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รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๕๐ น.
ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๗ กรมปศุสัตว
____________________
รายชื่อคณะกรรมการฯ เขารวมประชุม
๑. นายโอภาส ทองยงค
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
ประธานกรรมการ
(ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง)
๒. นายสุนทร รัตนจํารูญ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. นายวุฒิพงษ อินทรธรรม
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาพันธุโคเนื้อ
กรรมการ
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
๔. นายเธียรชัย อนงครักษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
๕. นายชาลี ลีละสิริ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
๖. นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
กองแผนงาน
๗. นายสมเกียรติ กรอบแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๘. นายธีรวิทย ขาวบุปผา
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ติดราชการ
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
๙. นายถนอม นอยหมอ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
กรรมการ
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
๑๐. นายชาคริต ภูมิศรีจันทร
นายสัตวแพทยชํานาญการ
กรรมการ
กองสารวัตรและกักกัน
๑๑. นางสาวรติกร สิทธิสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กรรมการ
กองคลัง
๑๒. นางสาวสุฤดี วรรณศิลปน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
สํานักงานเลขานุการกรม
๑๓. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
๑๔. นางสาวปยนุช ศรีคอนไทย นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
สํานักกฎหมาย

-๒๑๕. นายประเสริฐ ซาเฮา

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
กรรมการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว
๑๖. นางสาวศศนันท คฤหเดช นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
กรรมการ (แทน)
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๑๗. นายประจักษ หวาเกตุ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
กรรมการ (แทน)
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
๑๘. นายสุขุม สุขเกษม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
กรรมการ (แทน)
สํานักพัฒนาอาหารสัตว
๑๙. นางสาวสุวิมล เมืองชุม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ (แทน)
กลุมตรวจสอบภายใน
๒๐. นางสาวกัญญวรรณ ตุงคณาคร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
กรรมการ (แทน)
กองการเจาหนาที่
๒๑. นายพิภพ ทองนอย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ (แทน)
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
๒๒. นายณัฐพล สระทองอยู
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
กรรมการ (แทน)
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
๒๓. นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรรมการและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๒๔. นายปยวิทย ธรรมบุตร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรรมการและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๒๕. นางสาวภาณุตา บุนนาค
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กรรมการและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๒๖. นางเพ็ญแข สายเชื้อ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรรมการและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการฯ ไมไดเขารวมประชุม
๑. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
ติดราชการ
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
๒. นายอานุภาพ เส็งสาย
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
ติดราชการ
สํานักพัฒนาอาหารสัตว
๓. นายสาธิต อยูยืน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
ติดราชการ
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๔. นายสิริพงศ สุขถาวรเจริญพร นายสัตวแพทยชํานาญการ
ติดราชการ
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
๕. นายสมชาย ชางทอง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ติดราชการ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

-๓๖. นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
๗. นางสาววันทนา ยรรยงยศ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
กองคลัง
๘. นางสาวศันสนีย แขนโคกกรวด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กลุมตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวจีรพรรณ ทองแทน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายธนเดช สลับศรีบุญมาก
๒. นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์
๓. นายวิทยา ใจหลัก

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

นายสัตวแพทย
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
นักจัดการงานทั่วไป
กองการเจาหนาที่
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานเลขานุการกรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจงที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม สอบถามวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่ขอจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรได
จัดเตรียมความพรอมดานขอมูลและเหตุผลความจําเปนประกอบในการชี้แจงจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนที่
เรียบรอยแลวครบทุกหนวยงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเห็นที่ประชุม
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบรอยแลว พรอมทั้งแจงเวียนใหกับคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาแลวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และหากมีขอแกไขขอใหแจง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแกไขภายในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหนวยงานขอแกไข
รายงานการประชุมฯ ดังกลาว จํานวน ๒ หนวยงาน ดังนี้
๑. กองการเจาหนาที่ - ลําดับที่ ๑๘ นางสาวกัญญวรรณ ตุรคณาคร แกไขเปน นางสาวกัญญวรรณ ตุง
คณาคร แทน
๒. กลุมตรวจสอบภายใน - ลําดับที่ ๑๗ นางสาวสุวิมล เมืองชุม ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ แกไขเปน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แทน

-๔ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม สอบถามวา ทั้งสองหนวยงานตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่ไดแกไขแลว
มีความถูกตองหรือไม
ผูแทนจากกลุมตรวจสอบภายใน และผูแทนจากกองการเจาหนาที่ ใหขอมูลวา รายงานการประชุมฯ ที่แกไข
แลวมีความถูกตอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรม
ปศุสัตว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ แบบเสนอโครงการจัด หาระบบคอมพิวเตอร กรณีใช เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป พ.ศ.
๒๕๕๙ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอื่นๆ
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนระบบที่ใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดย
จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
- มติที่ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระบุวา ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค) ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในสัดสวนไมเกิน ๑ เครื่องตอคน
- หน วยงานในสั งกัดกรมปศุ สัตว จัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิว เตอร กรณีใชเงิน โอนเปลี่ย นแปลง
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือเงินเหลือจาย หรือเงินอื่นๆ และไดขออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจาก
ผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย
๑. สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
๒. กองแผนงาน
๓. กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
ขอเท็จจริง - การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม จะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๗ ปขึ้นไป
หรืออายุการใชงานตั้งแต ๘ ปขึ้นไป มาใชประกอบการพิจารณา
๓.๑.๑ กรณีจัดหาใหม
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๔,๖๓๐ บาท

-๕- สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาตอ
หนวย

ราคารวม

เกณฑกลาง ICT

ใช

ไมใช

กรณีไมใชเกณฑ
กลางใหระบุ
เหตุผล
-

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
๑๑
๑๖,๐๐๐
๑๗๖,๐๐๐ 
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
๕
๒๑,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐ 
สําหรับงานประมวลผล
๓ สแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
๑
๓,๑๐๐
๓,๑๐๐ 
เอกสารทั่วไป
๔ สแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
๒
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ 
เอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ ๑
๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ๑๖
๓,๘๐๐
๖๐,๘๐๐ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
๓๘๔,๙๐๐.ขอสังเกต
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการดั งกล า วได นํ าเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบ ริห ารกรมปศุสัตวที่กํากับ ดูแลรับ ผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ ของสํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม สอบถามวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวนําไปใชงานที่ไหน และ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดรับครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือไม และเปนไปตามสัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
จํานวนบุคลากรเทาใด ใชแหลงเงินงบประมาณที่ไหน และคาดวาจะแลวเสร็จภายในกี่วัน
๑

-๖ผูแทนสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ติดตั้งและใชงานที่สํานักควบคุม ปองกันและ
บําบัดโรคสัตว และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดในสวนครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนแตในครั้งนี้เปนการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม และคิดเปนสัดสวน ๐.๗๔
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา มีขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจําทั้งหมด ๑๐๔
คน มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ๔๓ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๔๑ และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๑๘
เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๑๗ แตเมื่อรวมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๖๑ เครื่อง คิดเปน
สัดสวน ๐.๕๙
ผูแทนสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบ
ดําเนินงาน - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรแทน และมี
ความพรอมในการดําเนินการจัดหาขึ้นอยูกับขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยใชระยะเวลาจัดหา
ประมาณ ๒ สัปดาห และทานอธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจํานวน ๕ รายการดังกลาว
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหขอมูลวา การเปลี่ยนแปลงงบประมาณแลวและไมดําเนินการจจัดหา สงผล
ใหเงินงบประมาณมีคงคางอยูในระบบบัญชี เมื่อกรณีกรมปศุสัตวแถลงผลงานการใชจายเงิน จะทําใหมียอดเงิน
งบประมาณดังกลาว จึงใหหนวยงานที่จัดหาตรวจสอบครุภัณฑคอมพิวเตอรวามีการจําหนายครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรือไมในตลาดซื้อขาย
ผู แ ทนสํ า นั ก ควบคุ ม ป อ งกั น และบํ า บั ด โรคสั ต ว ให ข อ มู ล ว า การจั ด หามี จํ า นวนไม ม ากและมี ก ารใช
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชเกณฑราคากลางฯ และหนวยงานมีความพรอมในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรดังกลาว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๙๐๐ บาท
- กองสารวัตรและกักกัน วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท
ราคาตอ
หนวย

ลําดับ

รายการ

จํานวน

๑

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา

๓

๒๙,๐๐๐

๘๗,๐๐๐



กลางใหระบุ
เหตุผล
-

๓

๒๑,๐๐๐

๖๓,๐๐๐



-

๓
๖

๕,๘๐๐
๓,๘๐๐

๑๗,๔๐๐
๒๒,๘๐๐




-

๒
๓
๔

ราคารวม

เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

ใช

ไมใช

-๗ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาตอ
หนวย

ราคารวม

เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

ใช

ไมใช

กลางใหระบุ
เหตุผล

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
๑๙๐,๒๐๐.ขอสังเกต
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการดังกลาวยังไมไดดําเนินการนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแล
รับผิดชอบหนวยงานในสังกัด
๓. รายการครุ ภัณฑ คอมพิ ว เตอร จํ านวน ๔ รายการ เป น ไปเกณฑร าคากลางและคุ ณลักษณะพื้ นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ ความพรอมในการจัดหา และเหตุผลความจําเปนใน
การใช งานเครื่องคอมพิว เตอร สํ า หรับ งานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว ) และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลเพื่อใชประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ ของกองสารวัตรและกักกัน
วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากกองสารวัตรและกักกัน ใหขอมูลวา ตามนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตวตองการใหศูนยสั่งการในการ
ควบคุมเคลื่อนยายพื้นที่เขตปลอดโรคระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคใต และพื้นที่เขตชายแดนที่ไดมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในพื้นที่เขตปลอดโรคและ AEC มารวมไวที่สวนกลาง
โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยในการรับภาพและประมวลผล และนําไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดรายละเอียดขอมูลชี้แจงอยางละเอียด มีความ
ชัดเจนตรงประเด็นและมีความนาเชื่อถือ และจัดสงใหฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ โดยใหขอมูลกลอง CCTV
ติดตั้งที่ไหน มีจํานวนกี่จุด และสงขอมูลภาพจากกลอง CCTV มายังสวนกลางแลวนําไปใชประโยชนอยางไร และ
ติดตามความถี่ความเคลื่อนไหวการใชงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนวยงาน และยังไมไดดําเนินการ
อนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว โดยใหหนวยงานดําเนินการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรอยางเครงครัดมากกวานี้ และใชแหลงเงิน
งบประมาณจากที่ไหน และใหหนวยงานจัดสงรายละเอียดขอมูลเหตุผลความจําเปน และเอกสารหนังสืออนุมัติฯ
ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อใชประกอบในการพิจารณาดําเนินการตอไป
ผูแทนกองสารวั ตรและกั กกั น ให ขอมูล วา รับไปดําเนินการตรวจสอบการจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติ
ดังกลาว และไดประสานงานกับฝายบริหารทั่วไปไดจัดสงเอกสารมาแลวเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และใช
เงินงบประมาณงบดําเนินงาน - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุซึ่งไดมีการกันเงินงบประมาณไวเรียบรอยแลว
และใชระยะเวลาการจัดซื้อประมาณ ๒ สัปดาห และหนวยงานมีความพรอมในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดังกลาว

-๘ผูแทนกองสารวัตรและกักกัน ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวจะดําเนินการเปน
ศูนยปฏิบัติการ (Operation Room)
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวมีศูนยปฏิบัติการดังกลาวหรือไม
ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหขอมูลวา ยังไมมีศูนยปฏิบัติการ ซึ่งศูนยดังกลาว
จะตองมีการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน (ฮารดแวร ซอฟตแวร และมีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล) และ
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิเคราะหโรคระบาดสัตวและดานภูมิสารสนเทศ เปนตน
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ควรที่จะไปศึกษาหาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองสารวัตรและกักกัน วงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐ บาท และใหกองสารวัตรและกักกันจัดทํารายละเอียด
ขอมูลเหตุผลความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลเพื่อใชประกอบ
ในการพิจารณา และเรงรัดติดตามเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตว
ที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตวตอไป
- กองแผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท
ลําดับ

รายการ

จํานวน

๑

จอภาพแบบ LED ขนาด
ไมนอยกวา ๒๗ นิ้ว

๖

รวมทั้งสิ้น

ราคาตอ
หนวย
๗,๒๕๕

ราคารวม
๔๓,๕๓๐

๔๓,๕๓๐.-

เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑกลาง

ใช

ใหระบุเหตุผล
ไมใช
 เพื่อใชในการติดตาม
ตรวจสอบ วิเคราะห
และจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย
ประจําปของกรม
ปศุสัตวในมุมมองที่
กวางมากขึ้นและ
รายละเอียดเนื้อหา
ขอมูลที่มีจํานวนมาก

ขอสังเกต
๑. โครงการที่ บ รรจุ อยู ในแผนแม บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการดังกลาวไดอนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด

-๙๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด แตไดแนบใบเสนอราคามาประกอบ
พิจารณา จํานวน ๒ ราย ประกอบดวย
๑. บริษัท เอ็น แอนด ที คอมเท็ค จํากัด เสนอราคา
๔๓,๕๒๗.๖๐ บาท
๒. บริษัท เอส พี คอม จํากัด
เสนอราคา
๔๖,๐๙๕.๖๐ บาท
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ ของกองแผนงาน วงเงิน
งบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหขอมูลวา จอภาพดังกลาวใชงานที่กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ เพื่อ
นําไปใชในการใชงานตารางขอมูลตัวเลขที่มีรายละเอียดมากและในมุมมองภาพที่กวางขึ้น และใชเงินงบประมาณจาก
งบดําเนินงาน - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ปรับเปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรมาดําเนินการ
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม สอบถามวา ปกติใชเครื่องคอมพิวเตอรคูกับจอภาพมีขนาดเทาไร
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหขอมูลวา ปกติใชจอภาพขนาด ๑๘.๕ นิ้ว
ผูอํานวยการศู น ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ใหขอมูล วา สํานักงบประมาณไดมีการเปลี่ย น
แบบฟอรมงบประมาณ ทําใหมีจํานวนตารางและขอมูลมากขึ้น ทําใหมีการลากตารางไปมา เพื่อใหมองตัวเลขได
ชัดเจนมากขึ้น
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหขอมูลวา การจัดทํางบประมาณตั้งแต ๒ ปที่ผานมา ไดระบุรายละเอียด
รายการครุภัณฑตอ ๑ หนวยตอ ๑ รายการและระบุพิกัดพื้นที่ที่นําไปใชงานระดับตําบล อาทิเชน กองคลังไดรับ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๙๐ รายการ ทําใหมีรายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีจํานวนรายการมากขึ้นเปน
ลําดับ
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม สอบถามวา จอภาพของเดิมจะนําไปดําเนินการอยางไร โดยจอภาพที่ไดรับ
ใหมจะตองขึ้นหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยเปนการขึ้นทะเบียนแบบแยกสวนหรือแบบเปนชุด และ
ถาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดรับมาในชวง ๑ - ๒ ป อีกทั้งกรรมการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค โดยใหหนวยงานตรวจสอบจอภาพ
ที่จะไดรับไปใชคูกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องไหนโดยจะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๕ ปขึ้นไป จึงจะสามารถ
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวได และใหหนวยงานตรวจสอบและใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
จอภาพของเดิมจะนําไปใชดําเนินการอยางไรตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองแผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๓๐ บาท และใหกองแผนงานตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํา
จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา ๒๗ นิ้วมาใชคูกัน โดยจะตองมีอายุการใชงานมากกวา ๕ ปขึ้นไป พรอมทั้ง
ระบุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ และใหจัดทํารายละเอียดขอมูลจอภาพของเดิมที่มีอยูนําไปใช
ดําเนินการอยางไร

- ๑๐ - กองการเจาหนาที่ วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาตอ
หนวย

ราคารวม

เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

ใช

ไมใช

กลางใหระบุ
เหตุผล
-

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
๙
๑๖,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว)
๒ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ๑๐
๕,๘๐๐
๕๘,๐๐๐ 
๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
๙
๓,๘๐๐
๓๔,๒๐๐ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
๒๓๖,๒๐๐.ขอสังเกต
๑. โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการดังกลาวยังไมไดดําเนินการนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแล
รับผิดชอบหนวยงานในสังกัด
๓. รายการครุ ภัณฑ คอมพิ ว เตอร จํ านวน ๓ รายการ เป น ไปเกณฑร าคากลางและคุ ณลักษณะพื้ นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และใหชี้แจงเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด ๑ kVA ที่ขอเพิ่มเติมจํานวน ๑ เครื่อง จากเครื่องสํารองไฟฟาอื่นๆ ไดจัดหาเปนชุดเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
จะเปนการขอทดแทนใหใชคูกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ ของกองการเจาหนาที่
วงเงินงบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากกองการเจาหนาที่ ใหขอมูลวา เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๑ เครื่องนําไปใชงานที่ฝายทะเบียน
ประวัติฯ โดยใชทดแทนเครื่องสํารองไฟฟาที่ใชงานไมได และครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหา จํานวน ๙ ชุด จะนําไป
แจกจ ายตามกลุ มต างๆ และในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก ารจัด ทําคํา ของบประมาณโดยจะไดค รุภัณ ฑ
คอมพิวเตอรในสวนที่ทดแทน แตในสวนที่ขอใหมจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงมาดําเนินการจัดหาโดยใช
เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๙ เครื่อง ทางประธานกรรมการฯ ที่ประชุม สอบถามวา
กองการเจาหนาที่มีสัดสวนเทาไร และขอจํานวน ๙ เครื่อง จัดสรรใหกับหนวยใด และถาไมไดรับการพิจารณาจะมี
ผลตอการปฏิบัติงานอยางไร
๑

- ๑๑ ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาดังกลาวเปนการจัดหาใหม
และมีขาราชการ ๔๕ คน พนักงานราชการ ๑๔ คน และลูกจางประจํา ๒ คน รวมทั้งหมด ๖๑ คน มีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร ๓๕ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๕๗ และมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๗ เครื่อง คิดเปนสัดสวน
๐.๑๑ แตเมื่อรวมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ๔๒ เครื่อง คิดเปนสัดสวน ๐.๖๙
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหความเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานที่มีอยูในระดับใกลเคียงกับ
การใชงาน โดยกรมปศุสัตวใหความสําคัญในการบริหารงานบุคลากร แตจะตองมึเหตุผลความจําเปนในการใชงาน
เพื่อไปใชประกอบการพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวยังมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มเติมอีก
หรือไม ซึ่งจะเปนการใชเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
ดีกวานําเงินงบประมาณไปใชเรื่องอื่นๆ ที่ไมกอใหประโยชนตอองคกร โดยจะตองมีเหตุผลความจําเปนในการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและไมมีความซ้ําซอนกับคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะไดรับ
จัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม แตก็จะมีผลกระทบการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ในปงบประมาณ
ถัดไปเกี่ยวกับการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาว
ผูแทนจากกองการเจาหนาที่ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวนใหญเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานจะไดรับการ
บริจาคและไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร และมีปญหาเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดและไมมีเครื่องคอมพิวเตอร
ทดแทน จัดสรรใหฝายบริหารทั่วไป ๔ เครื่อง ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ๓ เครื่อง ฝายทะเบียนประวัติฯ ๑
เครื่อง และกลุมวินัย ๑ เครื่อง
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหความเห็นวา ฝายบริหารทั่วไปมีจํานวนกี่คนและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
มีจํานวนกี่ คน และฝ ายทะเบี ยนประวั ติฯ มีจํานวนกี่เครื่อง และกลุม/ฝายใดมีความสําคัญ ที่สุด และความ
จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนกี่เครื่อง สําหรับเครื่องสํารองไฟฟามีจํานวนกี่เครื่อง
ผูแทนจากกองการเจาหนาที่ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ฝายบริหารทั่วไปมี ๑๑ คน มีเครื่องคอมพิวเตอร ๙ เครื่อง
เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ๗ เครื่อง ฝายทะเบียนประวัติฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร
๑๓ เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมมีทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ๘ เครื่อง เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดก็นํา
อะไหลมาสลับใชกันตามความเหมาะสม ถามีเครื่องคอมพิวเตอรชํารุดมากกวานี้จะทําใหไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช
ในการปฏิบัติงาน ทุกกลุม/ฝายมีความสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตวและ
การปฏิบัติงานมีความเกี่ยวเนื่องกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีความจําเปนทั้งหมด ๙ เครื่องซึ่งไดมีการสํารวจ
ความตองการใชงาน สําหรับเครื่องสํารองไฟฟามีการใชงานอยูแตสวนใหญจะชํารุด และใชเงินงบประมาณกลาง
ของกรมปศุสัตว
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานรับไปดําเนินการจัดหาแหลงเงินงบประมาณใหมี
ความชัดเจน และจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบจากอธิบดีกรมปศุสัตวที่กํากับดูแล
รับผิดชอบกองการเจาหนาที่ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กอนเวลา ๑๓.๐๐ น. และปรับลด
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๑ เครื่อง โดยเครื่องชํารุดก็จะตองขอทดแทนและมีหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ
ประธานกรรมการฯ ทีป่ ระชุม ใหความเห็นเพิ่มเติมวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวไมมีความพรอมในการ
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและไมเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางาน ทําใหบงบอกการขาดความใสใจในการ
ทํางานของหนวยงานนั้นๆ โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตวกําหนดอยางเครงครัดและควรมีการเอาใจใสในการทํางานมากกวานี้ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑๒ และการสื่ อสารไดมีหนังสือแจ งเวียนการใชงานอิ นเทอรเน็ ตทุกครั้งแตก็ยังมีบุคคลที่มีพฤติกรรมการใชงานใน
ลักษณะผิดปกติอยูบอยครั้งและเปนบุคคลเดิมที่ใชผิดปกติ และทําใหผูบังคับบัญชาหนวยงานถึงไมมีการตักเตือน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กองการเจาหนาที่ในเดือนนี้มีจํานวน ๒ คน และสํานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ๓ - ๔ คนอยูเปนประจํา ควรมีการตักเตือนและปองปรามการใช
งานของบุคลากรภายในหนวยงานกันบาง และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพยายามเปด
หลักสูตรฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบจริงจังและเขมขนคลายๆ กับหลักสูตรการใชโปรแกรมจูมลา ควรจะ
มีการฝกอบรมการใชงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน ศูนยปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะตองใชบุคลากรระดับมืออาชีพ เปนตน และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนา
โปรแกรมระบบจองประชุมกรมปศุสัตวเฉพาะสวนกลาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองการเจาหนาที่ วงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๔๐๐ บาท โดยปรับลดเงินงบประมาณจํานวน ๕,๘๐๐ บาทใน
สวนจํานวนเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๑ เครื่อง คงเหลือจํานวน ๙ เครื่อง และใหกองการเจาหนาที่
จัดทํารายละเอียดขอมูลความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และจัดสงเอกสารหนังสืออนุมัติในหลักการและให
ความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และมอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไป
ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเขมขนอยางตอเนื่อง และรับไป
ดําเนิน การพัฒ นาออกแบบโปรแกรมระบบจองหองประชุมกรมปศุสั ตวเพื่อนําไปใชในการบริห ารจัดการหอง
ประชุมกรมปศุสัตวในพื้นที่สวนกลาง พญาไท กรุงเทพมหานคร
- กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาตอ
หนวย

ราคารวม

เกณฑกลาง ICT กรณีไมใชเกณฑ

ใช

ไมใช

กลางใหระบุ
เหตุผล
-

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
๑
๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว)
๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
๑
๓,๘๐๐
๓,๘๐๐ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
๑๙,๘๐๐.ขอสังเกต
๑. โครงการที่ บ รรจุ อยู ในแผนแม บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑

- ๑๓ ๒. โครงการดังกลาวไดอนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๔. ขอใหชี้แจงความชัดเจนของแหลงเงินงบประมาณ และความพรอมในการจัดหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ ของกองความรวมมือดาน
การปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากกองความร วมมือดานการปศุสัตว ระหว างประเทศ ใหขอมู ลวา ใชเ งิน งบประมาณจากงบ
ดําเนินงาน - คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ปรับเปลี่ยนเปนงบลงทุน - หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอรมาดําเนินการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดทํารายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ขอใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวระบุชื่อรายการและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหตรงกับเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และในชวงปลาย
เดื อนกั น ยายนหรื อต น เดื อนตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเริ่ มต น การจั ดทํ า โครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให ห น วยงานจัดเตรีย มสําเนาทะเบีย นครุภัณฑคอมพิว เตอรในชว งที่มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ และการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนในภาพรวมกรมปศุสัตว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวที่กําหนดไว
ถาหนวยงานไมไดจัดสงขอมูลมาใหก็ถือสละสิทธิ์ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ควรจะไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดสงหนังสือแจงเวียนใหทราบตอไป และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศซึ่งเป น ไปตามหลั กเกณฑ และแนวทางการจ างที่ป รึกษาสําหรับ แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยขอใหหนวยงานคํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศหรือคาตอบแทนคาจางที่
ปรึกษา (Man-Month) ใหสอดคลองการปฏิบัติงานตามสภาพความเปนจริง อาทิเชน ระยะเวลาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๑๐ เดือน การคํานวณคาจางตําแหนงผูจัดการโครงการมีระยะเวลาเพียง ๕ - ๖ เดือน ซึ่งอาจจะรับ
งานโครงการอื่นๆ รวมดวย ตําแหนงนักวิเคราะหระบบอาวุโส (System Analyst: SA) ระยะเวลาพัฒนาประมาณ
๕ - ๖ เดือนหรือนอยกวานั้น และตําแหนงโปรแกรมเมอร มีระยะเวลาพัฒนาประมาณ ๑๐ เดือน เปนตน อีกทั้ง
จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่หนวยงานไดรับจัดสรรในชวงปงบประมาณ ๒ ปที่ผานมา โดยมีที่มาจากการจัดทํา
โครงการจัด หาครุ ภัณฑคอมพิ วเตอร ทดแทนในภาพรวมกรมปศุ สัตว และขอใหผูแทนหนว ยงานชว ยเรียนตอ
ผูบริหารหนวยงานใหรับทราบในเรื่องดังกลาว เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดทดแทนจะมีหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับทุกเครื่อง และเมื่อไดรับครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมแลว เครื่องคอมพิวเตอรของเดิม
จะตองจําหนายทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาวออกไป

- ๑๔ ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดซื้อใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่อนําไปใชจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมกรมปศุสัตว
ซึ่งยังมีบางหนวยงานที่ไมไดดําเนินการจัดสงตามขอกําหนด
ฝายผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรในแตละปงบประมาณเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
CIO กระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงบประมาณซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว และจะตอง
จัดสงสําเนาทะเบียนหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดทํา
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนในภาพรวมกรมปศุสัตวตอไป ประกอบกับสํานักงบประมาณไดกําหนด
หลั ก เกณฑ การจํ า แนกประเภทรายจ ายที่ ไ ม ไ ด กํา หนดวงเงิ น ขั้ น ต่ํ า ๕,๐๐๐ บาท เป น ครุ ภั ณ ฑ ซึ่ ง ทางศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับประสานงานจากกลุมตรวจสอบภายในวา ยังมีหนวยงานสวนภูมิภาค
(สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด /ศู น ย / สถานี / ด า น) ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ต่ํ า กว า ๕,๐๐๐ บาท
(เครื่องพิมพ สแกนเนอร หรือเครื่องสํารองไฟฟา) โดยยังมองวาเปนวัสดุคอมพิวเตอร ดังนั้นขอใหหนวยงานชวย
กําชับในการดําเนินการดังกลาวเนื่องจากไดมีการแจงเวียนใหหนวยงานรับทราบตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ และแฮนดี้ไดรซก็ถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประธานกรรมการฯ ที่ประชุม ใหความเห็นเพิ่มเติมวา แฟลซไดรซหรือแฮนดี้ไดรซถือวาเปนวัสดุคงสภาพที่
จะตองลงทะเบียน สวนครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองขึ้นทะเบียนหมายเลขครุภัณฑคอมพิวเตอร และใหหนวยงาน
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งในสวนงบประมาณปกติ หรืองบประมาณระหวางป หรือเงินโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเงินเหลือจายในการจัดซื้อไดมีการขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบรอยหรือไม
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา กรณีฮารดดิสกเปนรายการที่บรรจุอยูใน
บัญชีหลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายของสํานักงบประมาณที่มีขนาด ๘ GB. มีราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐
บาทขึ้นไปก็ไมตองลงทะเบียนหรือไม โดยถือวาวัสดุคอมพิวเตอร
ฝายผู ช วยเลขานุ การกรรมการฯ ใหความเห็น วา ครุภัณฑคอมพิว เตอรที่ผานกระบวนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรแลว กรณีอะไหลชํารุดสามารถซอมแซมไดทันที ทางประธานกรรมการฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ที่
ใหความเห็นเปนเรื่องกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร แตในความเห็นผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตวมองเปนเรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยฮารดดิสกเปนวัสดุคอมพิวเตอรหรือไม ทางผูแทนจาก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหขอมูลวา Harddisk External ถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทาง
ผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา กรณีฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรเสียก็สามารถซอมแซมไดถือวาเปนวัสดุ
คอมพิ ว เตอร แต ถ า เป น Harddisk External จะเป น ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ที่ จ ะต อ งขึ้ น ทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ถาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรก็
จะตองนําเสนอตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวที่กําหนด ทางฝาย
ผูชวยเลขานุการกรรมการฯ ใหความเห็นวา ตามที่ไดกลาวมาวาฮารดดิสกที่เสียจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวสามารถ
ดําเนินการซอมแซมและจัดหาไดทันที แตถาเปนการจัดซื้อฮารดดิสกแยกตางหากจะตองนําเสนอตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติฯ ที่กําหนด ตามที่ใหขอมูลของหนวยงานสวนภูมิภาคจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยมองวา
เปนวัสดุคอมพิวเตอร ทางประธานกรรมการฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา เปนการใชเงินงบประมาณผิดประเภท
จะตองดําเนินการนําสงเงินงบประมาณคืนใหกับราชการตอไป และใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการจัดซื้อ

- ๑๕ ครุภัณฑ คอมพิว เตอร โดยกรมปศุสั ตวจะต องนําเสนอการใชเงินโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณเพื่อนําเสนอต อ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณใ หค วามเห็น ชอบต อไป และใหห นว ยงานเร งรั ดจั ดซื้ อครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งแจงผลรายงานจัดซื้อและจัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหกับฝายเลขานุการกรรมการฯ รวบรวมดําเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการถือปฏิบัติหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวอยางเครงครัด โดยมอบใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดสง
สําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่อนําไปประกอบในการจัดทํา
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของกรมปศุสัตว และถาหนวยงานไมไดจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ก็จะนํา
เหตุ ผ ลดั ง กล า วเป น ส ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาจั ด สรรครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ต อ ไป และให ศึ ก ษารายละเอี ย ด
หลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
คํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ปดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(นายปรีชา จันทรณิธานศรี)
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุนทร รัตนจํารูญ)
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูตรวจรายงานการประชุม

