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รายงานการประชุม 
คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ช้ัน ๗ กรมปศุสัตว 
____________________ 

 
รายช่ือคณะทํางานฯ เขารวมประชุม 

๑. นายสุนทร  รัตนจาํรูญ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทํางาน 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. นายถนอม  นอยหมอ  นายสตัวแพทยชํานาญการ   คณะทํางาน 
     สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
๓. นายชาลี  ลีละสิริ  นายสตัวแพทยชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
๔. นายไพโรจน  จิ้วบุญสราง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
     กองแผนงาน 
๕. นายอานุภาพ  เส็งสาย  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
๖. นางสาวรติกร  สิทธิสิน  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  คณะทํางาน 
     กองคลัง 
๗. นางสาววันทนา  ยรรยงยศ เจาพนักงานธุรการอาวุโส    คณะทํางาน 
     กองคลัง 
๘. นายคมกฤษ  โสมนัส  นายชางเทคนิคชํานาญงาน   คณะทํางาน 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๙. นายวสุวัฒน  คงเมือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร    คณะทํางาน 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
๑๐. นางสาววริศรา  ไพศาล นักจัดการงานท่ัวไป    ผูแทน 
     กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 
๑๑. นายชัยรัตน  วรศรี  วิศวกร      ผูแทน 
     สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
๑๒. นางสาวพรรษมนต วริศวัชรพงศ นักจัดการงานท่ัวไป    ผูแทน 
     สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๑๓. นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ   คณะทํางานและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เลขานุการ 
๑๔. นางสาวจีรพรรณ  ทองแทน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ    คณะทํางานและ 

     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เลขานุการ 
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๑๕. นางสาวภาณุตา  บุนนาค นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   คณะทํางานและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นายเกียรติคุณ  ทัศนวิภาส นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   คณะทํางานและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๑๗. นายพยุง  ตรีกมล  นักวิชาการคอมพิวเตอร    คณะทํางานและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
๑๘. นายวัชรพงษ  ชื่นพิมลชาญกิจ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   คณะทํางานและ 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือคณะทํางานฯ ไมไดเขารวมประชุม 
๑. นายอดิศร  จันทรประภาเลิศ นายสตัวแพทยชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
๒. นายสถาปตย  อ่ิมโพธิ์  นายสตัวแพทยปฏิบัติการ    คณะทํางาน 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
๓. นางสาวเยาวลักษณ  เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๔. นายสาธิต  อยูยืน  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
๕. นายเธียรชัย  อนงครักษ  นายสตัวแพทยชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
     กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมสัตวเล็ก 
     กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
๒. นายสิริพงศ  สุขถาวรเจริญพร นายสัตวแพทยชํานาญการ 
     สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๓. นายธีรวิทย  ขาวบุบผา  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ 
     กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
๔. นางอารีย  ปญญาศรี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
     กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
๕. นายจารุกิตติ์  จุลละครินทร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    
     กลุมตรวจสอบภายใน 
๖. นางสุวิภา  ภารัตตะ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    
     สํานักงานเลขานุการกรม 
๗. นางสาวจตุพร  เท่ียงธรรม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    
     สํานักงานเลขานุการกรม 
๘. นางสาวณัชชา  อนันตวิเชยีร นักจัดการงานท่ัวไป    
     กองการเจาหนาท่ี 
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๙. นายวัชระ  ศิริตันต  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
     กองควบคุมอาหารและยาสัตว 
๑๐. นายทศพล  ยอดประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๑๑. นางสาววาสินี  ประสาทพงศพิชิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     กองแผนงาน 
๑๒. นายณัฐพล  สระทองอยู นักวิชาการคอมพิวเตอร 
     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ คําส่ังแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณท่ี ๘๘๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer: CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแตงตั้ง นายโอภาส  กล่ันบุศย ตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: 
CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหการดําเนินการ
ดานนโยบายและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว  
 ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดต้ังระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันศุกรท่ี ๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ดังกลาวใหทราบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
และหากมีขอแกไขประการใด ใหหนวยงานฯ แจงขอแกไขกลับมายังฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ภายในวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวขอแกไขรายงานการประชุมคณะทํางานฯ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แกไขหนา ๓ บรรทัดท่ี ๑ ระบุวา “ดิจิทัจ” 
เปลี่ยนเปน “ดิจิทัล” 

๒. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้ 
- หนาท่ี ๖ บรรทัดท่ี ๒๑ ระบุวา แยกตามสี (Level) แกไขเปน แยกตามสี (Label) 
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- หนาท่ี ๖ บรรทัดท่ี ๒๘ - ๒๙ ระบุวา ระบบปฏิบัติการ Android iOS Window สําหรับ Conference 
สามารถใช Tank Out ได แกไขเปน ระบบปฏิบัติการ Android iOS Windows สําหรับ Conference สามารถใช 
Hang Out ได 

- หนาท่ี ๖ บรรทัดท่ี ๓๓ ระบุวา จะมีแจง Modify แกไขเปน จะมีแจง Notify 
ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา ผูแทนคณะทํางานฯ มีขอแกไขจากรายงานการประชุมฯ แจงให

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ภายในวันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากพนระยะเวลาท่ีกําหนด ถือวาท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและ
การติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันศุกรท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการ
จัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันศุกรท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามขอส่ังการ 

ไมมีประเด็นติดตามขอสั่งการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑ คูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการปรับปรุงแกไขคูมือ

กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแยกออกเปน ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ ใชเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ โดยจะเพ่ิมเติมการพิจารณาในสวนคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณาบูรณาแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณอีกระดับหนึ่ง และสวนท่ี ๒ ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะมีการพิจารณาเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนในเรื่องการเชาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดมอบใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับ
ไปดําเนินการพิจารณาในแตละหนวยงานดวยตนเอง ซ่ึงในการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรจะพิจารณาจาก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ถาอยูนอกเหนือเกณฑดังกลาวใหพิจารณาจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเปน
ลําดับถัดไป สวนการเชาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีผานมาจะใชแนวทางการคํานวณดวยราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปน
ตัวตั้งแลวหารดวยระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยใหมองถึงความคุมคาของการใชเงินงบประมาณเปนหลัก 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา อํานาจการพิจารณาการเชาและการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร
ผานผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมเทานั้นหรือไม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา จากเดิมเม่ือผานความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกรม แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพ่ือรับทราบตอไป และสวนคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณยังเปน
ฉบับรางแตไดมีการประสานงานกับเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณใหนํามาประกอบการใชงานไปพลาง
กอน ซ่ึงจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความเห็นชอบตอไปในภายหลัง 
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ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ทางผูแทนจากกองแผนงานสอบถามมี ๒ ประเด็น คือ การ
รับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตวและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม แตควรจะเปนมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวเพ่ือใหความเห็นชอบ สวนการเชาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรมีมติประชุมหรือไม และใหนําเรื่องการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรบรรจุเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุวา เห็นชอบใหการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนหนาท่ีการพิจารณาของแตละหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับทราบมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เก่ียวกับการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา มีการจัดทํารายละเอียดระเบียบและ
ข้ันตอนการดําเนินงานหรือไม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดมีการจัดทําแลวซ่ึงอยูในหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวโดยใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม
ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติ ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา ควรใหนําระเบียบและข้ันตอนการดําเนินงานการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรนําไปเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวเพ่ือใหความเห็นชอบและถือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณมีการปรับเปลี่ยนคูมือกระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเกือบทุกปตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไป โดยมีการยึด
ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี โดยเนื้อหารายละเอียดคือ วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ เอกสารอางอิง มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ขอแนะนําเพ่ิมเติม ข้ันตอนการปฏิบัติงาน Work flow เปนตน โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณจะตองดําเนินงานใหครบทุกข้ันตอน โดยสํานัก/กองจะตองพิจารณาเอกสารตามคูมือฯ ดังกลาว ถามี
ความพรอมท่ีจะตองจัดสงโครงการฯ ก็สามารถสอบถามฝายเลขานุการคณะทํางานฯ เพ่ิมเติมได ถาดําเนินการไม
ทันก็สละสิทธิ์หรือถาเปนกรณีเรงดวนก็จะพิจารณาเปนรายกรณีไป และใหคณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียด
ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดทําคําของบประมาณและเอกสารประกอบการพิจารณาตอไป 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา Work flow ของคูมือฯ ท่ีระบุจํานวนวันในแตละข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ควรจะระบุวาเปนชวงระยะเวลาวัน/เดือนใดบาง (ปฏิทินงบประมาณ) โดยการจัดทําคําของบประมาณ
จะมีกรอบการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดแนนอน อยากใหชวยประสานงานกับกลุมแผนงาน/งบประมาณ
ของกองแผนงานโดยจะตองจัดทําคํางบประมาณในแตละป ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กรอบ
ระยะเวลากําหนดภายใตสํานักงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา คูมือฯ ดังกลาวไดมีการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลวและ
กําหนดชวงระยะเวลาปฏิบัติเปนการประมาณการ แตในสวนของกรมปศุสัตวไดมีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานท่ี
ระบุอยูในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเปนท่ีเรียบรอยแลวโดยปรับให
สอดคลองกับปฏิทินงบประมาณและปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว ซ่ึง
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ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะแจงใหทราบคอนขางลาชากวาท่ีกําหนด 
ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการฯ ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยไดรับปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับ
ไปดําเนินการแจงใหสํานัก/กองรับทราบตอไป ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา แบบฟอรมท่ีกําหนด
ในคูมือฯ จากเดิมมีเพียงแบบฟอรมเดียวแตในครั้งนี้ไดมีการปรับเปน ๒ แบบฟอรม คือ แบบฟอรม ICT๐๑ เปน
แบบฟอรมการตั้งงบประมาณรายจายประจําป และแบบฟอรม ICT๐๒ เปนแบบฟอรมการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ โดยจะเพ่ิมในสวนคาใชจายของครุภัณฑคอมพิวเตอรในขอท่ี ๗ โดยจะแยกออกเปน ๕ สวน คือ สวน
ท่ี ๑ คาใชจายของฮารดแวร สวนท่ี ๒ คาใชจายของซอฟตแวร สวนท่ี ๓ คาใชจายการพัฒนาระบบ สวนท่ี ๔ 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนในการพัฒนา และสวนท่ี ๕ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ และยังมีรายการ
ยอยใหระบุเปนไปตามเกณฑราคากลางหรือไม และไมเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ จะตองระบุเหตุผลความ
จําเปนในการใชงาน และการคํานวณ Man-Month ใหระบุเปนรายเดือน สวนเรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน
จะตองมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับทุกรายการทุกเครื่องท่ีขอทดแทน ทางประธานคณะทํางานฯ 
ท่ีประชุม ใหความเห็นวา จะตองแนบสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรมาประกอบการพิจารณา 

ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา กรณีจัดหาใหมของเครื่องสํารองไฟฟาไม
สอดคลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยจะนําไปใชกับเครื่องมือวิทยาศาสตรจะตองดําเนินการอยางไร ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มีปญหาซอนปญหาในทางปฏิบัติในเรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีราคาต่ํา
กวา ๕,๐๐๐ บาท ระเบียบเดิมระบุวาสามารถจัดซ้ือไดโดยใชงบดําเนินงานและข้ึนทะเบียนเปนครุภัณฑต่ํากวา
เกณฑในปงบประมาณ ๒๕๕๘ แตในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีระเบียบใหมถึงจะมีราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท แตถา
อายุการใชงานท่ีเหมือนครุภัณฑก็ไมสามารถดําเนินการได ทําใหจะตองจัดตั้งงบประมาณเปนงบลงทุน ถาครุภัณฑ
นั้นมาพรอมกับครุภัณฑวิทยาศาสตรก็จะตองมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ แตถาไมมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑแต
มีความประสงคจัดหาเครื่องสํารองไฟฟามาใชในการปฏิบัติงาน โดยใหอางอิงหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ
วิทยาศาสตรดังกลาวมาประกอบการพิจารณา และเปนเหตุเปนผลก็สามารถจัดหาไดแลวมาทําการข้ึนทะเบียน
ครุภัณฑเพ่ือจะไดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรตอไป ในขณะท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาสูงกวา 
๕,๐๐๐ บาท ก็ถือวาเปนวัสดุคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ แตถาเปนราคาเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือวาเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ในขณะท่ีเครื่องสํารองไฟฟาท่ีมีราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท ก็ถือวาเปนครุภัณฑ ซ่ึงใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายระบุวา ราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาทและมีการใชงาน
คงทนถาวรถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา การปรับปรุงจําแนกประเภท
รายจายตาม ว๖๘ (ป ๒๕๕๘) โดยกรมปศุสัตวไดหารือกับสํานักงบประมาณและใหกรมปศุสัตวทําหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรแลวจะตอบกลับมาซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการ โดย ว๖๘ ไมไดกําหนดวงเงินและไมกําหนดอายุการใช
งานแตท่ีผานมาใช ว๓๓ (ป ๒๕๔๕) โดยมีอายุการใชงานเกิน ๑ ป และวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถือวาเปนงบ
ลงทุน โดยเครื่องสํารองไฟฟาราคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ถือวาเปนครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ยกเวนโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะตองมีราคาเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร โดย ว๖๘ เริ่มใชเม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) ทําใหทุกอยางถือวาเปนงบลงทุนท้ังหมด เชน โตะ เกาอ้ี ไมโครโฟน 
เนื่องจากมีความคงทนถาวร โดยท่ีไมไดคํานึงถึงอายุการใชงานเกิน ๑ ป และราคา ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ซ่ึง
กรมบัญชีกลางไมเปลี่ยนหลักเกณฑและถาสํานักงานตรวจเงินแผนดินและสํานักงานปราบปรามทุจริตแหงชาติมา
ดําเนินการตรวจสอบและมองวาเปนครุภัณฑ ทําใหไมมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันสํานัก
งบประมาณก็มีปญหาเชนกันในระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยหารือกับสํานัก
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งบประมาณแตก็ยังไมคําตอบออกมา และสงใหนํายอดเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาพิจารณาปรับลดคําขอ
งบประมาณ โดยจะตองรอสํานักงบประมาณตอบกลับมายังหนวยงานราชการ ประกอบกับหลักเกณฑของสํานัก
งบประมาณกับกรมบัญชีกลางมีความแตกตางกัน ซ่ึงหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางระบุวา ราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ 
บาท ถือวาเปนคาใชจายและไมเปนงบลงทุน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีมีปญหาหลักจะเปนเครื่องสํารองไฟฟา จอภาพจะมีผลกระทบทางตรง ในสวนของหนวยความจํา 
(RAM) และหนวยจัดเก็บขอมูล (Harddisk) จะมีผลกระทบทางออม ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา Thumb drive ก็มีอายุการใชงานเกิน ๑ ป และทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา 
ได Thumb drive และ External Harddisk ก็มีปญหาเชนเดียวกันโดยพิจารณาข้ึนอยูกับดุลยพินิจของหนวยงาน 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับไปดําเนินการนําเรื่องการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรบรรจุเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว และ
การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนจะตองแนบสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอทดแทนเพ่ือนํามาใชประกอบการพิจารณาตอไป และใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียดคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพ่ือใชประกอบในการดําเนินการตอไป 

๔.๒ หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและ
แนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ใหมีความสอดคลองกับแนวทางการคัดเลือกและวาจางท่ีปรึกษาของศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง และหลักเกณฑ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางท่ีปรึกษาของ
สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ โดยจะมีแยกคาตอบแทนในแตละดาน โดยจะมี ๒ ประเด็น 
คือ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ซ่ึงตามคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และจะ
มีคา Factor เขามาเปนตัวคูณ และมีคา Mark Factor เขามารวมอยู เพ่ือจะไดเปนคาตอบแทนตอคนตอเดือน 
และมีประเด็นหนึ่งตามกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและแยกตามคุณวุฒิ โดยพิจารณาชองในกรณีท่ีไมมีหลักฐาน โดย
หลักฐานจะเปนใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) และมีหลักฐานซอฟตแวรไวใชงานของพนักงานอยางนอย
รอยละ ๓๐ และใบรับรองประกันวิชาชีพของบริษัทท่ีมีมูลคาไมต่ํากวา ๓๐ ลานบาท เปนตน โดยผูเสนอราคาจะมี
เอกสารหลักฐานบางสวนเทานั้น จึงมีความจําเปนตองยึดชองท่ีไมมีหลักฐานเปนตัวตั้งในการพิจารณาคาตอบแทน 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา สวนใหญจะไมมีการจางท่ีปรึกษา จะมีท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณจะนําไปใชดําเนินการ ซ่ึงคาจางท่ีปรึกษาจะเปนหมวดรายจายอ่ืน โดยการคํานวณ Man-Month และ
คุณวุฒิไดอางอิงเปนหลักเกณฑฯ ดังกลาวมาประกอบการพิจารณา โดยสํานัก/กองจะตองใชหลักเกณฑฯ มา
ประกอบในการคํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใชประกอบในการดําเนินการตอไป 
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๔.๓ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดนําคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนกรอบแนวทางการจัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และไดแจงเวียนใหสํานัก/กองนําไปใชประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับกรม/
ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน 

๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรม 
ปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) และลงนามกํากับในแบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามกําหนด จะตองเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ
ประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเปนลําดับแรก ลําดับท่ี ๒ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และลําดับท่ี ๓ เปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด และการจางพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษา
สําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

๖. แบบฟอรมท่ีใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร จํานวน ๔ แบบฟอรม คือ 
แบบฟอรมท่ี ๑ แบบฟอรมโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว 

(ICT-DLD ๑) สําหรับการจัดซ้ือจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวร กรณีทดแทนของเดิม/เพ่ิมประสิทธิภาพ/จัดหา
ใหม เพ่ือใหหนวยงานจัดทําคําของบประมาณแลวทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมสรุปเปน
ภาพรวมของกรมปศุสัตวกรอกลงในแบบฟอรม ICT๐๑ ตามท่ีเคยมีขอสังเกตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณให
จัดทําเปนภาพรวมของกรม โดยเริ่มปรับมาใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

แบบฟอรมท่ี ๒ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑) 

แบบฟอรมท่ี ๓ แบบฟอรมเสนอขอจัดหา/ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒) 

แบบฟอรมท่ี ๔ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอ่ืนๆ เปนตน ถึงแมวากระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบ
ใหหนวยงานรับไปพิจารณาเอง แตแบบฟอรมดังกลาวมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็ยังคงใชแบบฟอรมดังกลาวในการดําเนินการตอไป 
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๗. ปฏทิินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวจะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ 

๘. ข้ันตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว สามารถแยกประเภทการจัดหาออกเปน ๔ กรณี 
ดังนี้ 

กรณีท่ี ๑ เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยขอเสนอต้ังงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 

กรณีท่ี ๒ เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 

กรณีท่ี ๓ เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณา
ดําเนินการไดเอง) โดยการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
โดยโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในข้ันตอนการจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําปมาแลว 

กรณีท่ี ๔ เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณา
ดําเนินการไดเอง) การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ถาสํานัก/กองมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
จะตองศึกษารายละเอียดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา กรณีท่ีของบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณผานความเห็นชอบแลวมาจัดหาโดยใชเงินเหลือจายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดหรือไม ทางฝาย
เลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไมสามารถดําเนินการได จะใชไดก็ตอเม่ือในปงบประมาณเดียวกันเทานั้น 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใช
ประกอบในการดําเนินการตอไป 

๔.๔ นโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดยึดหลักกรอบนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปนจัดทําเปนนโยบายและแนวทางการพิจารณาดังกลาว มี
รายละเอียด เชน การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว, การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ระบบตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกลาวไมมีความซํ้าซอนเชื่อมโยง/สัมพันธกับภารกิจของ
หนวยงานอ่ืน และการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานจะตองเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ท้ังนี้หากหนวยงานมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหแสดงเหตุผลความ
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จําเปนและใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาอยางนอย ๓ ราย เปนตน โดยรายละเอียดไดรวบรวมมาจาก
หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐและหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีกําหนด 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา สํานัก/กองท่ีมีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบ
สารสนเทศจะตองศึกษารายละเอียดนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตวมาประกอบการพิจารณา 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
นโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว เพ่ือใชประกอบในการ
ดําเนินการตอไป 

๔.๕ ขอปฏิบัติท่ีควรทราบในการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดจากหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และมีบางสวนท่ีอธิบายอีกครั้งเพ่ือใหเจาหนาท่ีรับรูและทําความเขาในใน
การขอปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรมากข้ึน 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียดขอ
ปฏิบัติท่ีควรทราบในการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว เพ่ือใชประกอบในการดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา เอกสารประกอบการประชุมท่ีเปนเอกสารแนบ ประกอบดวย 
๑. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน เครื่องพิมพวัตถุ ๓ มิติ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) และอุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) เปนตน 

๓. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการกําหนดราคากลางฯ ตามประเภทการใชงาน และขอให
หนวยงานระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ 

ผูแทนจากสํานักพัฒนาอาหารสัตว สอบถามวา กรณีเกณฑราคากลางฯ ท่ีระบุไมตรงกับชื่อรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีไดมา ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มีประเด็นซํ้าซอนกันอยู ซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของกรมปศุสัตวใชเกณฑราคากลางฯ เปนเกณฑพ้ืนฐานในการกําหนด
คุณลักษณะโดยใชชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเหมือนกันทุกขอ (ข้ันต่ํา) และเพ่ิมรายละเอียดบางขอเพ่ิมเติม 
เพ่ือปองกันเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมมีคุณภาพเขามา แตจะไมกําหนดครอบคลุมทุกรายการ และถาหากหนวยงานมี
ความประสงคเพ่ิมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรก็สามารถแจงความประสงคมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือให
กําหนดรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมตามท่ีขอได แตชื่อรายการท่ีไมตรงเนื่องจากในชวงจัดทําคําขอ
งบประมาณในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธและมีนาคมก็มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑราคา
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กลางฯ ในชวงเวลาดังกลาว แตปรับเปลี่ยนสเปคและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเปลี่ยนไป และมีผลในชวงการจัดหา
ในป ๒๕๕๘ และจัดซ้ือในชวงป ๒๕๖๐ และชวงหลังรายการงบประมาณมีการเปลี่ยนชื่ออีกโดยระบุชื่อจังหวัด และ
เม่ือเขากระบวนการจัดซ้ือก็ตองเพ่ิมชื่อรายละเอียดรายการใหเหมือนกับสํานักงบประมาณกําหนด 

ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา สเปคของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไมได
ระบุคาติดตั้ง เชน จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑๐ kVA โดยจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคาแตไมไดเสนอคาติดตั้ง
เขามา และจะเปนกรณีกลองโทรทัศนวงจรปด ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การติดตั้ง UPS 
ขนาด ๓ เฟส จะตองเดินสายไฟซ่ึงจะเปนคาใชจายท่ีสูง ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา ไมสามารถเพ่ิมคา
ติดตั้งเปนคาจางเหมา เชน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศจะมีคาติดตั้งรวมอยูแลว ซ่ึงในใบเสนอราคาจะตองระบุคา
ติดตั้งรวมกับครุภัณฑคอมพิวเตอรดวย หรือจะขอรายการก็จะตองแจงวารวมคาติดตั้งเรียบรอยแลว จากการปรับ
จําแนกประเภทรายจายระบุวาคาติดตั้งและคาขนสงรวมอยูในราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรแลว ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา จากขอแนะนําประกอบการพิจารณา ขอท่ี ๓ เกณฑราคากลางนี้เปนราคาท่ี
รวมคาขนสงและติดตั้งแลว ยกเวนในพ้ืนท่ีหางไกลหรือพ้ืนท่ีทุรกันดารหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเปน
อ่ืนๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตถาเปนกลองโทรทัศนวงจรปดจะระบุขอแนะนําประกอบการพิจารณา ขอท่ี 
๓ เกณฑราคากลางนี้เปนราคาท่ีไมรวมคาติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน สายสื่อสัญญาณตางๆ หรือเสา
ติดตั้งกลอง เปนตน 

๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับยอด) โดยมี

รายละเอียดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีสงมาใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๖. รายการหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทน โดยมีหมายเหตุระบุหมายเลขซํ้า หรือ

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทนในป ๒๕๕๙ หรือรายการท่ีมีการจําหนายครุภัณฑไปแลว 
๗. ภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
๘. ภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

๕.๑.๑ กรณีทดแทนของเดิม 
- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตเง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน 

- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนระบบท่ีใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดย
จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล 

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

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และได
ขออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตว (รองอธิบดีกรมปศุสัตว) ท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด ประกอบดวย ๑. กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๒. กลุมตรวจสอบภายใน ๓. กองคลัง และ ๔. 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เปนมติท่ีประชุม
ในชวงนายสัตวแพทยธนิตย  เอนกวิทย ตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน CIO กรม 
ปศุสัตว ไดมอบนโยบายไว 



- ๑๒ - 
 

- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา เอกสารประกอบการพิจารณาไดสรุปเปนงบประมาณแลวใชหรือไม 
และวันพรุงนี้ (วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณใหสงคําของบประมาณป ๒๕๖๐ 
จะดําเนินการไมทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยจะดําเนินการอยางไรท่ีจะกรองขอมูลแลวสงคําขอ
งบประมาณไปกอน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ยังไมไดสรุปผลยอดรวมงบประมาณ ซ่ึง
เปนเพียงคําของบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีจัดทําเขามา และทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ 
ไดจัดทํารายละเอียดรวบรวมและตรวจสอบขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอเขามาเทียบเคียงกับหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดมีการสํารวจไววาหมายเลขทะเบียนฯ ไดถูกทดแทนไปแลวหรือไม และทําการตัดทอนให
ตรงกับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอ และในเบื้องตนจะสามารถคัดกรองไดระดับหนึ่ง ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา ไดมีการเตรียมขอมูลและตรวจสอบขอมูลในภาพรวมไวแลว แตเนื่องจากท่ี
หนวยงานจัดทําคําของบประมาณยังมีขอมูลท่ีมีความซํ้าซอนกันอยู ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทําหนาท่ี ๒ ดาน คือ ดานท่ี ๑ จะนําหลักเกณฑฯ มาเปนกรอบในการ
จัดทําคําของบประมาณในภาพรวม แตก็ไมไดเต็มจํานวนและจัดใหกับหนวยงานท่ีจัดทําคําของบประมาณเขามา
กอน และดานท่ี ๒ ขอมูลสํานัก/กอง ท่ีจัดทําคําของบประมาณเขามาก็พิจารณาตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนดเชนกัน
แลวตัดทอนในสวนท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดทําคําของบประมาณในภาพรวมไว ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ใหขอมูลวา หนวยงานสวนภูมิภาคทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดคําของบประมาณใหโดยใช
อายุการใชงานเกิน ๕ ปข้ึนไป แตสํานักงบประมาณใชอายุการใชงานเกิน ๘ ปข้ึนไป เนื่องจากในปท่ีผานมาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดมีการสํารวจขอมูลทะเบียนครุภัณฑและเชื่อถือขอมูลท่ีไดรับ ทางหนวยงานแจงวาไมมี
หมายเลขนี้ท่ีจะนําไปใชทดแทนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงให
นโยบายวาการทดแทนจะตองมีสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ และจะมีการทําเครื่องหมาย
กํากับครุภัณฑท่ีถูกทดแทนไวหรือจําหนายครุภัณฑไปแลวไมสามารถนํากลับทดแทนไดอีก ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เปนระเบียบท่ีตองปฏิบัติอยูแลวหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ ถาหนวยงานมี
เอกสารไมครบก็จะไมไดรับสิทธิ์การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา ถาเปน
เชนนั้นทางกองแผนงานเม่ือไดรับคําของบประมาณครุภัณฑคอมพิวเตอรก็สามารถตัดในสวนท่ีทําคําขอ
งบประมาณไดทันที ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การยื่นคําของบประมาณดําเนินการ ๒ 
ทาง คือ กองแผนงาน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ทําใหเกิดปญหา
ในการดําเนินการ ถาใชคําของบประมาณจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนตัวต้ังในการของบประมาณแลว 
ทางหนวยงานมีประเด็นหรือไม ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา กองแผนงานจัดทําคําของบประมาณและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑฯ ก็เหมือนกับกรอบพนักงานราชการท่ีจะตองมีกอง
แผนงาน กองคลัง และกองการเจาหนาท่ีเปนผูพิจารณา ดังนั้นใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางดานงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และคาบริการโทรคมนาคม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ขอมูลวา ทางกองแผนงานไดแจงเวียนหนังสือเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณโดยมอบใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนเจาภาพ สวนคาสาธารณูปโภคและคาโทรศัพทมอบใหกองคลังเปนเจาภาพ และไดนํา
ขอมูลของหนวยงานมาสรุปเปนภาพรวมของแตละหนวยงานจากแบบฟอรม ICT-DLD ๑ 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กองคลัง มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๒๘ เครื่อง เปนเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน 
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จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ เครื่องเหมือนเดิม และมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและ
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานรวมตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๘๙๖,๐๐๐ บาท ปรับลด
คงเหลือ ๖๕๗,๖๐๐ บาท และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ จะจัดตั้งคําขอ
งบประมาณใหกับทุกหนวยงาน ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรได
จัดทํามาเรียบรอยแลวเปนท้ังเงินทุนหมุนเวียนและเงินงบประมาณ และจะมีเงินทุนหมุนเวียนจากเดิมท่ีให
หมายเลขฯ จะเปนของเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงจะไปตัดสวนนี้ไมได โดยครั้งแรกขอมา ๓๗ เครื่อง ไดเพียง ๒๕ เครื่อง 
ซ่ึงเปนของเงินทุนหมุนเวียน ๕ เครื่อง ในเรื่องสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากรเทากับ ๑.๑๓ ซ่ึงมีเฉพาะ
ขาราชการและพนักงานราชการแตยังมีลูกจางเงินทุนหมุนเวียนอีกเปน ๑๐ คน และจะตองบอกสวนใดเปนเงินทุน
หมุนเวียนฯ หรือสวนใดเปนเงินงบประมาณ และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมมีเครื่อง และทําไมไมขอขอมูล
จํานวนบุคลากรจากกองซ่ึงจะเปนปจจุบันมากท่ีสุด ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหทาง
กองคลังทบทวนในสวนสําเนาทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกอนตามจํานวนท่ีขอ ทางฝายผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา จํานวนบุคลากรจะใชเฉพาะขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจํา
เฉพาะตําแหนงท่ีมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน เจาพนักงานพิมพดีด เปนตน ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บริหาร
จัดการภาพรวม โดยสํานักงบประมาณจะถามวา สํานัก/กองมีจํานวนบุคลากรเทาไรและมีภารกิจท่ีจะตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาไร ซ่ึงฝายผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ ไดขอขอมูลจากกองการเจาหนาท่ีเปนตัวตั้งและมีขอมูล
ไมครบลูกจางเงินทุนหมุนเวียน ก็ใหทางกองคลังจัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนเขามา โดยจะตองใหสําเนา
ทะเบียนฯ และจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูท้ังหมด และสามารถสงขอมูลเพ่ิมเติมใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได 
ทางผูแทนจากกองแผนงาน สอบถามวา ลูกจางเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยจัดซ้ือจัดจางใชเงินทุน
หมุนเวียนหรือไม ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร และขอมูล
บุคลากรจากกองการเจาหนาท่ีจะตางกับกองคลังคอนขางมาก ควรท่ีจะหารือขอมูลแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับขอมูลบุคลากรท่ีไมตรงกัน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ในเม่ือคาจางพนักงานเบิก
จากเงินทุนหมุนเวียนจึงจะตองแยกเงินทุนหมุนเวียนออกจากเงินงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทําบัญชีแยกออกมาใหชัดเจน และใหจัดทําขอมูลจํานวนบุคลากรท้ังในสวนงบปกติและเงินทุนฯ สงใหกับศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล ราคา ๒๑,๐๐๐ บาทกับ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จะมีราคาตางกัน ๔,๐๐๐ บาท คุณสมบัติท่ี
ใชงานเปนอยางไร และสามารถของบประมาณไดหรือไม เนื่องจากมีการประมวลผลทางดานคณิตศาสตร โดย
มีสเปคตางกันระหวาง ๔ core กับ ๒ core ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา คุณสมบัติการใช
งานมีตามคําแนะนําของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําหนด ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลมีลักษณะการใชงานคํานวณผลทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร งานประมวลผลขอมูลทางสถิติ งานสรางแบบจําลอง งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) เปนตน 
และใหจัดทําเหตุผลความจําเปนในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลประกอบการ
พิจารณาโดยนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวตอไป 
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลยกเวนกรณีท่ีมากับโครงการ 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กองการเจาหนาท่ี มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๘ เครื่อง เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
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สํานักงาน จํานวน ๕ เครื่อง เปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓ เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี จํานวน ๕ เครื่อง เปนเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓ เครื่อง (ใชพิมพงาน ก.พ.๗ และเอกสารการ
ฝกอบรม ใบประกาศนียบัตร) สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๖,๒๐๐ บาท ได 
๒ เครื่อง สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบท่ี ๓ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท 
ได ๑ เครื่อง (ใชท่ีฝายสรรหาฯ และสแกนเอกสารคําสั่งแตงตั้งตางๆ) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๔๐๐,๖๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ ๒๔๑,๘๐๐ บาท ทางผูแทนจากกอง
การเจาหนาท่ี ใหขอมูลวา สแกนเนอรราคา ๓๗,๐๐๐ บาท ไดหรือไม ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ขอมูลวา ควรจัดหามูลคาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนท่ีมีราคาใกลเคียงกับครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีถูกทดแทน ทาง
ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพ่ิมเติม และปรึกษากับฝาย
เลขานุการคณะทํางานฯ กรณีประเด็นท่ีมีปญหา และในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดสรร
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบท่ี ๑ ใหกับท่ีฝายบริหารท่ัวไปของสํานัก/กองสําหรับ
สแกนไฟลเอกสารจัดเก็บเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ระบบกลางของ สรอ.) จํานวน ๒๒ เครื่อง และมี
การประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจและการใชงาน โดยจะเริ่มท่ีสวนกลางและขยายไปยังสํานักงานปศุสัตวเขตและ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนลําดับ ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา เก่ียวของกับตัวชี้วัดในการ
วางแผนใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Th e-
GIF) ใชประกอบการพิจารณา 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กองแผนงาน มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล 
จํานวน ๕ เครื่อง เปนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔ เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๑๖๓,๖๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ ๑๓๘,๘๐๐ บาท ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพ่ิมเติม และหารือกับฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ กรณีประเด็นท่ีมีปญหา 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา สํานักพัฒนาอาหารสัตว มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน ๕ เครื่อง เปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ได ๕ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท ได ๒ เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๑๔๐,๖๐๐ บาท  เปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา สํานักพัฒนาพันธุสัตว มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๗ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
แบบท่ี ๑ จํานวน ๔ เครื่อง เปนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลแบบท่ี ๒ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ และชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๒๗๙,๖๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ ๕๙,๔๐๐ 
บาท โดยตัดทอนเนื่องจากหมายเลขทะเบียนฯ ใชทดแทนในป ๒๕๕๙ ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพ่ิมเติม และชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงาน 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา สํานักกฎหมายไมไดขอมา และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑๘ เครื่อง เปนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท ได ๑๘ 
เครื่อง เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบท่ี ๑ (๓๕ หนาตอนาที) จํานวน ๓ เครื่อง 
เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ได ๓ เครื่อง เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๑ เครื่อง เปน
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เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ได ๑ เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวม
เปนเงิน ๔๓๒,๔๐๐ บาท 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑๐ เครื่อง เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลแบบท่ี ๑ จํานวน ๔ เครื่อง เปนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน ๑๒ เครื่อง เปนเงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘ เครื่อง เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๔,๓๐๐ บาท ได ๑ เครื่อง เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ 
Network แบบท่ี ๑ (๓๕ หนาตอนาที) จํานวน ๕ เครื่อง เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ได ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ 
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๖,๒๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ 
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑ 
เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๗ เครื่อง เปนเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ  
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA จํานวน ๙ เครื่อง เปนเงิน ๕๔,๙๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอมา รวมเปนเงิน ๘๑๒,๙๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ 
๒๙๓,๑๐๐ บาท ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดสงขอมูลเพ่ิมเติมแลว ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา หมายเลขทะเบียนฯ ๑ หมายเลขแตใชแทนเครื่องคอมพิวเตอร ๕ เครื่อง 
ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เปนของกลุมเทคโนโลยีชีวภัณฑ (กทช.) เปนเครื่อง Work 
Station ๑๐ เครื่อง (ป ๒๕๔๐) โดยเปนหมายเลขทะเบียนฯ เดียว ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา ใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ นําหมายเลขทะเบียนฯ ไปตรวจสอบท่ีฝายพัสดุ กองคลัง และให
หนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ภายในวันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็น
วา งบประมาณจะตองสรุปสงกระทรวงเกษตรและสหกรณภายในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีใชเงินเหลือจายจากงบลงทุนจะตองเบิกจายใหเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีต่ํากวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอเอกสารหนวยงานท่ีไดรับและไมไดรับจัดสรร เพ่ือ
ตรวจสอบและลดความซํ้าซอนของหนวยงานท่ีไดรับ และไมทําใหเพดานงบประมาณป ๒๕๖๐ ลดลง ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มีโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีเคยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวมาใชเปน
กรอบในสวนท่ียังไดรับไมครบ ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา อาทิเชน กองคลังจะขอ
รายละเอียดจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วา หนวยงานมีโควตาของตนเองหรือไม และจะตองนําเสนอผาน CIO 
กรมปศุสัตวใหความเห็นชอบ และแจงเวียนหลักเกณฑฯ ใหรับทราบอีกครั้ง ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม 
ใหความเห็นวา คณะทํางานฯ ตั้งขอสังเกตเสนอใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณาตอไป และให
หนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ภายในวันศุกรท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา กรณีทดแทนทางสํานัก/กองไมตองทํา
คําของบประมาณหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา สํานัก/กองมีสิทธิ์ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณ และความตองการของหนวยงาน ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา ใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จัดทํารายละเอียดงบประมาณในภาพรวม โดยใหหนวยงานดูแลรับผิดชอบหนวยงานในสังกัดของ
ตนเองเพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ 
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ใหความเห็นวา ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกลาวแตก็ยังตองตรวจสอบและความ
สมบูรณของขอมูลท่ียังมีปญหา ทําใหปรับลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรลงของศูนย/สถานีเกือบท้ังหมด และไดนํา
ข้ึนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวบนเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ท่ีเมนูหลักแผนงาน/โครงการ หัวขอเกณฑการจัดหาเปนท่ีเรียบรอยแลวและแจงเวียนใหหนวยงานรับทราบในชวง
จัดทําคําของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไมไดงบประมาณเนื่องจาก
ครุภัณฑคอมพิวเตอรไดจําหนายไปแลว และกลุมตรวจสอบภายในเก่ียวกับคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต (Samsung) ใน
ป ๒๕๕๔ จัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑฯ และทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา กรณีหนวยงาน
ท่ีมีหนวยงานยอยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะเชิญประชุมหารือเก่ียวกับการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ทดแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว  
และมอบใหสํานัก/กองตรวจสอบคําของบประมาณของหนวยงานและหนวยงานในสังกัด จัดทํารายละเอียดขอมูล
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและจํานวนบุคลากรแยกตามแหลงเงินงบประมาณท่ีใช ขอมูลชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล พรอมท้ังแนบสําเนาทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมมาประกอบการพิจารณา ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) และประสานงานหารือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในกรณีท่ีมีประเด็นปญหาในการดําเนินการ และ
มอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวตอไป 

๕.๑.๒ กรณีจัดหาใหม 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีเปนเอกสารแนบเก่ียวกับรายการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรจัดหาใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

ความเห็นท่ีประชุม 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดพิจารณาตามหลักเกณฑฯ โดยการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

และโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใต
เง่ือนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน ซ่ึง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนวยงานสํานัก/กองท่ีขอมา โดยพิจารณาแลวเปนไปตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สอบถามวา กรณีท่ียังไมอนุมัติหลักการและใหความ
เห็นชอบจากรองอธิบดีกรมปศุสัตวจะตองดําเนินการอยางไร ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา 
ใหสาํนัก/กองรับไปดําเนินการนําเสนอตอรองอธิบดีกรมปศุสัตวเพ่ืออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานท่ีกํากับดูแลตอไป ทางผูแทนจากสํานักพัฒนาอาหารสัตว ใหความเห็นวา 
ตอนท่ีประชุมผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสัตวแพทยธนิตย  เอนกวิทย เปนประธานท่ีประชุม
วา สํานัก/กอง ท่ีใชเงินเหลือจายหรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซ่ึงการใชเงินงบประมาณจะไมสงกระทบตอ
การปฏิบัติงาน จึงมอบใหสํานัก/กองนําเสนอขออนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีขอมา ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มติท่ีประชุมใหนําเสนอตอ
ผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลท้ังกรณีใชเงินงบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา การตั้งคําของบประมาณป ๒๕๖๐ ท่ีสงขอมูล
ใหกับกองแผนงาน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ทางกองแผนงานจะยึดคําของบประมาณท่ี
ผานตามหลักเกณฑฯ ท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทานั้น 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม สอบถามวา สถาบันสุขภาพสัตวฯ ขอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) ใหม จํานวน ๒ เครื่อง และครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ นําไปใชอะไร ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม 
ใหความเห็นวา ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงานรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว และมอบใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว (สํานัก/สถาบัน/
กอง/กลุม) จัดทํารายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงานรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต เปนตน และกรณี
อ่ืนๆ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา และใหหนวยงานดําเนินการนําเสนอตอผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลเพ่ือขออนุมัติ
หลักการและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรทุกโครงการท่ีขอตั้งคํางบประมาณ 

- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ - โครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (LIMS) 
วงเงินงบประมาณ ๓๙,๓๑๗,๘๒๐ บาท 

ขอสังเกต 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน

ในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๑๔ รายการ  
รายการท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๑ และ ๑๒ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
รายการท่ี ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓ และ ๑๔ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมมีใบเสนอราคาประกอบการพิจารณา
แนบ จํานวน ๓ ราย 

รายการท่ี ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ และ ๑๔ ท่ีระบุรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรได
ระบุจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรไมสอดคลองกับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีระบุภายในรายละเอียดโครงการ 

๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) จํานวน ๖ รายการ 
รายการท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย 

๕. ปรบัรายละเอียดอัตราคาตอบแทนบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง จะตองเปนไปแนวทางเดียวกัน และจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษา
สําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
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๖. คาใชจายบุคลากรสําหรับการพัฒนาระบบ ควรปรับใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการ
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน ในทุกตําแหนงบุคลากร 

- ผูจัดการโครงการ จะตองมีเพียง ๑ คน, คุณวุฒิควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท 
- นักวิเคราะหระบบอาวุโส จะตองปรับจํานวนบุคลากรและระยะเวลาการพัฒนาระบบงานลดลง 
- นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง 
- นักพัฒนาโปรแกรม จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง 
- เจาหนาท่ีติดตั้งระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง 
- ผูประสานงานโครงการ จะตองปรับอัตราคาตอบแทนลดลง (๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท) 
๗. คาใชจายในการอบรมการใชงาน ควรจะมีหลักสูตรการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป

ท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
๘. จะตองระบุรายละเอียดขอบเขตเนื้องานโปรแกรมระบบงานใหมากกวานี้ (Mini TOR) 
๙. ควรมองภาพการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเปนองครวม โดยสามารถทํางานเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน

ท้ังสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคทุกศูนย สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา 
ปศุสัตว และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา จากขอสังเกตดังกลาวคาตอบแทนพัฒนาบุคลากร
จะตองปรับใหมและโปรแกรมระบบงานใชระยะเวลาการพัฒนาประมาณ ๑ ปครึ่ง และคาใชจายฝกอบรมมีการ
ขยายในสวนงานชันสูตรและงานสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สวนขอบเขตเนื้องานโปรแกรมระบบงาน
โดยทํางานบน Web Application ซ่ึงเกษตรกรจะลงทะเบียนครั้งแรกและครั้งตอไปลงทะเบียนอัตโนมัติโดยบันทึก
ขอมูลสงตัวอยางมาท่ีสถาบันสุขภาพสัตวฯ และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย แลวขอมูลตัวอยางก็แสดง
ขอมูลหมายเลขตัวอยางไดทันที จะแสดงขอมูลวาตรวจสอบอะไร คาใชจายท่ีตองชําระ และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ๓ - ๗ วัน เปนขอมูลท่ีเกษตรกรรับรู และหองปฏิบัติการจะมีระบบบารโคดติดท่ีตัวอยางสงผานแลวทํา
การตรวจวินิจฉัยท่ีกลุมระบาดแจงผลกลับไปยังเกษตรกรอยูท่ีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแตละศูนยฯ สวนผล
วิเคราะหจะอยูบนระบบคลาวดโดยสามารถดูผลวิเคราะหผานอินเทอรเน็ตท่ีไหนก็ได โดยจะมีการแยกสวนระหวาง
ระบบคลาวดและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงขอมูลจากศูนยฯ และสถาบันฯ จะมีการรวมขอมูลในชวงเวลาเท่ียง
คืนของทุกวันโดยมีการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบัน สวนระบบรายงานอัจฉริยะของผูบริหารโดยจังหวัดจะรับรูใน
สวนของจังหวัดเทานั้น เขตจะรับรูในสวนจังหวัดท่ีกํากับดูแล และผูบริหารสามารถรับทราบรายงานท่ัวประเทศได
ทันที เหตุผลท่ีขอระบบ LIMs เนื่องจากในป ๒๕๕๐ ท่ีเกิดโรคไขหวัดนกไดรับงบประมาณของ CDC จํานวน ๑ 
ลานบาทมาพัฒนาเปนระบบออฟไลนของแตละศูนยฯ แลวขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หลังจากป ๒๕๕๑ 
ไดรับงบประมาณจากประเทศจีนมาจัดซ้ือฮารดแวรกระจายตามศูนยฯ มาป ๒๕๕๔ ทาง EU มาตรวจท่ีสถาบันฯ 
และศูนยฯ พบวา ระบบ LIMs ท่ีอยูไมโปรงใสและการจัดเก็บขอมูลแตละแหงแลวนํามารวมกัน โดยขอมูลเปน
เอกเทศไมสามารถรวบรวมขอมูลไดทันทีและแนะนําใหพัฒนาเปนระบบออนไลน ในป ๒๕๕๕ PVF มาตรวจ
ประเมินของกรมปศุสัตวท้ังสถาบันฯ และศูนยฯ แนะนําปรับปรุงระบบใหมีความโปรงใส และในป ๒๕๖๐ PVF ก็
จะมาประเมินอีกครั้งจึงเหตุผลมาของบประมาณดังกลาว  

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวมีความจําเปนตองมีระบบดังกลาวและยังไม
สมบูรณ และระบบ LIMs หลายระบบและระบบไหนเปนของกรมปศุสัตว เชน ระบบ LIMs ท่ี ศวพ. ชลบุรี โดยมี
ผูอํานวยการศูนยฯ สมชวน  รัตนมังคลานนท เปนผูริเริ่มพัฒนาและนําเสนอผูบริหารในชวงอธิบดีกรมปศุสัตว
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นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง แลวจะตอยอดไปยังศูนยฯ อ่ืนๆ และผูตรวจราชการกระทรวงฯ นายสัตวแพทย
นิรันดร เอ้ืองตระกูลสุข เรียกหารือหลายฝายแตไมสามารถขับเคลื่อนได ตอมาระบบ LIMs ของ สตส. ไดรับ
งบประมาณ ๕ ลานบาทและพัฒนาได และสถาบันฯ ไดพัฒนาระบบ LIMs ไวสวนหนึ่ง และระบบ LIMs ท่ีพัฒนา
สามารถใชงานทุกหนวยงานภายในกรมปศุสัตวไดหรือไม ประกอบดวย สถาบันฯ ศวพ. ศูนยอางอิงฯ รวมถึง สตส. 
ใชวงเงินงบประมาณ ๓๙ ลานบาทท่ีคอนขางสูง โดยสถาบันฯ ควรขออนุมัติหลักการระบบ LIMs ของกรมปศุสัตว
และควรจัดตั้งคณะทํางานในการยกรางระบบ LIMs มาผานตามหลักเกณฑฯ เพ่ือใหงายตอการพิจารณา เม่ือ
พิจารณาจากสถาปตยกรรมท้ังหมดจะติดตั้งท่ีกรมปศุสัตว พญาไท ซ่ึงจะมีปญหาคือ ปญหาท่ีสวนตอยอดของ 
สตส. เปน Application Server และ Database Server มีอยูในโครงการหรือไม ซ่ึงมี Server เพียงเครื่องเดียว 
แสดงวายังมีการแยกกันอยูระหวางระบบ LIMs สถาบันฯ กับ สตส. ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ขอมูลวา โปรแกรมดังกลาวไดใชพ้ืนฐานของ ศวพ. ชลบุรี เปนตัวตั้งและเปนระบบออฟไลนมาปรับเปนระบบ
ออนไลนท้ังงานชันสูตรและงานตรวจสอบสินคาปศุสัตวอยูในระบบเดียวกัน สวนโปรแกรมระบบและ Database 
ของ สตส. ยังเปนของ สตส. โดยการจัดตั้งโครงการจะมีเฉพาะสถาบันฯ กับศูนยฯ เทานั้น ในสวนโปรแกรมของ 
สตส. ไดให สตส. เปนผูกําหนดขอบเขตงานโปรแกรมของตนเอง ซ่ึงแตละศูนยฯ จะมี Server ทํางานเพ่ือปองกัน
ระบบใชงานไมไดและขอมูลจะมารวมไวท่ีสถาบันฯ ในสวนเขต จังหวัด สคบ. และผูบริหารจะเชื่อมกับระบบ 
Rabies มาแสดงเปนรายงานอัจฉริยะ และสงขอมูลท่ีสําเร็จแลวมาไวบนระบบคลาวดเพ่ือใหเจาหนาท่ี ประชาชน 
และเกษตรกรสามารถโหลดขอมูลเปนไฟล PDF มาใชงานในสวนท่ีเก่ียวของได  

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา จะพิจารณาในสวนการออกแบบระบบและงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไมพิจารณาเรื่องกระบวนการทํางาน จากปญหาดังกลาวไดอะแกรมไมสอดคลองและ 
Server ในเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการของ Database จะนําไปไวท่ีศูนย Data Center ของ CAT รองรับ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สงผลใหตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑๐ kVA ตัดทอนออกไป 
ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ตามท่ีเสนอใหมีคณะกรรมการกลางพิจารณาโครงการนี้
เปนสิ่งดีท่ีมาชวยพัฒนา โดยนํารูปแบบของ ศวพ.ชลบุรี และระบบ Rabies มาปรับใช และเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายทําหนาท่ีเปน Database Server บนระบบปฏิบัติการ Unix โดยถาระบบจัดการฐานขอมูลเปน Oracle ไม
สามารถใชงานบนระบบ Cloud ของ สรอ. ได และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี ๒ มีเพียง ๒ เครื่อง โดยตัว
อุปกรณคอมพิวเตอรกับ Database ไมสัมพันธกัน และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี ๑ ทําหนาท่ี BI Server 
ไมรองรับปริมาณ สวนซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการ Application Server ๒ CPU หนวยละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของเกณฑราคากลางฯ และคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีระบุไวภายในโครงการ และการคิดคํานวณคาใชจายซอฟตแวรจะตองคิดตามจํานวน core โดยจะเปนการ
จําหนาย ๒ แบบ คือ แบบท่ี ๑ per core และแบบท่ี ๒ per cal 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ระบบ LIMs ของ สตส. จะมีปญหาเรื่อง
ลิขสิทธิ์หรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เปนโปรแกรมสําเร็จรูป สวนโครงการฯ 
สถาบันฯ จะเปนการพัฒนาระบบแทน และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปน Blade Server หรือไม สงผลตอการใช
ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในลักษณะดังกลาว 

ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหความเห็นวา การออกแบบสถาปตยกรรมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีเสนอใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางฯ และใช Server จาก G-Cloud ควบคูกัน และแตละศูนยฯ 
จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ จะตองมีมากกวานี้ 
โดยจะเนนเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ใหผูพัฒนาออกแบบโดยใหกรอบแนวคิดท่ีอธิบายไว
ขางตน และรับไปปรับปรุงแกไขโครงการ ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ความไมสอดคลอง
ของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชงาน และไมมีอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับแตละศูนยฯ และจัดสงใหทันกอนวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มติท่ีประชุม
คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดหาระบบและติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ใหสถาบันฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไปจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือหารือรวมกันในการพัฒนาระบบ LIMs ดังกลาว 
และควรระบุขอบเขตงาน (Mini TOR) และระบบ G-Cloud รองรับเฉพาะ Window เทานั้น 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดเนื้อหาโครงการใหมี
ความสอดคลองกันท้ังในสวนฮารดแวรและซอฟตแวรและรองรับใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และรับไปดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการพิจารณาและบูรณาการ
รวมกันโดยมีหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของหารือรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหาร
หองปฏิบัติการ และรับไปดําเนินการปรับแกไขตามประเด็นขอสังเกตท่ีรายละเอียดแนบ 

- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ - โครงการระบบกลองวงจรปด (CCTV) สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ วงเงินงบประมาณ ๒,๔๐๓,๙๐๐ บาท 

ขอสังเกต 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน

ในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๙ รายการ  
รายการท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗ และ ๘ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
รายการท่ี ๔ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมีใบเสนอ
ราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย หรือปรับเปนรายการโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 

รายการท่ี ๙ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และควรปรับลดรายการออก 

ควรปรับชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหตรงกับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
โทรทัศนวงจรปด 

๔. โครงการดังกลาวไมไดระบุอุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 
๑๖ ชอง ราคา ๗๙,๐๐๐ บาท โดยมีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา ๘ 
TB. จํานวน ๒ หนวย หรือถาใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน ๑ เครื่อง มาใชในการจัดเก็บบันทึกภาพ มี
หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุมีเพียง ๑๔๐ GB. จํานวน ๒ หนวย รวมเปน ๒๘๐ GB. เทานั้น และ
ยังตองมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการควบคุมกลองวงจรปดแยกตางหาก 

๕. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) จํานวน ๒ รายการ 
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รายการท่ี ๑ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด แตใชโปรแกรมดังกลาว จํานวน ๑๑ ชุด ซ่ึงมีเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายเพียงชุดเดียว 

รายการท่ี ๒ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมีใบเสนอ
ราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย 

๖. ราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) รวม จะตองปรับแกไขใหถูกตอง (๒๔๕,๐๐๐ บาท) 
๗. โครงการดังกลาว ควรระบุเปนคาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟา เสากลองภายนอกอาคาร และ

อุปกรณประกอบอ่ืนๆ ในสวนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
ความเห็นท่ีประชุม 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เนื่องจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดมีการพัฒนามา
โดยตลอดและรับไปปรับแกไขราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) รวม โดยปกติจะตองสแกนใชบัตรเขาออก
แตก็มีปญหาในทางปฏิบัติจึงมีการปรับมาใชระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแทน ในสวนรายการท่ี ๕ จะใชจอภาพ
ขนาด ๒๗ นิ้ว จากกลอง ๒๘ ตัว จึงใชจอภาพ LCD ขนาด ๕๐ นิ้วแทน ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ความเห็นวา ควรใชเกณฑราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรมาประกอบเพ่ือจะไม
เปนประเด็นขอซักถาม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา เห็นดวยกับหนวยงานท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย ทุก
หนวยงานมีความตองการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และสํานักงบประมาณไดรวบรวมขอมูลการตั้ง
งบประมาณของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีความหลากหลาย และคุณภาพของอุปกรณท่ีมีความแตกตาง จึง
มอบใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดข้ึนมา และสามารถเชื่อมโยงภาพเดียวกันไดภายใตมาตรฐานและคุณภาพท่ีเหมือนกัน ควร
ปรับแกไขรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ ท้ังหมด เพ่ือใหงายตอการพิจารณา
งบประมาณ และศึกษารายละเอียดขอแนะนําประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ความเห็นวา ฝาครอบกลองจะมีอยูในเกณฑราคากลางฯ ของกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีใชภายนอกระบุอยูใน
คุณลักษณะพ้ืนฐานแลว และใหกรอกรายละเอียดแบบฟอรมการพิจารณาคุณสมบัติกลองโทรทัศนวงจรปดท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําหนด และอุปกรณกระจายสัญญาณมีความเก่ียวของกับระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา นาจะนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนตัว
ชวยและสงสัญญาณเปนอุปกรณไรสาย ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา บางสวนใชเดินสาย
และบางสวนเปนแบบไรสาย และมีจํานวนกลอง ๓๒ ตัว และถาแยก NVR ๒ เครื่อง ก็ตองมีจอภาพ ๒ จอ
เชนเดียวกัน โดยใชจอภาพขนาด ๓๒ นิ้ว 

ทางผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหความเห็นวา ปกติควรท่ีใช NVR เปนเครื่องรับสัญญาณในการ
รีโมทเขาไป โดย Indoor Fix เปนกลองโทรทัศนท่ีใชติดภายในและไมสามารถปรับข้ึนลงได กลองโทรทัศนสามารถ
ใชรีโมทผาน Web ไดโดยจะตอเขา NVR ท่ีมีฮารดดิสก และมีแบบ ๘ ชองและแบบ ๑๖ ชอง และไมจําเปนตองมี 
L3 Switch โดยสามารถตอเขาดานหลังและรองรับ Wifi ได และตองศึกษาความคุมคาระหวาง NVR ๓๒ ชองกับ 
NVR ๑๖ ชอง จํานวน ๒ ตัว เชน ดานกักกันสัตวก็ใช NVR ๒ เครื่องและใชจอภาพ ๒ จอ และกลองโทรทัศน
ภายนอกทําไมไมใชกลองโทรทัศนอินฟราเรด (รายการท่ี ๒ และ ๓) ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ขอมูลวา กลองโทรทัศนอินฟราเรดจะใชท่ีปอมยาม และกรณีท่ีติดตั้งภายนอกควรนาท่ีจะใชกลองโทรทัศน
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อินฟราเรดท่ีใชในเวลากลางคืนนาจะดีกวา และคาติดตั้งและเสาติดตั้งกลองจะตองระบุอยางไร ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ใหความเห็นวา ควรใชเกณฑราคากลางฯ จะเหมาะสมกวา และเพ่ิมเติมเครื่องสํารองไฟฟารองรับ
อุปกรณ NVR และจอภาพสามารถตรวจสอบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรจากสํานัก
งบประมาณได และรายการครุภัณฑท่ีอยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ จะตองใบเสนอราคาแนบ ๓ ราย และ
จะตองระบุเหตุผลความจําเปนในการใชงาน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ควรปรับ
ประเภทของกลองโทรทัศนใหเขากับสภาพพ้ืนท่ีใชงาน และจอภาพตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตามความ
จําเปน เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ สวนคาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ เสาติดตั้งกลอง และอุปกรณอ่ืนๆ 
ควรระบุคาใชจายใหมีความเหมาะสมและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไมพิจารณารายการดังกลาว และ
ควรมีแบบแปลนและรายละเอียดแนบมาประกอบ สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรแมขายและโปรแกรมบริหารจัดการ
อยูในอุปกรณ NVR อยูแลว ทางผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว สอบถามวา ราคารวมคาติดตั้ง
หรือไม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหความเห็นวา ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมรวมคาติดต้ังแตควรมี
แบบแปลนแนบมาประกอบ โดยศึกษาจากขอแนะนําการพิจารณาในขอท่ี ๓ และควรระบุชื่อรายการครุภัณฑให
ตรงกับเกณฑราคากลางฯ และระบุชื่อรายการคาติดตั้งใหสอดคลองกับขอแนะนําการพิจารณาดวย ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา กรณีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมรวมคาติดตั้งตางๆ ขอใหแนบแบบ
แปลนประกอบการพิจารณาดวย 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดชื่อรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหตรงกับเกณฑราคากลางฯ ปรับรายการครุภัณฑกลองโทรทัศนวงจรปดใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
การใชงาน รวมท้ังอุปกรณบันทึกภาพเครือขาย (NVR) และอุปกรณอ่ืนๆ ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ และ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ สวนคาติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ จะตองแนบ
แบบแปลนมาประกอบการพิจารณา และรับไปดําเนินการปรับแกไขตามประเด็นขอสังเกตท่ีรายละเอียดแนบ 

- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว - โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฐานขอมูลชีวภาพปศุสัตว วงเงินงบประมาณ ๗,๗๔๙,๐๐๐ บาท 

ขอสังเกต 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน

ในสังกัด 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๑ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
๔. ควรปรับเปลี่ยนเปนแบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT๐๑) เนื่องจากเปนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวนมากและเปนโครงการใหญท่ีมี
งบประมาณคอนขางสูง 

๕. ควรระบุรายละเอียดเนื้อหาโครงการใหมีความชัดเจน การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร ความคุมคาของ
โครงการ และระบุกลุมเปาหมายผูใชงาน 

๖. การจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตควรจะมีโปรแกรมระบบงานรองรับในการใชงาน 
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ความเห็นท่ีประชุม 
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหขอมูลวา เนื่องจากเปนรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร

ท่ีรวมเปนภาพรวมของกรมปศุสัตว และเขาใจและไดรับเพียงแบบฟอรม ICT-DLD ๑ เดียวเทานั้น จะขอรับไป
ดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงจัดหาครุภัณฑดังกลาวไปรองรับโปรแกรม i-Service 
ท่ีดําเนินการเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๘ (i-Dairy Mobile) โดยผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตวและอธิบดีกรมปศุสัตวไดรับเสียงสะทอนในเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีไมมีอุปกรณใหใชงานแตสามารถใชงานผาน 
Smart Phone ก็ได ซ่ึงกลุมเปาหมายจะเปนเจาหนาท่ีผสมเทียม เจาหนาท่ีศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ ศูนยผลิต
น้ําเชื้อฯ และสวนกลาง สํานักฯ จะตองจัดสงใหภายในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือไม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา มี Application รองรับการใชงานโดยใหรายละเอียด
ประกอบ (Copy หนาจอโปรแกรมการใชงาน) และระบุเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการใชงานคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต 
และจะมีปญหาเรื่อง SIM Net ในการใชอินเทอรเน็ต และการจัดหาแท็ปแล็ตโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม
ซํ้าซอนกับโครงการใหมหรือไม ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหขอมูลวา โครงการใหมไม
มีความซํ้าซอนกับโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา แท็ปแล็ตท่ีจัดซ้ือผาน
สํานักงานปศุสัตวเขตซํ้าซอนหรือไม ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา จัดหาใหกับ ๓ กลุมของ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวเขตท่ียังไมได (กลุมมาตรฐานสินคาปศุสัตว กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
และกลุมถายทอดเทคโนโลยี) ท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดซ้ือไดจายไปท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอและกลุม
ยุทธศาสตรฯ ของ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข. และศูนย/สถานีสังกัดสํานักพัฒนาพันธุสัตวและสํานักพัฒนาอาหาร
สัตว และสัตวแพทยโรงงาน ๑๒๐ เครื่อง 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา จะตองจัดสงโครงการท่ีแกไขภายในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เปนอยางชา และควรระบุรายละเอียดโครงการในการใชงานและกลุมเปาหมาย 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวรับไปดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมท่ีกําหนด 
ปรับเพ่ิมคําอธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบงานมารองรับการใชงานและระบุกลุมเปาหมายผูใชงานใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต และรับไปดําเนินการปรับแกไขตาม
ประเด็นขอสังเกตท่ีรายละเอียดแนบ 

- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวมหาสารคาม – โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขององคกร วงเงินงบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท 

ขอสังเกต 
๑. โครงการไมไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน

ในสังกัด 
๓. รายละเอียดเนื้อหาโครงการดังกลาวไมมีความชัดเจน 
๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) จํานวน ๒ รายการ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
๕. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรพ้ืนฐานใน

ภาพรวมใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
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ความเห็นท่ีประชุม 
ผูแทนจากสํานักพัฒนาพันธุสัตว ใหความเห็นวา ไดมีการประสานงานเปนการเบื้องตนและเจาหนาท่ีไมมี

ความเขาใจในการเขียนโครงการ และคาดวาจะเขียนขอกลอง CCTV มากกวา โดยไดระบุในสวนวัตถุประสงค
โครงการ 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา การเขียนโครงการไมมีความเก่ียวของกับกลอง CCTV แตในสวน
รายละเอียดเนื้อหาโครงการกับวัตถุประสงคโครงการไมสอดคลองกัน ควรแยกสวนในเรื่องกลอง CCTV และระบบ
เครือขาย สวนครุภัณฑคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดทําในภาพรวมให 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวมหาสารคามรับไปดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา
โครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และควรพิจารณาประเด็นการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแยกตาม
ประเภทการใชงานและวัตถุประสงคโครงการ และและรับไปดําเนินการปรับแกไขตามประเด็นขอสังเกตท่ี
รายละเอียดแนบ 

๕.๒ โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใชเงินโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๙ หรือเงิน
เหลือจายป ๒๕๕๙ หรือเงินอ่ืนๆ 

๕.๒.๑ กรณีจัดหาใหม 
- กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

๑. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงิน
งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท 

๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด 

๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๒ รายการ เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา หนวยงานมีโควตาของหนวยงานภายใตโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรทดแทนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีเคยผานความเห็นชอบมาแลว มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง ยกตัวอยางเชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางกองคลังไปใชโควตาจากสํานักพัฒนา
พันธุสัตวโดยจัดทําหนังสือแจงความประสงคไปยังสํานักพัฒนาพันธุสัตวเพ่ือขอใชโควตาดังกลาว 

ผูแทนจากกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ใหขอมูลวา มีการกันเงินงบประมาณของหนวยงานไวแลว 
ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาไปใชโควตาของหนวยงานตนเอง แลว

ไปใชโควตาของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวไปใชโควตาของหนวยงานอ่ืนๆ ตามลําดับ เนื่องจากการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม ถาไมมีโควตากรมปศุสัตว จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ CIO 
กรมปศุสัตว และไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงใชระยะเวลาคอนขางนานและยังไมถึงกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินงานดังกลาว และใหหนวยงานฯ รับไปดําเนินการภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นควรใหกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวรับไปดําเนินการใชโควตาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีขอ

ตามโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต
กรอบรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและวงเงินงบประมาณในสวนท่ียังไมไดรับจัดสรร โดยใชโควตาของหนวยงาน
ตนเองกอน ตามดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีอยู ตามลําดับ และใหปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 

๕.๓ แบบขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภณัฑคอมพิวเตอร 
๑. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หนาตอนาที) ย่ีหอ HP รุน HP LaserJet P2055d จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,๘๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับไปดําเนินการจัดทํา
เหตุผลชี้แจงเปนเรื่องๆ เสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 
สวนการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ หรือตามขอกําหนด จึงเห็นควรรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภท
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๒. ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ย่ีหอ Dell รุน Optiplex 3020 พรอม
จอภาพย่ีหอ Dell ขนาด ๒๐.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานีรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง 
เปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
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๓. ดานกักกันสัตวชุมพร ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ย่ีหอ HP รุน HP280 G1 (L5V28PA) และจอภาพย่ีหอ HP รุน W1972a 
จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๕๗๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหดานกักกันสัตวชุมพรรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๕๗๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไป
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๔. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
ไดการเทียบเคียงกับรายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี และเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(๑๘ หนาตอนาที) ในเรื่องความเร็วในการพิมพรางไดเพียง ๑๖ หนาตอนาที และระบบปฏิบัติการจะไมรองรับ 
Microsoft Windows ๒๐๐๐ ซ่ึงต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา 
ระบบปฏิบัติการนาจะมี Driver มาชวยสนับสนุนการใชงาน 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สอบถามวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรต่ํากวาเกณฑราคากลางฯ 
จะมีความเสียหายตอทางราชการอยางไร และกรณีท่ีไดรับเครื่องใหมแตขาดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec) บางขอ ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรไมมีเกณฑมา
ประกอบการพิจารณาใหมองถึงความคุมคาและประโยชนการใชงาน และรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรไดรับ
บริจาคมานานพอสมควรและจัดทําเรื่องขอรับบริจาคมาไมนาน ทางผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรค
สัตว ใหความเห็นวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชมานานแลวและไมไดจัดทําเรื่องรับบริจาค ทําใหครุภัณฑคอมพิวเตอร
ไมสามารถรับบริจาคได ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา จะตองเปนเครื่องใหมและ Spec ท่ีมี
อยูในปจจุบันและไมหลากหลาย ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ไดแจงเวียนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวและให
รายละเอียดขอมูลกับสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) บอยครั้ง และทางระเบียบพัสดุฯ มองถึงความ
คุมคาและเปนประโยชนตอทางราชการเปนสําคัญ และทางหนวยงานก็รับทราบผลการพิจารณาแลว 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรไมรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ 
หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 

๕. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ รวมเปนเงิน ๑,๔๘๕,๒๖๐ บาท 
๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไปย่ีหอ CANON รุน 

CanoScan LiDE210 จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๙๙๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับ
งานเก็บเอกสารท่ัวไป จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒,๙๙๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที) 
ย่ีหอ Fuji Xerox รุน DocuPrint P255 dw จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓,๙๙๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓,๙๙๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ย่ีหอ 
Cisco รุน Catalyst 3560x Port Data IP Base จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙๑,๕๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลาง
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และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๔. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบท่ี ๑ ย่ีหอ Cisco รุน 
ASA5512X จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม สอบถามวา เจตนาการรับบริจาคอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) 
นําไปใชประกอบดําเนินการตามวัตถุประสงคอะไรและทําหนาท่ีในสวนไหนจากสถาปตยกรรมในการรองรับการบุก
รุกเขาสูระบบงานหรือ Access จากอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาสูระบบงาน และขอเหตุผลประกอบการพิจารณาในการ
นําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอะไรเพ่ิมเติม ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหความเห็นวา สถาบันฯ มีการ
ปรับปรุงหอง Server จึงไดมีการจัดอุปกรณมาใหโดยใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ และรองรับระบบเครือขาย
และอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณปองกัน
เครือขาย (Firewall) แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป และรับไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดชี้แจงเหตุผลการใชงานเพ่ิมเติมประกอบ 

๕. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ย่ีหอ 
Cisco SG500 28GE POE with Module SFP จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗๙,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑท่ีบริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
ตรงกัน 

ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ควรปรับแกไขชื่อรุนใหเปนเลขอารบิค
นาจะเหมาะสมและเปนสากลมากกวา 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบันสุขภาพ
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สัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอในการ
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป และใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับไปดําเนินการระบุรุนของ
ผลิตภัณฑสินคาใหเปนเลขอารบิคเพ่ือใหมีความเหมาะสมและเปนสากลท่ัวไปในการประชุมครั้งตอไป 

๖. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ย่ีหอ 
Cisco SG300 28GE with Module SFP จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๒,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑท่ีบริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
ตรงกัน 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบันสุขภาพ
สัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอในการ
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๗. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี ๑ 
ย่ีหอ Cisco รุน Aironet 2700i จํานวน ๒๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕๒๙,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑท่ีบริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
ตรงกัน และตรวจสอบเสาสัญญาณรับ-สงขอมูล จํานวน ๖ เสา และสนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh 
Networking หรือไม โดยเกณฑราคากลางฯ จะมีราคากลาง ๖,๙๐๐ บาท (ไมมีเสาสัญญาณรับ-สงขอมูล และ
สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking) กับราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท ท่ีมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังกลาว ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ครุภัณฑท่ีรับบริจาคไมมี Wireless Controller ทาง
ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหขอมูลวา Access Point บางรุนสามารถทําเปน Vertual ได โดยตั้ง ๑ 
เครื่องทําหนาท่ีเปน Controller แลวใหอีก ๒๐ เครื่องสามารถเชื่อมโยงกับตัวหลักได แตอุปกรณท่ีรับบริจาคมี 
Wireless Controller แตจะไมมีเกณฑราคากลางฯ กําหนดไว ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ขอมูลวา จะเปนซอฟตแวรมาพรอมดวยเพ่ือชวยในการบริหารจัดการไวสําหรับหองประชุมท่ีตรวจ BGS แยกออก
จากระบบของทางสถาบันฯ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี ๑ จํานวน ๒๓ เครื่อง รวมเปนเงิน ๕๒๙,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
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ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอ
และรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานบางขอใหตรงกับชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ ท่ี
กําหนด เพ่ือนําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๘. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี ๑ ย่ีหอ HP Server รุน 
ProLiant DL360e Gen 8 E5-2407v2 จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๐๘,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๓๒๕,๕๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายแบบท่ี ๑ จํานวน ๓ เครื่อง รวมเปนเงิน ๓๒๕,๕๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

๙. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ย่ีหอ Microsoft รุน Windows Server 2012 R2 Standard 
จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๓๐,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค และชุดโปรแกรมฯ มีจํานวน ๒ ชุดแตเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
มีจํานวน ๓ เครื่อง ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เครื่องคอมพิวเตอรแมขายอีก ๑ เครื่อง
ไปใชทดแทนทําหนาท่ีเปน Proxy Server โดยใหคุณคมกฤชจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
หรือ สรอ. มาชวยสนับสนุนในการติดตั้งให  
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด รวม
เปนเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๑๐. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี ๒ 
(ขนาด 42U) ย่ีหอ ARION600 จํานวน ๑ ตูๆ ละ ๕๒,๐๐๐ บาท 
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ความเห็นท่ีประชุม 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยเปนผูบริจาค 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทตูสําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี ๒ (ขนาด 42U) จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไป
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๑๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ย่ีหอ 
Brother รุน MFC-9330CDW จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๙,๙๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร 
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

๑๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบท่ี ๑ 
ย่ีหอ Canon รุน DR-2020U จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ควรสรุปประเด็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนไปตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
และมติท่ีประชุมเห็นควรรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร 
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบท่ี ๑ จํานวน ๒ เครื่อง รวมเปนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๑๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา ๑๘.๕ นิ้ว) ย่ีหอ LCQ-education รุน AMDA8-Series จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
ต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
และเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวเปนเครื่องประกอบหรือไม และมีปญหาการข้ึนทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทาง
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา นาจะเปนเครื่องประกอบตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรไมรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง จังหวัดสุรินทร สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ เนื่องจากต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 

๑๔. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา ๑๘.๕ นิ้ว) ย่ีหอ HP รุน Z-210 จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๘,๙๙๐ บาท เปนเงิน ๓๗,๙๘๐ บาท 
ความเห็นท่ีประชุม 

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน 
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๒ เครื่อง รวมเปนเงิน ๓๗,๙๘๐ บาท ซ่ึงเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดติดตอประสานงานกับผูพัฒนาโปรแกรมระบบและ
ปรับแกไขรายละเอียดโครงการฯ ตามขอสังเกตไดทุกขอจะตองดําเนินการอยางไร โดยใหทันภายในวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา ไดเสนอตอผูบริหารกรมปศุสัตวท่ีกํากับดูแลแลวหรือไม 
และเกินเพดานงบประมาณ และโครงการไขหวัดนก วงเงินงบประมาณ ๒๐๐ ลานบาทยังไมคืบหนา โดยจะตอง
ผานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว และ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสงไปยังกองแผนงานเพ่ือพิจารณางบประมาณในภาพรวมกรมปศุสัตว ทางผูแทน
จากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดจัดทําเรียบรอยแลว ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหความเห็น
วา ควรมีการหารือในการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอสรุปโครงการและจะไดไมมี
ประเด็นในท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวอีก  

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ขอสังเกตเปนประเด็นหนึ่ง และความเหมาะสมและความ
เปนไปไดดานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกประการหนึ่ง ถาสามารถดําเนินการไดทันก็ใหเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ และใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอสังเกตดังกลาว และสามารถดําเนินการไดทันเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม สอบถามวา ในชวงจัดทําคําของบประมาณของครุภัณฑคอมพิวเตอรไมวา
จะเปนเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สวนใหญจะมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกันไป 
หนวยงานท่ีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือจะตองต้ังงบประมาณเก่ียวกับชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกัน
ไป แตมีบางหนวยงานท่ีขอเพียงฮารดแวรแตไมไดขอชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพ
สัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา สถาบันฯ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรแยกออกจากกัน จะมีปญหา
ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ โดยถาจัดซ้ือแยกกันจะทําใหจัดซ้ือไมไดและมีราคาคอนขางสูง เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม ดังนั้นถาจัดซ้ือแยกจะทําใหไมสามารถจัดซ้ือซอฟตแวรระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวร
ระบบจัดการฐานขอมูลไมได ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา ท่ีมาจากเกณฑราคากลางฯ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนรายการท่ีแยกระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือชุดโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล เม่ือต้ังคําของบประมาณก็จะตองตั้งตามเกณฑราคากลางฯ แตมาอยูท่ี
การจัดซ้ือจะบริหารจัดการอยางไร โดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนงบลงทุน สวนซอฟตแวรเปนวัสดุคอมพิวเตอร งบ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไปเปนคูเม่ือตั้งคําของบประมาณใหจัดทําคําของบประมาณท้ังสองรายการควบคูกันเสมอ และ
การจัดซ้ือแบบ OEM ก็มีราคาถูกกวาอยูแลว แตถาเครื่องคอมพิวเตอรมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการมาพรอม แต
ถาเครื่องเสียก็จะมีปญหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว ให
ความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นาท่ีจะจัดซ้ือแบบ Corporate ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ให
ความเห็นวา Serial number (Product Key) จะถูกนําไปใชท่ีอ่ืนแทน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม 
สอบถามวา เม่ือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดทําคํางบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร ๕๐๐ เครื่อง และขอตั้งเปน
งบลงทุน - ซอฟตแวรแบบ Corporate ๕๐๐ Licenses เม่ือจัดซ้ือรวมแลวผาน Dealer โดยตรง จะไดถูกกวา 
๓,๘๐๐ บาท คูณกับ ๕๐๐ License และเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร แตถาแยกจะเปนงบดําเนินงาน ทางผูแทนจาก
กองคลัง ใหความเห็นวา ไมไดเพราะวาการจัดทําคําของบประมาณจะตองระบุวาเครื่องคอมพิวเตอรไปติดตั้งท่ี
จังหวัดไหน และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ระบุในระดับอําเภอและตําบล ซ่ึงสํานักงบประมาณจะกําหนดพ้ืนท่ี
งบประมาณและติดตามการใชงบประมาณ ตอนท่ีกรมปศุสัตวมีปญหาท่ีปศุสัตวอําเภอ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
เชียงรายตามหนังสือ ว๒๔ ระบุวา หามเปลี่ยนสถานท่ี (ขามจังหวัด) โดยสามารถเปลี่ยนอําเภอในจังหวัดเดียวกัน
ไดและบันทึกลงรายการจะตองระบุจังหวัด ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหความเห็นวา การจัดซ้ือชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Corporate จะไดราคาท่ีถูกกวา ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา จัดซ้ือใน
ปริมาณมากไมใชครั้งเดียวและงบประมาณไมเปนไปตามแผน ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ สอบถามวา สมมติ
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จัดทําคําของบประมาณโดยระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรพรอมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการแตเขียนเปนราคารวมท้ังสองรายการ (เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ราคา ๑๖,๐๐๐ 
บาท บวกกับชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ราคา ๓,๘๐๐ บาท) ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา เกณฑ
ราคากลางฯ ไดระบุแยกไวและตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแยกระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนงบลงทุน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเปนงบดําเนินงานซ่ึงทางสํานักงบประมาณไดยึดหลัก
และมีขอสังเกตดังกลาว โดยสามารถจัดซ้ือรวมได แตในระบบ GFMIS คาวัสดุคอมพิวเตอรจะรวมเปนกอนเดียว 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมเห็นควรใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโดยใหต้ัง
งบประมาณท้ังเครื่องคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกันไปทุกครั้ง 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ คาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุคอมพิวเตอร
โดยกองแผนงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดแยกคาวัสดุคอมพิวเตอรมาไวในแผนงานเดียวกัน และมีการตั้ง
เกณฑจัดสรรตามมาตรฐานท่ีกําหนดใหกับหนวยงานภายใตสังกัด (ศูนย/สถานี/ดาน) จากการติดตามตรวจสอบ
เงินงบประมาณยังคางอยูท่ีสํานัก/กอง โดยเงินงบประมาณยังไมถูกโอนจัดสรรไปใหหนวยงานยอย โดยมีความ
ตองการโอนใหศูนย/สถานี/ดาน ประกอบดวย สํานักพัฒนาอาหารสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานเลขานุการกรม และกองสารวัตรและกักกัน โดยศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะจัดทําหนังสือแจงไปท่ีสํานัก/กองใหเรงรัดดําเนินการจัดสรรใหกับหนวยงานยอย จะมี
ผลตอการใชจายและในการจัดทําคําของบประมาณป ๒๕๖๐ โดยเปนงบดําเนินงาน - คาวัสดุคอมพิวเตอร 
แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหความเห็นวา เปน
เงินงบประมาณกอนเดียวหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา เปนงบประมาณกอนเดียวและ
หนวยงานยอยท่ีไดรับเงินงบประมาณไมเทากัน โดยหนวยงานหลักจะตองจัดทําแผนจัดสรร และกองคลังจะโอน
จัดสรรใหกับหนวยงานยอยตอไป ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินงบประมาณมา ๕๐ เปอรเซ็นต บางที
หนวยงานไดไมมากเม่ือโอนท้ังปไดเพียงแค ๓,๐๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตไดเพียงแค 
๑,๕๐๐ บาทเทานั้น แตก็ไมสามารถจัดซ้ือตลับหมึกได โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็นาจะดําเนินการเหมือนกับ
คาบริการโทรคมนาคมโดยโอนเขาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวจึงทําแผนจัดสรรโดยจัดทําพรอมกับคาบริการ
โทรคมนาคม โดยจะตองประสานงานกับกองแผนงาน มิฉะนัน้ก็จะตองมาดําเนินการโอนเพ่ิมทําใหการเบิกจายเงิน
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว และเดิมงบประมาณดังกลาวอยูในกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวทําให
มองภาพไมชัดเจน ทางประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะจัดทํา
หนังสือแจงไปยังหนวยงานใหจัดทํารายงานคาใชจายคาวัสดุคอมพิวเตอรเพ่ือพิจารณาเกณฑราคามาตรฐานกลาง
ใหเหมาะสมตอไป ทางผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ใหขอมูลวา คาวัสดุคอมพิวเตอรอยูใน
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แตเงินงบประมาณไมพอใช ทําใหเปลี่ยนแปลงขามกิจกรรม ทางประธาน
คณะทํางานฯ ท่ีประชุม สอบถามวา เปนอํานาจใคร ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินงบประมาณท่ีไดมามี
ปญหาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงใชกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยจะตองใชกิจกรรมดังกลาวใหหมด
กอนจึงไปใชกิจกรรมตรวจสอบฯ โดยเปนอํานาจสํานักงบประมาณในการอนุมัติขามแผนงานและตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี 

ประธานคณะทํางานฯ ท่ีประชุม ใหขอมูลวา หนวยงานท่ีมีความประสงคจัดทําโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็สามารถนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในวาระอ่ืนๆ ได
โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด 
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มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําหนังสือแจงใหสํานัก/กองท่ีมี

หนวยงานยอยเรงรัดในการจัดทําแผนจัดสรรงบดําเนินงาน - คาวัสดุคอมพิวเตอร และโอนเงินงบประมาณเพ่ือ
นําไปใชจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรใหทันการเบิกจายตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําหนังสือแจง
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทํารายงานการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรในแตละไตรมาสเพ่ือรวบรวมขอมูลจัดทํา
เกณฑคาใชจายท่ีเปนมาตรฐานกลางตอไป 
 
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

 (นายปรีชา  จันทรณิธานศรี)       (นายสุนทร  รตันจํารญู) 
   ผูจดรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

๑. โครงการจางพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ (LIMS) ของ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

๓๙,๓๑๗,๘๒๐ ๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติเปนเจาภาพ
หลักรับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน/
คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ (LIMS) กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือพิจารณาและบูรณาการรวมกัน เชน สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานัก
ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย เปนตน 
๔. ควรมองภาพการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
และจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอรอ่ืนๆ) เปนลักษณะองครวม 
โดยจะตองสามารถทํางานเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
กันท้ังสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคทุกศูนย สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

  ๕. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท้ัง Hardware 
และ Software จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และถาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
จะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา มี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแตละรายการประกอบ และจะตองมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน 
๓ ราย 
๖. ปรับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีระบุภายใน
รายละเอียดโครงการกับท่ีระบุรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรแนบทาย
โครงการใหมีความสอดคลองกัน 
๗. ปรับรายละเอียดอัตราคาตอบแทนบุคลากรใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง (การปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศ) ใหเปนไป
แนวทางเดียวกัน และจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจางท่ีปรึกษาสําหรับ
แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด 
๘. ปรับคาใชจายในการอบรมการใชงาน ควรจะมี
หลักสูตรการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีมีความจําเปนตอการ 



- ๓๘ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการระบบกลองวงจรปด 
(CCTV) สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ ของสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๓,๙๐๐ 

ปฏิบัติงาน 
๙. ควรระบุรายละเอียดขอบเขตเนื้องานโปรแกรม
ระบบงานใหมากกวานี้ (Mini TOR) เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโครงการใหมีความชัดเจนและ 
สมบูรณมากข้ึน 
๑๐. ปรับรายละเอียดเนื้อหาโครงการ แผนภาพ
ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน กรอบวงเงิน
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียด
เนื้องานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ใหมีความสอดคลอง มีความ
สมบูรณ และรองรับการปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของ 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) 
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ 



- ๓๙ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ และถาครุภัณฑคอมพิวเตอรไม
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จะตองชี้แจง
เหตุผลความจําเปนในการจัดหา มีรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละ 
รายการประกอบ และจะตองมีใบเสนอราคา
ประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย 
๔. ปรับชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
คาใชจายอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
๕. ปรับรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปดท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด เพ่ือใหมีความชัดเจนและมีความ
สอดรับกับเกณฑราคากลางฯ 
๖. ควรพิจารณารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรแต
ละรายการใหมีความสอดคลองกันและรองรับการ
ปฏิบัติงานในสภาพพ้ืนท่ีการใชงานไดอยาง
สมบูรณ 

 



- ๔๐ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

๓. โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ป
แล็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฐานขอมูลชีวภาพปศุสัตว 
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
องคกร ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ
สัตวมหาสารคาม 

๗,๗๔๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๒,๐๐๐ 

๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ควรปรับเปลี่ยนเปนแบบฟอรมเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT๐๑) โดยเปน
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีจํานวน 
มากและวงเงินงบประมาณคอนขางสูง 
๔. ควรระบุรายละเอียดเนื้อหาโครงการ การใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอร ความคุมคาของ
โครงการ และกลุมเปาหมายผูใชงาน ใหมีความ
ชัดเจน 
๕. ควรมองการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต ซ่ึง
จะตองมีโปรแกรมระบบงานรองรับการใชงานและ
การปฏิบัติงานของผูใชงาน 
๑. โครงการไมไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 



- ๔๑ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓,๐๐๐ 

ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. ควรปรับรายละเอียดเนื้อหาโครงการ รายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และวงเงินงบประมาณ ใหมี
ความชัดเจนและมีความสอดคลองกัน 
๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware 
และ Software) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และถาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
จะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา มี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแตละรายการประกอบ และจะตองมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน 
๓ ราย 
๕. การจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานในภาพรวมกรมปศุสัตวใหกับหนวยงานใน
สงักัดกรมปศุสัตว โดยทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดังกลาว 
๑. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 



- ๔๒ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ของกองสารวัตร
และกักกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๙๕๔,๒๐๐ 

การสื่อสารของหนวยงาน 
๒. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด 
๓. ใหหนวยงานรับไปดําเนินการพิจารณารายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเปนโควตาหนวยงาน
ตนเอง หรืออาศัยโควตาหนวยงานในสังกัดกรม 
ปศุสัตวท่ีมีอยูจากโครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีเคยผาน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมาแลว และนําเสนอตอผูบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงกรมปศุสัตวให
ความเห็นชอบตอไป 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และเปนการบรูณาการเชิงยุทธศาสตร
ภาครัฐ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบกลอง 
โทรทัศนวงจรปด และครุภัณฑประเภทอ่ืนๆ  



- ๔๓ - 
 

เอกสารแนบ 
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมปศุสัตว 

ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 

 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ขอสังเกตของท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
๗. โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 

๒๘๐,๐๐๐ 

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรของสํานัก
งบประมาณ 
๑. โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน 
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด 

 


