
รายงานการประชุม 
คณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๓.๑๐ น. 

ณ หองประชุม ๑ ตึกอํานวยการ ช้ัน ๒ กรมปศุสัตว 
____________________ 

 
รายช่ือคณะทํางานฯ เขารวมประชุม 

๑. นายธนิตย  เอนกวิทย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว    ประธานคณะทํางาน 
     (ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) 
๒. นายสุนทร  รัตนจํารูญ  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ   คณะทํางาน 
     ศูนยสารสนเทศ 
๓. นายถนอม  นอยหมอ  นายสัตวแพทยชํานาญการ   คณะทํางาน 

สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
๔. นายชาลี  ลีละสิริ  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
๕. นายอานุภาพ  เส็งสาย  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
๖. นายสมชาย  ชางทอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   คณะทํางาน 
     สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๗. นายสิริพงศ  สุขถาวรเจริญพร นายสัตวแพทยชํานาญการ   คณะทํางาน  
     สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๘. นายกิรกนก  ยุระชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
     ศูนยสารสนเทศ 
๙. นายไพโรจน  จิ้วบุญสราง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  คณะทํางาน 
     กองแผนงาน 
๑๐. นางมยุรี  ประทุมแกว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
     สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ 
๑๑. นางสุนันท  บุญญาวัฒน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   คณะทํางาน 
     สํานักงานปศุสัตวเขต ๒ 
๑๒. นายวีระพงษ  เชี่ยวบัญชี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
     ศูนยสารสนเทศ 
๑๓. นายวันชัย  จรัสแสนประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
     ศูนยสารสนเทศ 
๑๔. นางสาวภาณุตา  บุนนาค นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
     ศูนยสารสนเทศ 
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๑๕. นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ   คณะทํางานและ 
     ศูนยสารสนเทศ     เลขานุการ 
๑๖. นางเพ็ญแข  สายเชื้อ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ   คณะทํางานและ 
     ศูนยสารสนเทศ     ผูชวยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวจีรพรรณ  ทองแทน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ    คณะทํางานและ 

     ศูนยสารสนเทศ     ผูชวยเลขานุการ 
รายช่ือคณะทํางานฯ ไมไดเขารวมประชุม 

๑. นายไสว  นามคุณ  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  ติดราชการ 
     สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๒. นางพิจารณา  สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ   ติดราชการ 

     สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
๓. นางสาวนพพร  ปานจินดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   ติดราชการ 
     สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  ผูแทน 
     สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๒. นายวสุวัฒน  คงเมือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
     สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณขอใหหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดสง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในครั้งสุดทายของปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือ
รวบรวมและพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณในลําดับตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร   

กรมปศุสัตว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงใหทราบวา รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดแจงเวียน
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รายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวดังกลาวใหทราบ
และหากมีขอแกไขประการใด ใหแจงขอแกไขกลับมายังฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไมมีขอแกไข 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลาง) จังหวัดสุรินทร เสนอโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลทางหองปฏิบัติการ
โรคไขหวัดนกและการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดวยระบบ Bar Code วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณป ๒๕๕๗ มาดําเนินการและขอใชเงินงบประมาณจากสถาบันสุขภาพ
สัตวแหงชาติ และผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ แจงใหทราบวา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติไมมีเงิน
งบประมาณป ๒๕๕๗ เพียงพอมาดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยเงินงบประมาณป ๒๕๕๗ ท่ีจะมาดําเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีวงเงินงบประมาณโดยประมาณเพียง ๙๐๕,๐๐๐ บาท โดยทางสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติจะนําไปใชดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนวงเงินงบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท และวงเงิน
งบประมาณอีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะนําไปใชปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานของสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม
ปศุสัตว ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ โครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑการประเมินราคาซอฟตแวร ระยะท่ี ๒ 
โครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑการประเมินราคาซอฟตแวรระยะท่ี ๒ เปนโครงการตอเนื่อง

จากระยะท่ี ๑ ซ่ึงเปนการกําหนดหลักเกณฑราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร โดยกําหนดแบบบัญชีราคา
กลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software Development) โดยอัตราจางพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหใชหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง และราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกําหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ท่ีทางศูนยสารสนเทศไดแจงใหทราบเม่ือประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แลวนั้น สําหรับโครงการดังกลาว 
ระยะท่ี ๒ ไดมีการดําเนินงานตามขอบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙/๑ การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๗ 
วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑราคากลางการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร โดยเปนหลักเกณฑการคํานวณราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกตท่ี
ตองมีการพัฒนาโปรแกรมคําสั่งงาน (Coding) โดยพิจารณาคาใชจายประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของตามแบบบัญชีราคา
กลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดจัดทําแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑและคูมือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟตแวรประเภท
โปรแกรมประยุกต พรอมท้ังพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต 
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โดยทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดมีการจัดฝกอบรมใหแกหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแยกออกเปน ๒ หลักสูตร คือ 

หลักสูตรท่ี ๑ การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการประเมินราคาซอฟตแวร มีรายละเอียดเนื้อหา
สาระ ดังนี้ 

- ความสําคัญของการจัดทําเกณฑการประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต 
- แนวทางการจัดทําเกณฑประเมินราคาตามมาตรฐานสากลการศึกษาขนาดและความซับซอนของงาน

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือประกอบการประเมินราคา (Function Point และคาปจจัยประกอบการคํานวณ) 
- ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต 
- การจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ และการใชงานโปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภท

โปรแกรมประยุกต 
หลักสูตรท่ี ๒ การใชงานระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต มีรายละเอียด

เนื้อหาสาระ ดังนี้ 
- แนวทางการพัฒนาโปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
- การใชโปรแกรมสมัครสมาชิกและการบันทึกขอมูลโครงการ 
- การใชโปรแกรมคํานวณ Source Line of Code/Function Point และคาปจจัยตางๆ 
- การใชโปรแกรมคํานวณคาใชจายประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวร 
- การใชโปรแกรมจัดทําบัญชีราคากลางและคําชี้แจงการคํานวณราคากลาง เปนตน 
สําหรับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จะตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ และการประเมินราคา

การพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software) โดยสามารถศึกษารายละเอียดขอมูล
และการเขาใชงานโปรแกรมดังกลาวไดท่ีเว็บไซต http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/ ซ่ึงโปรแกรมระบบ
ประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกตอยูในระหวางชวงการพัฒนาและการทดสอบการใช
งาน สําหรับความกาวหนาทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะแจงใหทราบและดําเนินการใหถือ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมตอไป 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงใหทราบวา กรมปศุสัตวสั่งการใหศูนยสารสนเทศรับไปดําเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ และการประเมินราคาการ
พัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software) ซ่ึงศูนยสารสนเทศไดมีการประสานงานกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและไดรับความอนุเคราะหในการเขารับฝกอบรมการใชงานระบบ
ประเมินราคางานพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรมประยุกต จํานวน ๗๐ คน ในวันพุธท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ระยะเวลา ๑ วัน ณ อาคารปฏิบัติการ ๒๑๓ อาคาร บร๒ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะดําเนินการขออนุมัติหลักการการเขาฝกอบรมดังกลาว และแจงให
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวสงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมตามโควตาท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือเขารับการฝกอบรม
การใชงานฯ ดังกลาว ตามวัน เวลา และสถานท่ีฝกอบรมดังกลาวตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

http://ni3.mict.go.th/ictestimate01/
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๓.๒ แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดยใชเงินเหลือจายป ๒๕๕๗  
โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรณีทดแทนของเดิมท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๗ มาแลว แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไดผานความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรณี
ทดแทนของเดิมในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ 

๒. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทุกรายการของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทุกรายการของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวอยูภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบในข้ันตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ 

๔. โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรณีทดแทนของเดิม โดยใชเงินเหลือจายป ๒๕๕๗ เปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๕. หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จํานวน ๑๑ หนวยงาน วงเงินงบประมาณท้ังหมด ๒๗๗,๐๐๐ บาท 
ประกอบดวย 

๑. กองแผนงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน
งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท 

๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ เปนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘ นิ้ว) จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

๓. หนวยงานดาวเดนท่ีผานการคัดเลือกระดับเขต เปนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาทตอ ๑ หนวยงาน จํานวน ๙ หนวยงาน รวมวงเงิน
งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ และใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จํานวน ๑๑ หนวยงาน รับไปดําเนินการจัดซ้ือ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามท่ีขอเสนอไวตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ แบบคําขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร โดยใชเงินโอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือเงินอ่ืนๆ 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ี
จัดทําโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ จะตองทําเรื่องเสนอตอผูบริหารท่ีกํากับดูแลแตละหนวยงานในการ
ขออนุมัติหลักการและขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวตอไป 
เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตอไป 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ไดสอบถามผูแทนจากกองแผนงานเก่ียวกับการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณ โดยผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๕๗ โดยเฉพาะ
งบลงทุนจะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ สวนการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และเงินเหลือจายยังไมมีมาตรการในเรื่องดังกลาว แตสํานักงบประมาณไดเชิญประชุมหนวยงานภาครัฐในการ
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณป ๒๕๕๗ และเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ เก่ียวกับแนวทางการใช
เงินงบประมาณในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงใหทราบวา โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว โดยใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๗ 
โดยเฉพาะอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตวสามารถอนุมัติการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และใหเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ประสานงานและติดตามกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในการพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป และใหแจงผลรายงานการประชุมคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวในเบื้องตนและแจงเรงรัดใหหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวดําเนินการขออนุมัติการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๗ มาพรอมๆ กัน เพ่ือจะได
ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตอไป 

๔.๑.๑ กรณีทดแทนของเดิม 
- หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน วงเงิน

งบประมาณรวม ๑,๐๒๑,๑๐๐ บาท 
เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนมี

การปรับแกไขวงเงินงบประมาณรวมเปน ๑,๔๒๖,๑๐๐ บาท เนื่องจากทางสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติไดจัดทํา
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนเพ่ิมเติม จํานวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การพิจารณาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมจะตอง
ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา ๕ ป 
๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีอยางนอย ๑ เครื่องตอ ๑ คนในแตละหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
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๔. ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทนจะตองตรงกับครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีศูนยสารสนเทศจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสํารวจครุภัณฑคอมพิวเตอรกับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวและสอดคลองกับทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกองคลังดําเนินการข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุ และให
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวดําเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรใหถูกตอง 

๕. ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทนจะตองดําเนินการจําหนายครุภัณฑคอมพิวเตอรออกไปโดยให
เปนไปตามระเบียบฯ พัสดุตอไป 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดวา มีการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทน โดยมีการประสานงานและแจงใหบางหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีระบุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเดิมท่ีถูกทดแทนไมตรงกับหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีศูนยสารสนเทศจัดเก็บ และให
หนวยงานดําเนินการแกไขและปรับเปลี่ยนเปนหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอรใหถูกตองและสอดคลองกับขอมูลท่ี
ศูนยสารสนเทศจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวตอไป 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตวโดยมอบใหกองแผนงานและศูนยสารสนเทศควบคุมรายละเอียดบัญชีครุภัณฑคอมพิวเตอร
ทดแทนใหเปนไปตามระเบียบๆ พัสดุอยางเครงครัด และถากรมปศุสัตวไดรับจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรจาก
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศท่ีเสนอโดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ โดย
ใหศูนยสารสนเทศดําเนินการพิจารณาครุภัณฑคอมพิวเตอรดวยการปรับลดจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรตาม
สัดสวนท่ีไดรับ โดยใหปรับลดจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว (กรณีหนวยงานดาว
เดน) ท่ีไดรับการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยใชเงินเหลือจายป ๒๕๕๗ จากกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัด
กรมปศุสัตวท่ีขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๗ ท้ังกรณีทดแทนของเดิมและกรณีจัดหาใหมออกไป
ตามจํานวนท่ีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตอไป 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงใหทราบวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน โดยมีการปรับวงเงินงบประมาณรวมคงเหลือ ๑,๓๘๖,๑๐๐ บาท 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และรับไปดําเนินการตอไป 
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน มีหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว ประกอบดวย 
- สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ วงเงิน

งบประมาณ ๓๔๒,๑๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นวา สัดสวนระหวางจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรกับจํานวนบุคลากร
มีคาใกลเคียงเทากับ ๑ และเม่ือถารวมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคจะทําใหสัดสวนมีคาเทากับ ๑ หรือมากกวา ๑ 
เพียงแตวัตถุประสงคการใชงานและชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรมีความแตกตางกัน 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวควรพิจารณาการ
จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมปศุสัตวอยางเครงครัด และใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดบัญชีครุภัณฑคอมพิวเตอรใหชัดเจน โดยใหแยก
ออกจากกองสารวัตรและกักกันตามคําชี้แจงจากผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา การใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว จะตองคํานึงถึงผลงานการปฏิบัติราชการของหนวยงานจะตอง
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เปนไปเปาหมายท่ีตั้งไว และไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคของหนวยงาน โดยประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงให
เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม รับดําเนินการใหระบุเปนเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติและใหหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตวรับรองในเง่ือนไขดังกลาวดวย 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงิน

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด 
จํานวน ๑ โครงการ 

- กองแผนงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นวา การประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวใหเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุมจัดทํารายละเอียดสัดสวนระหวางครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกับจํานวนบุคลากร โดยใหมีรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต และเครื่องพิมพ 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา สัดสวนระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับจํานวนบุคลากรตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ควรนําเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคมารวมพิจารณาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวดวย 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหศูนยสารสนเทศจัดตั้งคณะทํางานหรือใชคณะทํางานท่ี
อยูเดิมเปน คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวดําเนินการแทน เพ่ือประชุม
รวมกันจัดทํารายละเอียดเกณฑมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดและใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว และใหนําผลสรุปจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการดังกลาว มานําเสนอและพิจารณารายละเอียดกรณีดังกลาวตอไป 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหกองแผนงานจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ โครงการ 
- กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงิน

งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลและจัดทําเอกสารเพ่ิมเติมของ
สถานท่ีติดตั้งของครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยใหแยกครุภัณฑคอมพิวเตอรระหวางหนวยงานแมกับหนวยงานภายใต
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สังกัด (หนวยงานยอย) ใหชัดเจน และถาครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานแมมีสัดสวนระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับจํานวนบุคลากรมีคามากกวา ๑ หรือมีสัดสวนมากกวาหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และใหหนวยงานแม
ดําเนินการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวใหแกหนวยงานภายใตสังกัดแทน 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ี
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ 

- สํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ใหรายละเอียดวา หนวยงานไมมีเงินงบประมาณเพียงพอในการจัดซ้ือ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ทางหนวยงานจึงขอยกเลิกการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณแจงใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไป
ดําเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรโดยจะตองมีความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณมา
ดําเนินการเพ่ือใหวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสอดคลองกับการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนจริง และประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ควรมีเง่ือนไขหรือมาตรการกําหนด
วา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไมไดดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรตามท่ีไดจัดทําโครงการจัดซ้ือจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ ครั้งข้ึนไป ทางคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กรมปศุสัตวจะไมรับพิจารณาการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๑ ยกเลิกจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ 
โครงการ 

- สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๙ จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๖๗,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพรจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
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- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรีจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทองจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ตจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน จัดหาตาม
วงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 

- ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ 
วงเงินงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- สถานีพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 

๒๒,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสถานีพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานีจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
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- ดานกักสัตวชุมพร ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหดานกักสัตวชุมพรจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

- ดานกักสัตวระนอง ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหดานกักสัตวระนองจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๔๐๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหรายละเอียดวา วงเงินงบประมาณท่ีใชโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเปนเงินงบประมาณท่ีใชจัดซ้ือรถยนต จํานวนวงเงินประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือจะดําเนินการติดตั้งท่ีสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูมีอายุ
การใชงานเฉลี่ย ๗ - ๘ ป และใหหนวยงานจําหนายครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทนออกจากบัญชีทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานดวย 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นวา ควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติระบุเหตุผลความจําเปน
การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ (จอขนาดไมนอยกวา 
๑๘ นิ้ว) โดยใหระบุใหสอดคลองกับคําจํากัดความเก่ียวกับลักษณะการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรของตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

อนุมัติใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน 
๑ โครงการ 

๔.๑.๒ กรณีจัดหาใหม 
- หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเ พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงินงบประมาณรวม ๙๖๙,๗๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม แจงวา ขอแกไขปรับลดวงเงินงบประมาณรวมเปน ๙๒๔,๗๐๐ บาท และ
มีการจัดทํารายละเอียดรายงานสัดสวนระหวางจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรกับจํานวนบุคลากรภายในหนวยงานให
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เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวเพ่ือประกอบการใช
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีนําเสนอ 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การพิจารณาครุภัณฑคอมพิวเตอรกรณีจัดหาใหมจะตองมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองมีจํานวน ๑ เครื่องตอ ๑ คนในแตละหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวโดยเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 

๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

๓. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจะตองจัดทําเรื่องนําเสนอตอ
ผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงานตนเองในการขออนุมัติหลักการและขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือใหผูบริหารรับทราบความเคลื่อนไหวและการดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน โดยใหหนวยงานหลักท่ีมีหนวยงานภายใตสังกัดตนเองสามารถดําเนินการขออนุมัติฯ 
เปนภาพรวมของหนวยงานท้ังหมดภายใตสังกัดตนเองได เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความสะดวก
และรวดเร็วมากข้ึน 

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว ประกอบดวย 

- สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงิน
งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ี
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ 

- กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ วงเงิน
งบประมาณ ๑๘๙,๙๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม สอบถามวา คอมพิวเตอรแท็ปแล็ตแบบท่ี ๒ กับคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตแบบ
ท่ี ๑  โดยเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดวา มีความแตกตางดานราคากลาง โดยคอมพิวเตอร
แท็ปแล็ตแบบท่ี ๑ ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท สวนคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตแบบท่ี ๒ ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท และข้ึนอยูกับ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว และกรมปศุสัตวเคยโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดังกลาวใหแกผูบริหารกรมปศุสัตว จึงใหหนวยงานสามารถจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตเพียง ๑ เครื่องสําหรับ
ผูบริหารหนวยงานเทานั้น จากเดิมท่ีหนวยงานจะขอจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตมากกวา ๑ เครื่อง 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นโดยตั้งขอสังเกตวา หนวยงานมีการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท้ัง
กรณีทดแทนของเดิมและกรณีจัดหาใหม สงผลใหสัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนบุคลากรเทากับหรือ
มากกวา ๑ เครื่องตอคน หรือไม และประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนและรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 



 - ๑๓ -  

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ี
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ 

- สํานักงานปศุสัตวเขต ๒ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๘๒,๘๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นโดยตั้งขอสังเกตวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA ซ่ึงหนวยงานสามารถดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรไดทันที เนื่องจากราคา
ตลาดของเครื่องสํารองไฟฟามีมูลคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคากลาง จึงไมจําเปนตองนําเสนอตอคณะทํางานฯ 
เนื่องจากเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีราคาต่ํากวาเกณฑฯ ท่ีกําหนด ประกอบกับเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ี
ประชุม แจงวา ศูนยสารสนเทศไดใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวขอปฏิบัติท่ีควรทราบในการจัดทําโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับทราบและใหปฏิบัติตามทุกครั้ง 

ผูแทนจากสํานักงานปศุสัตวเขต ๒ ใหคําชี้แจงวา ทางฝายพัสดุของหนวยงานไดมีการสืบราคาตลาดโดยมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีสูงกวาและมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวาคุณลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว  

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๒ จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

ความเห็นท่ีประชุม 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นวา ควรใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๗ ระบุเหตุผลความจําเปนการ

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ 
นิ้ว) โดยใหระบุใหสอดคลองกับคําจํากัดความเก่ียวกับลักษณะการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรของตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๗ จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน 
๑ โครงการ 

- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานีจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด 
จํานวน ๑ โครงการ 
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- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๖๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัยจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด 
จํานวน ๑ โครงการ 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน ๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๗๐,๘๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดวา ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนลาง 
จังหวัดสงขลา เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนมาใหม ยังไมมีครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงานแตอยางใด 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ 
จํานวน ๑ โครงการ 

- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวพะเยา ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีการทํางานวิจัยและสรางนวัตกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และเปนวิทยากรใหกับทางมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนท่ีตองการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรดังกลาว และควรตรวจสอบการนําครุภัณฑคอมพิวเตอรไปใชงานตามภารกิจของหนวยงานดวย 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวพะเยาจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด 
จํานวน ๑ โครงการ 

- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบ่ี ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๔๗,๖๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด 
จํานวน ๑ โครงการ 
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- สถานีพัฒนาอาหารสัตวยโสธร ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๑๘,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโดยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสถานพัีฒนาอาหารสัตวยโสธร จัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ จํานวน ๑ โครงการ 
- ดานกักสัตวดอนเมือง ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗๘,๒๐๐ บาท 

ความเห็นท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหดานกักสัตวดอนเมืองจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

- ดานกักสัตวสุวรรณภูมิ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๖,๔๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหดานกักสัตวสุวรรณภูมิจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

- ดานกักสัตวชุมพร ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหดานกักสัตวชุมพรจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนด จํานวน ๑ 
โครงการ 

๔.๒ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพ

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ย่ีหอ Samsung รุน SL-M2825ND จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๓,๕๙๐ บาท เปน
เงิน ๑๐,๗๗๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ
ดังกลาว สามารถรับบริจาคไดโดยเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดไว 
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มติท่ีประชุม 
อนุมัติในหลักการตามความเห็นท่ีประชุม และใหสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวรับ

บริจาคไวเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ และเรื่องรายละเอียดของเอกสารอ่ืนๆ ใหหนวยงานเจาของเรื่องเตรียมให
ครบถวนตามระเบียบฯ พัสดุตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๑. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเขา-ออกอาคารตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใชเงินโอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอ่ืนๆ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ 
วงเงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหรายละเอียดวา ระบบควบคุมการเขา-ออกอาคารท่ีมีมาพรอมกับ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเปนไปตามมาตรการ Bio-Security โดยจะตองมีการควบคุมการเขา-ออกของ
เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการภายในสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สวนโปรแกรมระบบควบคุมการเขา-ออกอาคารได
ติดต้ังมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายโดยไมมีแผน CD-ROM ติดตั้ง ประกอบกับผูแทนจากกองแผนงาน
และผูแทนจากศูนยสารสนเทศ ใหความเห็นวา ควรใหหนวยงานปรับรายละเอียดวัตถุประสงคของโครงการให
สอดคลองกับการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูเสนอโครงการพิจารณาแกไขบางประเด็นของแบบคําขอความเห็นชอบ
โครงการฯ ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และปรับแกไขเพ่ิมเติม จํานวน ๑ โครงการ 
- ศูนยสารสนเทศ 
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๓๐๙,๙๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

เลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหรายละเอียดวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๗ ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบใน
หลักการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับราคากลางใหสอดคลองกับเกณฑราคากลางฯ ท่ี
กําหนดไว สําหรับกรมปศุสัตวเม่ือมีการปรับราคากลางตามโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน สงผลให
วงเงินงบประมาณรวมจาก ๔๔,๑๑๕,๓๐๐ บาท เปน ๔๕,๓๐๙,๙๐๐ บาท และศูนยสารสนเทศไดมีการ
ประสานงานและติดตอกับเจาหนาท่ีกองแผนงานโดยไดมีการสอบถามแนวทางการปรับเกณฑราคากลางฯ ดังกลาว 
โดยทางสํานักงบประมาณจะดําเนินการพิจารณารายละเอียดโครงการดังกลาวดวยตนเอง 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ และใหทางสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณารายละเอียด
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนดวยตนเอง 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
๑. โครงการพัฒนาฐานขอมูลโคนมบนเครือขายอินเตอรเน็ต ในสวนเช่ือมตอเครือขายกรมปศุสัตว โดย

ใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๗ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๑๙๘,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวและผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
ใหคําชี้แจงวา โครงการดังกลาวไดรับเงินโอนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่อง
ระหวางฐานขอมูลโคนมกับระบบสุขภาพโคนมของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว โดยจะตองมีการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน (Sharing Data) สําหรับสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตวก็มีการเชื่อมโยงขอมูล
เชนเดียวกัน โดยเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในโครงการหนวยบริการสุขภาพสัตวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคนมครบวงจร (Dairy 
Herd Health Unit) ซ่ึงจะเปนการจางพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะคลาย Web Service ในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลทะเบียนประวัติโคนม ขอมูลการผสมเทียม ขอมูลน้ํานมรายตัวและรายฟารม และขอมูลสุขภาพ
สัตวโคนม โดยเปนการพัฒนาสวนตอขยายในลักษณะหนาเมนูหลักเดียวในการบันทึกขอมูลระหวางกันและ
รายละเอียดขอมูลลงอยูในฐานขอมูล (G-Cloud) ของแตละหนวยงานท่ีมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหผูเสนอโครงการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และดําเนินการโดยมีเง่ือนไขท่ี
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ 

- สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพสัตวและการผลิตปศุสัตว (i-Livestock 

Report) โดยใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๗ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ วงเงิน
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ใหคําชี้แจงวา หนวยงานไดรับผิดชอบระบบฐานขอมูล
เฝาระวังโรคไขหวัดนก ระบบฐานขอมูลเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา (Thai Rabies Net) และระบบฐานขอมูลเฝาระวัง
โรคระบาดสัตว (e-Smart Surveillance) และมีโครงการหนวยบริการสุขภาพสัตวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคนมครบวงจร 
(Dairy Herd Health Unit) แตการจางพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวเปนการจัดทําระบบรายงานสรุปใน
ภาพรวมในหลากหลายรูปแบบในลักษณะรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหผูเสนอโครงการพิจารณาแกไขบางประเด็นของแบบคําขอความ
เห็นชอบโครงการฯ ตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบใหสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวจัดหาตามวงเงินท่ีเสนอ และปรับแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 
๑ โครงการ 
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เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว 
 
- สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัด
โรคสัตว 
 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
- กองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กองงานพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ 

๑,๓๘๖,๑๐๐ 
(วงเงินงบประมาณ
เดิม ๑,๐๒๑,๑๐๐ 

บาท) 
๓๔๒,๑๐๐ 

 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
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เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ดําเนินการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียด
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูกับจํานวนบุคลากร
ของหนวยงานตนสังกัด (หนวยงานแม) และ
หนวยงานยอยในสังกัดของหนวยงานใหปฏิบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
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เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต 
 
 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
จังหวัดขอนแกน 
- ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุร ี
 
- สถานีพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี 
 
 
- ดานกักสัตวชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดานกักสัตวระนอง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๙๗,๐๐๐ 
 
 

๓๓,๐๐๐ 
 
 

๒๒,๐๐๐ 
 
 

๒๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 



 - ๒๒ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
- กองงานพระราชดําริและกิจกรรม
พิเศษ 

๔๐๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖๙,๗๐๐ 
 
 
 

๓๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๙,๙๐๐ 

๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) เพ่ือใชงานในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 



 - ๒๓ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวเขต ๒ 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒,๘๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 

๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ดําเนินการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียด
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูกับจํานวนบุคลากร
ของหนวยงานตนสังกัด (หนวยงานแม) และ
หนวยงานยอยในสังกัดของหนวยงานใหปฏิบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) เพ่ือใชงานในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 



 - ๒๔ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา 
 
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวพะเยา 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๐,๘๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) เพ่ือใชงานในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

 



 - ๒๕ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานีพัฒนาอาหารสัตวยโสธร 
 
 
- ดานกักสัตวดอนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดานกักสัตวสุวรรณภูมิ 
 
 

๔๗,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๗๘,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖,๔๐๐ 
 

๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 



 - ๒๖ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
- ดานกักสัตวชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการปรับปรุงระบบควบคุม
การเขา-ออกอาคารตามระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ของสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๑. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูนอกเหนือ
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกําหนด โดยใหหนวยงานแบบแสดง
คุณลักษณะพรอมใบเสนอราคา หรือแนบรูป
พรอมราคาประเมินใหครบถวนทุกรายการ ตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ปรับรายละเอียดเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
โครงการใหสอดคลองกับการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของหนวยงานใหมีความสอดคลอง
กันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
 
 
 



 - ๒๗ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
๔. โครงการพัฒนาฐานขอมูลโคนม
บนเครือขายอินเตอรเน็ตในสวน
เชื่อมตอเครือขายกรมปศุสัตวของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
สัตวและการผลิตปศุสัตว 
(i-Livestock Report) ของสํานัก
ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

๑๙๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙,๐๐๐ 
 

๑. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๒. อัตราคาตอบแทนบุคลากรในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปนไปตามหลักเกณฑและแนว
ทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
๑. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแล
หนวยงานตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและ
การดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 
๒. อัตราคาตอบแทนบุคลากรในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปนไปตามหลักเกณฑและแนว
ทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
๓. ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการใหมีความสอดคลอง
กับรายละเอียดเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเปน โครงการ
พัฒนาระบบรายงานขอมูลสารสนเทศดาน
สุขภาพสัตวและการผลิตปศุสัตว (i-Livestock 
Report) 

 
 



 - ๒๘ -  

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 

หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 
  ๔. ปรับเพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาโครงการโดยรวม

ใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองโดยใหปฏิบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

 
 


