน และใชเครือขายอินเทอรเน็ต
จากผูใหบริการอื่นๆ เปนเครือขายหลักตอไป
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศู นย เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ศูน ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ได จั ด ทํ า คํ า ขอเงิ น งบประมาณและจั ด สรรค า สาธารณู ป โภค ในส ว นค า บริ ก าร
โทรคมนาคม ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๒.๙
ลานบาท โอนใหสวนภูมิภาค ๑๑.๐๘ ลานบาท โดยมีประเด็นวา สรอ. เชิญชวนใหกรมปศุสัตวเขารวมติดตั้ง
เครือขาย GIN ใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต ๙ เขต และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ๗๗ จังหวัด ซึ่งอยูในระหวาง

- ๓๗ จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง มายั ง กรมปศุ สั ต ว และกรมปศุ สั ต ว จ ะทํ า หนั ง สื อ แจ ง เวี ย นให ห น ว ยงานแจ ง รายชื่ อ ผู
ประสานงานในการติดตั้งในพื้นที่กลับเขามาและสงตอให สรอ. ตอไป เมื่อมีการติดตั้งเครือขาย GIN อาจจะมี
ขอสังเกตจากสํ านั กงบประมาณวาควรที่จ ะปรับ ลดคาสาธารณูป โภค ในสวนคาบริการโทรคมนาคม และ
ประเด็นเรื่องจากการประสานผูอํานวยการกองคลังเกี่ยวกับกรมบัญชีกลางจะใช Token Key ผานเครือขาย
GIN เทานั้น และสามารถใชระบบ GFMIS ผานระบบเครือขาย GIN ได โดยเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานสามารถ
ตั้งคาได ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ เขาใชงาน GFMIS และแบบที่ ๒ เขาใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป
ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นวา ศูนย/สถานีไดรับการติดตั้งเครือขาย GIN หรือไม และศูนย/สถานี
บางหนวยก็อยูใกลกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดก็ควรไดรับการติดตั้งเครือขาย GIN เนื่องจากอยูในพื้นที่เดียวกัน
และอาจจะตองสูญเสียทรัพยากรที่ใชกับเครือขาย GIN ประกอบกับหนวยงานก็มีเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงตอ
การใชงาน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ศูนย/สถานี
ไมไดอยูในแผนการติดตั้งของ สรอ. ซึ่งศูนย/สถานีจะมีปญหาเรื่องสถานที่ตั้งที่อยูหางไกล และเครือขาย GIN มี
ความปลอดภัยโดยใชภายในระบบอินทราเน็ต
ปศุสัตวเขต ๗ สอบถามวา สํานักงานปศุสัตวเขตจะมีระบบเครือขาย GIN จํานวน ๑ วงจร และระบบ
อินเทอรเน็ตที่ใชบริการอินเทอรเน็ตกับผูใหบริการอื่นๆ จํานวน ๑ วงจร โดยเครือขาย GIN ใชไดเฉพาะระบบ
GFMIS เทานั้นหรือไม และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดกี่เครื่อง
ผู อํา นวยการศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการฯ ให ขอ มูล ว า ระบบ
เครือขาย GIN สามารถติดตั้งไดเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ตั้งคาเปนระบบอินทราเน็ต โดยเฉพาะระบบ GFMIS
ของกรมบัญชีกลางสามารถใชงานไดอยางเดียวเพื่อความปลอดภัย และสวนที่ ๒ ตั้งคาเปนอินเทอรเน็ต ในสาย
เสนเดียวกันสามารถใชไดทั้ง ๒ แบบ และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายเครื่อง และความเร็วสัญญาณ
ที่ใหจํานวน ๒ Mbps. และสามารถขยายสัญญาณความเร็วได และขอใหปรับความเร็วสัญญาณใหมากกวานี้
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา ระบบเครือขาย GIN มีขอจํากัดทางเทคนิค มีความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพมากนอยแคไหน โดยระบบเครือขาย GIN สรางขึ้นมาเพื่อลดคาใชจายงบประมาณแตก็ยังมีปญหา
ทางเทคนิค และจัดตั้งคณะทํางานในการติดตามการดําเนินงานตางๆ โดยใหชุดยอยไปแกปญหาในทางเทคนิค
แลวสรุปผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารฯ รับทราบตอไป
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพันธุสัตว ใหความเห็นวา ไมตองการใหนําปญหาทางเทคนิคมาปดกั้น ซึ่งศูนย/
สถานีในพื้นที่ไหนสามารถใชงานไดหรือดําเนินการได ก็ขอใหดําเนินการติดตั้งระบบเครือขาย GIN ใหดวย และ
ใหไปกําหนดแนวทางการดําเนินงานในคณะทํางานตอไป
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เมื่อไดขอมูล
การดําเนินงานดังกลาว ก็อาจจะตอรองเพิ่มหนวยงาน (ศูนย/สถานี) ที่สามารถเขาถึงได และขึ้นอยูกับเงิน
งบประมาณของ สรอ. ไดรับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปรับดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานใน
แตละดานเพื่อการติดตามความกาวหนาและแกปญหาตางๆ ในทางเทคนิคตอไป

- ๓๘ วาระที่ ๓.๕ แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กอตั้งภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. เสนอแนะต อคณะรั ฐ มนตรี เ พื่อ วางนโยบายการส งเสริม และพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส
ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
๒. ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๓. เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรี (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) เพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
(มาตรา ๓๗) ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวใหอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา จํานวน
๔ ฉบับ กลาวคือ
- พระราชกฤษฎี ก าตามความในมาตรา ๓ กํ า หนดประเภทธุ ร กรรมที่ มิ ใ ห ใ ช วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๒๕ กําหนดวิธีการแบบปลอดภัย
- พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๓๒ กําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียนหรือตองไดรับใบอนุญาต
- พระราชกฤษฎี กาตามความในมาตรา ๓๕ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ
๔. ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ หรือ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๗)
๕. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๓๗)
๖. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา ๔๒)
จากสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพัน ธ
๒๕๕๑ ประกอบกับไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในมาตรา ๕
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหการ
ดําเนิน การใดๆ ดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับ หนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของ
รัฐ มี ความมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อถื อได แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดว ยเนื้อหา
ดังตอไปนี้

- ๓๙ (๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทํา
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใช
งานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริงที่ทําใหสามารถระบุตัว
บุคคลไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดวย
มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปน
ประกาศ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลใช
บังคับไดหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไดแสดงไว และใหจัดใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
ขั้นตอนปฏิบตั ิในการจัดสงนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามมาตรา ๗ แบงเปน ๔ กระบวนการ คือ
๑. การประเมินดวยตนเอง (self-assessment)
๑.๑ ติดตอขอรับแบบประเมินประกอบการพิจารณาดังกลาวจากสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ICT หรื อ Download
แบบประเมิ น ได จ าก 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 หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของ (หรือผานการ
กลั่ น กรองจากคณะกรรมการ/คณะทํ า งานที่ มี เดิ ม แล ว ) เพื่ อ ทํ าหน า ที่ใ นการตรวจสอบรายละเอี ย ดการ
ดําเนินงานใหความครบถวนตามประกาศดังกลาว
๑.๔ เมื่อหนวยงานมีความพรอม ใหนําเสนอผูบริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามทาย
แบบฟอรมกอนนําสงแบบประเมินพรอมเอกสาร อางอิงใหสํานักคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พิจารณาใหความเห็นเบื้องตน
๒. การพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน โดยสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
๓. การพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- หากเห็นชอบ จะแจงหนวยงานเพื่อทราบและดําเนินการประกาศรายชื่อหนวยงานอยางเปนทางการ
ตอไป
ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานที่ ไ ด จั ด ทํ า นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า น
สารสนเทศ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการธุร กรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส จํ า นวน ๙๒ หน ว ยงาน ทั้ ง นี้
หนวยงานที่เคยไดรับการพิจารณาเห็นชอบ และประกาศรายชื่อไปแลว เปนเวลาอยางนอย ๒ ป นับจากวันที่
คณะกรรมการมีมติใหความเห็นชอบ ตองมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว

- ๔๐ ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา หนวยงานของ
รัฐจะตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการ
ดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น วา ต อ งการให ศึก ษาองค ป ระกอบของคณะทํ า งานจะต อ งมี ค วาม
เหมาะสมและนําเสนอผูบริหารไดอยางชัดเจน และควรเปนผูแทนจากสํานักกฎหมายดวยหรือไม อาจจะเปน
ประธานหรือไมก็เปนเลขานุการอยางใดอยางหนึ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา จาก
การประสานงานกับสํานักกฎหมายที่จะใหผูอํานวยการสํานักกฎหมายเปนประธาน แตจะไดคําถามกลับมาวา
เปนการพิจารณากฎหมายใหมขึ้นมา หรือเปนการพิจารณาดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบรรลุ
ตามกฎหมายที่มีอยู และแนวทางการจัดตั้งคณะทํางานในระดับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยจะมี
คณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณชุดใหญ และเมื่อมีงานตามภารกิจที่สําคัญเปนเรื่องๆ
เชน ทะเบียนคนจน Smart Farmer เปนตน ก็จะดําเนินการแตงตั้งเปนอิสระ
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา ถาไมไดเปนกฎกติกา CIO กรมปศุสัตวก็รับเปนประธานใหก็ได แตจะ
ติดขอจํากัดที่กําหนดในการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน (องคประกอบของคณะทํางาน) ไวหรือไม โดย
กําหนดใหสํานักกฎหมายเปนเลขานุการ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนผูชวยเลขานุการ หรือสลับกัน
และใหสํานัก/กอง ที่มีสวนในการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนกรรมการ และไมควรใหมีคณะทํางานมาก
จนเกินไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
วาระที่ ๓.๖ แตงตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกรมปศุ สั ต ว ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนสํานัก/สถาบัน/กอง/กลุมเปน
อนุ ก รรมการ ผู แ ทนสํ า นั กงานปศุ สั ต ว เ ขต ๑ - ๙ เป น อนุ ก รรมการ และเจ าหน า ที่ ศู น ย ส ารสนเทศเป น
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. รวมพิจารณาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และวิสัยทัศนของกรมปศุสัตว
๒. จัดทําหลักเกณฑในการพิจารณาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
รวมทั้งติดตามความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ
๓. พิจารณาปญหา และแนวทางการแกไขดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอกรมปศุสัตวให
รับทราบเพื่อดําเนินการตอไป

- ๔๑ ๔. ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกรมปศุ สั ต ว
มอบหมาย
ความเห็นที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา สวนที่ ๑ จัดตั้งคณะทํางานชุดใหญที่รองจากคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว โดยจัดตั้งเปนคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมปศุสัตว ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกเรื่อง
แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ ตอไป และสวนที่ ๒ จัดตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในแตละดาน มีจํานวน ๓ ดาน ดังนี้ ๑. คระทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดหาและติดตั้ง
ระบบ ๒. คณะทํ า งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการดู แ ลรั ก ษาระบบ และ ๓. คณะทํ า งานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการพัฒนาระบบ ซึ่งคณะทํางานแตละดานจะตองมีองคประกอบของคณะทํางานที่มีความ
คลองตัว และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในแตละดาน โดยจะตองไปศึกษารายละเอียดทั้งหมด แลวนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดลําดับความสําคัญงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป
ผูอํานวยการกองแผนงาน สอบถามวา คณะทํางานดังกลาวอยูในระดับใด โดยอยูในระดับเดียวกันหรือ
อยูใตระดับคณะอนุกรรมการฯ
ประธานที่ ป ระชุ ม ให ค วามเห็ น วา คณะทํ า งานอยู ภ ายใตค ณะอนุก รรมการ โดยจะต อ งทํา หน า ที่
พิจารณาวิเคราะห/สังเคราะหรายละเอียดเนื้องานในแตละดาน และจะตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดาน
และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับไปดําเนินการยกรางและจัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
ทั้ง ๓ ดาน และอธิบายขอดี-ขอเสียตางๆ ตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดําเนินการจัดตั้ง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารกรมปศุสั ต ว และคณะทํา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง ๓ ดาน คือ ดานการจัดหาและติดตั้งระบบ ดานการดูแลรักษาระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
เรื่องที่ ๑ การจัดการขอรองเรียนของกรมปศุสัตว
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ใหรายละเอียดวา กรมปศุสัตวมีระเบียบวาดวย แนวทางการจัดการขอ
รองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งไดดําเนินการมาระยะหนึ่งการดําเนินการยังไมเปนที่เรียบรอยแตยังมีขอขัดของใน
รายละเอียดการบริหารจัดการขอรองเรียน เพราะวา คณะกรรมการที่มีรองอธิบดีกรมปศุสัตวที่ไดมอบหมาย
เปน ประธาน (แต เดิ มในขณะนั้ น อธิ บ ดีกรมปศุสัตว เปน ประธาน) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เปน รอง
ประธาน ผู อํ านวยการสํ า นั ก กฎหมาย เลขานุ ก ารกรม ผูอํ า นวยการกองแผนงาน ผู อํ านวยการกองคลั ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรหมวดที่ ๓
และหัวหนากลุมวินัย กองการเจาหนาที่ เปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยการจัดการขอรองเรียนจะรับเรื่อง
จากทุกแหง จากตู ปณ. ๑๑๑๑ (GCC ๑๑๑๑) สํานักนายกรัฐมนตรี จะผานมาทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
และเปดดูขอมูลจะตองใช Username และ Password แตที่กลุมวินัย กองการเจาหนาที่ จะเปนศูนยรับเรื่อง
ขอรองเรียนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปดําเนินการและแจกจายตามหนวยงานที่รับผิดชอบในการแกไข
ปญหาขอรองเรียน และมีการประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนการภายใน แตก็มีปญหาวาเรื่อง
ขอรองเรียนที่มาจากตู ปณ. ๑๑๑๑ ที่ไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแตยังไมไดปลดล็อค จึงสงผลใหมีเรื่องขอ

- ๔๒ รองเรียนตกคางที่ศูนยประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีประมาณ ๑๐ กวาเรื่อง จากการดําเนินงานดังกลาวจึง
อยากใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สงมอบ Username และ Password ใหแกศูนยจัดการขอรองเรียนที่กลุม
วินัย กองการเจาหนาที่ เพื่องายตอการบริหารจัดการและรายงานตรงตออธิบดีกรมปศุสัตว และสําเนาใหกอง
แผนงานทราบเพื่ อเป น ข อมู ล สํ า หรับ ใช ในการประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูน ยจัดการขอ
รองเรียนฯ ก็จะดําเนินการปลดล็อคไปที่ตู ปณ. ๑๑๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี และกรมปศุสัตวไดมอบหมายรอง
อธิบดีสรวิศเปนประธานกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา ระบบ ตู ปณ.
๑๑๑๑ เปน Web Portal ที่อยูภายใตการบริหารจัดการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมี ก ารแจ ง รายชื่ อ ผู ป ระสานงานกรมปศุ สั ต ว ไ ปยั ง กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ และจะได รั บ
Username และ Password กลับมาใชในการบริหารจัดการระบบดังกลาว
ประธานที่ประชุม ใหความเห็นวา ประเด็นมีอยู ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกมีกฎหมายรองรับไหม เรื่องที่ ๒
ขอปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดหรือไม (ตามภารกิจการเชื่อมโยง) โดยระบบงานดาน ICT มีการเชื่อมโยงตู ปณ.
๑๑๑๑ แตก็ไมมีขอขัดของที่จะใหกองการเจาหนาที่หรือมอบหมายใหใครไปดําเนินการก็ได CIO กรมปศุสัตว
จะตองอยูในขั้นตอนกระบวนการหรือระเบียบขอบังคับหรือไม เปนการชวยลดขั้นตอนการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกองการเจาหนาที่
ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ใหความเห็นวา เริ่มสมัย
อธิ บ ดี กรมปศุ สั ตวน ายสั ตวแพทย ยุ คล ลิ้ มแหลมทอง ไดมอบหมายใหศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ รับ ไป
ดําเนินการ และมอบใหกลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติและเจาหนาที่ไปดําเนินการตอ โดยในเรื่องขอรองเรียน
ยังมีเรื่องเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ และขอเสนอแนะตางๆ นําเสนอตอ CIO กรมปศุสัตว แลวสง
ตอไปยังสํานัก/กองตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอรองเรียนผานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยมีการเชิญเจาหนาที่กรมปศุสัตวโดยเปนผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑ ทาน และผูแทนจากกอง
การเจาหนาที่ ๑ ทาน ใหมาเรียนรู Web Portal
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ใหความเห็นวา ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะตองไปดูรายละเอียด
ระเบียบของกรมปศุสัตววาเขียนวายังไง โดยในระเบียบขอรองเรียนดังกลาวไมไดระบุชื่อรองอธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ไดมอบหมาย และในสวนขอปฏิบัติก็ไมนาจะมีปญหา แตที่ผานมาไมไดมีการแจงไปที่ ตู ปณ. ๑๑๑๑ สงผล
ใหมีเรื่องคางอยู
ผูอํา นวยการศู นย เทคโนโลยีส ารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา เรื่องขอ
รองเรียนโดยสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนผูสงเรื่องมาที่กรมปศุสัตวหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไป
ดําเนินการ โดยจะเปนทุกเรื่องและดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานและเมื่อดําเนินการเสร็จจะตองมีการแจงยุติ
เรื่องทุกเรื่องที่อยูในระบบ แตยังมีเรื่องตกคางอยู ๑๓ เรื่องโดยเปนขอเสนอแนะตางๆ ที่อาจมีความเขาใจผิด
และไม ได ป ลดล็ อคเรื่ องดั งกล า ว และดังนั้นศูน ยเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ ก็จ ะสงมอบ Username และ
Password ใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ผูอํานวยการกองแผนงาน ใหความเห็นวา เรื่องขอรองเรียนหรือการตอบกระทูจะมีความสับสนกันอยู
แบงออกเปน ๒ หมวดใหญ คือ หมวดที่ ๑ คณะกรรมการประสานคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา (คณะกรรมการ
ปคร.) จะมีเรื่องรอนๆ ไมวาจะเปนกระทู โดยสวนหนึ่งของกระทูก็คือเรื่องรองเรียน ซึ่งจะตองดําเนินการแกไข
โดยเร็วจะผานมาทางโทรสารและโทรศัพทตามโดยที่ผานมาครึ่งปรัฐมนตรีก็พอใจในการดําเนินงาน และหมวด

- ๔๓ ที่ ๒ เรื่องขอรองเรียน โดยมีผูบริหารกรมปศุสัตวสั่งการใหกองแผนงานเขามารวมดําเนินการและติดตามขอ
รองเรียนที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ซึ่งในที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีผูชวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดร.อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย เปนประธาน และมีรองอธิบดีเปนกรรมการ และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็เขารวมดวย ซึ่งตอนหลังการดูแลจะเปนเจาหนาที่ทั้งสองคน โดยเขามาผาน
ระบบตู ปณ. ๑๑๑๑ และเว็บไซตที่ผานจากกระทรวงฯ และสงตอมายังกรมปศุสัตว และขอรองเรียนอีกสวน
มาจากจดหมายหรือเขามาโดยตรง แลวสํานักงานเลขานุการกรมจะสงมายังกองแผนงานและดําเนินการตาม
ระบบกันไป ซึ่งบางสวนก็มีการเขาระบบและบางสวนก็ไมไดเขาระบบจึงทําใหมีความซ้ําซอนในการดําเนินการ
ดังนั้นกองแผนงานจึงเสนอใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนศูนยกลางและไดมีการถือรหัสการใชงานอยูแลว
และได ดํ า เนิ น การตามระบบ และให ศูน ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ เปน ผูเชื่อมโยงในภาพรวมไมใชใหกอง
แผนงานเปนผูแจกจายเรื่องขอรองเรียน แตในสวนเรื่องรองเรียนตัวบุคคลจะตองนําเขาสูระบบดวย ในสวน
กรณีเขาไปในระบบแลวมีผูรูเห็น โดยในสวนของกระทรวงฯ จะมีการพัฒนาใหเปดรหัสการใชงานเพื่อติดตาม
เรื่องรองเรียนในรายคลั สเตอร สําหรับ การแบงแยกงานคณะกรรมการ ปคร. มอบหมายใหรองอธิบดีกรม
ปศุสัตวนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต เปนผูประสานและสัมพันธกับโฆษกกรมปศุสัตว ดังนั้นถาจะมอบหมายให
ดูแลเรื่องขอรองเรียนก็จะตองดูแลทั้งหมด ๔ สวน เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายใหกองการเจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องขอรองเรียนทั้งหมด และใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงมอบ Username และ Password ใหแกกองการเจาหนาที่ดําเนินการ
และใหไปดําเนินการประชุมหารือในการจัดระบบเอกสารจากสํานักงานเลขานุการกรมสงตอใหศูนยจัดการขอ
รองเรียน กลุมวินัย กองการเจาหนาที่ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป
เรื่องที่ 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
มุมมองคงที่ (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 และอุปกรณประกอบอื่นๆ จํานวน ๑ งาน เปนเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหรายละเอียดวา รายการที่ ๑ กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมอง
คงที่ (IP Fixed Camera) มีรายละเอียดคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด รายการที่ ๒ ชุดอุปกรณ

- ๔๔ บัน ทึกขอมูล (จํานวน ๘ กลองตอชุด) และรายการที่ ๕ คาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟา และ
อุปกรณประกอบอื่นๆ อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ แตมีใบเสนอราคาแนบประกอบจํานวน ๓ ราย รายการ
ที่ ๓ จอแสดงภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา ๓๒ นิ้ว เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรของสํานักงบประมาณ (โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐
พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท) และรายการที่ ๔ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA เปนไปตาม
เกณฑราคากลางฯ
๒. โครงการเพิ่มศั กยภาพด านสิ นคาเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใช
งบประมาณกลางป ๒๕๕๘ (งบประมาณจากคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นา
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) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๑๔ ชุดๆ ละ ๓,๘๐๐
บาท เปนเงิน ๕๓,๒๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหรายละเอียดวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ ๑ - ๕ เปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด
ผูอํา นวยการกองแผนงาน ให ความเห็น วา ทั้งสองโครงการไมไดใชเงิน งบประมาณกลางป ๒๕๕๘
(งบประมาณจากคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ภายใตวงเงิน
งบประมาณ ๘๔ ลานบาท แตไปใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๙ แทน เนื่องจากเปนโครงการตามนโยบายรัฐบาล
และมีความจําเปนตองเสนอผาน CIO กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลวา รายการที่ ๑
และ ๒ ใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดใหม แตกรมปศุสัตวยังไมไดออกสเปคและจะมีปญหาเรื่องวันที่
อนุมัติ แตสเปคกรมปศุสัตวที่ออกประกาศใชหลังวันที่อนุมัติ และรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑราคากลางฯ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา บางรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไม
เปนไปตามเกณฑราคากลางฯ แตก็มีใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาใหแลว จํานวน ๓ ราย
ผู อํ า นวยการกองแผนงาน ให ค วามเห็ น ว า เกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ และในสวนที่ตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑคอมพิว เตอรมีอยูหลายรายการและไดมีการปรับเปลี่ย นไปใชเกณฑร าคากลางฯ ใหมทั้งหมดแลว

