-๑-

รายงานการประชุม

คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๗ กรมปศุสัตว
____________________
รายชื่อคณะทํางานฯ เขารวมประชุม
๑. นายสุนทร รัตนจํารูญ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทํางาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นายถนอม นอยหมอ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
๓. นายชาลี ลีละสิริ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
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
นักจัดการงานทั่วไป
ผูแทน
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
๑๑. นายชัยรัตน วรศรี
วิศวกร
ผูแทน
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
๑๒. นางสาวพรรษมนต วริศวัชรพงศ นักจัดการงานทั่วไป
ผูแทน
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๑๓. นายปรีชา จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการ
๑๔. นางสาวจีรพรรณ ทองแทน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการ

-๒๑๕. นางสาวภาณุตา บุนนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๑๖. นายเกียรติคุณ ทัศนวิภาส นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๑๗. นายพยุง ตรีกมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
๑๘. นายวัชรพงษ ชื่นพิมลชาญกิจ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
คณะทํางานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อคณะทํางานฯ ไมไดเขารวมประชุม
๑. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
๒. นายสถาปตย อิ่มโพธิ์
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
คณะทํางาน
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
๓. นางสาวเยาวลักษณ เลไพจิตร นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๔. นายสาธิต อยูยืน
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาพันธุสัตว
๕. นายเธียรชัย อนงครักษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
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
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
๗. นางสาวจตุพร เที่ยงธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
๘. นางสาวณัชชา อนันตวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป
กองการเจาหนาที่

-๓๙. นายวัชระ ศิริตันต

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว
๑๐. นายทศพล ยอดประเสริฐ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑๑. นางสาววาสินี ประสาทพงศพิชิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กองแผนงาน
๑๒. นายณัฐพล สระทองอยู
นักวิชาการคอมพิวเตอร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานคณะทํ างานฯ ที่ประชุม ใหขอมู ลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณที่ ๘๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer: CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแตงตั้ง นายโอภาส กลั่นบุศย ตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:
CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหการดําเนินการ
ดา นนโยบายและการบริ หารงานด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ดังกลาวใหทราบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และหากมีขอแกไขประการใด ใหหนวยงานฯ แจงขอแกไขกลับมายังฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ภายในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวขอแกไขรายงานการประชุมคณะทํางานฯ มีรายละเอียด
ดังนี้
๑. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว แกไขหนา ๓ บรรทัดที่ ๑ ระบุวา “ดิจิทัจ”
เปลี่ยนเปน “ดิจิทัล”
๒. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
- หนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๑ ระบุวา แยกตามสี (Level) แกไขเปน แยกตามสี (Label)

-๔- หนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๘ - ๒๙ ระบุวา ระบบปฏิบัติการ Android iOS Window สําหรับ Conference
สามารถใช Tank Out ได แกไขเปน ระบบปฏิบัติการ Android iOS Windows สําหรับ Conference สามารถใช
Hang Out ได
- หนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๓๓ ระบุวา จะมีแจง Modify แกไขเปน จะมีแจง Notify
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา ผูแทนคณะทํางานฯ มีขอแกไขจากรายงานการประชุมฯ แจงให
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากพนระยะเวลาที่กําหนด ถือวาที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการจัดหาและ
การติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว ดานการ
จัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามขอสั่งการ
ไมมีประเด็นติดตามขอสั่งการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ คูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ให ข อ มู ล ว า กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคู มื อ
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงานการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแยกออกเป น ๒ ส ว น คื อ ส ว นที่ ๑ ใช เ งิ น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ โดยจะเพิ่มเติมการพิจารณาในสวนคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาบูรณาแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณอีกระดับหนึ่ง และสวนที่ ๒ ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะมี การพิจารณาเฉพาะคณะ
กรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ส ว นในเรื่ อ งการเช า ครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรและการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดมอบใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับ
ไปดําเนินการพิจารณาในแตละหนวยงานดวยตนเอง ซึ่งในการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรจะพิจารณาจาก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมปศุสัตวกําหนด ถาอยูนอกเหนือเกณฑดังกลาวใหพิจารณาจากเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเปน
ลําดับถัดไป สวนการเชาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ผานมาจะใชแนวทางการคํานวณดวยราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรเปน
ตัวตั้งแลวหารดวยระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยใหมองถึงความคุมคาของการใชเงินงบประมาณเปนหลัก
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา อํานาจการพิจารณาการเชาและการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร
ผานผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมเทานั้นหรือไม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา จากเดิมเมื่อผานความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกรม แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อรับทราบตอไป และสวนคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณยังเปน
ฉบับรางแตไดมีการประสานงานกับเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณใหนํามาประกอบการใชงานไปพลาง
กอน ซึ่งจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความเห็นชอบตอไปในภายหลัง

-๕ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ทางผูแทนจากกองแผนงานสอบถามมี ๒ ประเด็น คือ การ
รับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร ก รมปศุ สั ต ว แ ละผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ของกรม แต ค วรจะเป น มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวเพื่อใหความเห็นชอบ สวนการเชาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรมีมติประชุมหรือไม และใหนําเรื่องการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรบรรจุเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุวา เห็นชอบใหการรับ
บริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนหนาที่การพิจารณาของแตละหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานคณะทํ างานฯ ที่ ประชุ ม ให ขอมู ลว า หน ว ยงานในสั ง กัด กรมปศุ สั ต วรั บ ทราบมติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา มีการจัดทํารายละเอียดระเบียบและ
ขั้นตอนการดําเนินงานหรือไม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดมีการจัดทําแลวซึ่งอยูในหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวโดยใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม
ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติ ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา ควรใหนําระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงานการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรนําไปเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตวเพื่อใหความเห็นชอบและถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณมีการปรับเปลี่ยนคูมือกระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเกือบทุกปตามสถานการณที่เปลี่ยนไป โดยมีการยึด
ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี โดยเนื้อหารายละเอียดคือ วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ หนาที่ความ
รับ ผิ ด ชอบ เอกสารอ า งอิ ง มติคณะรั ฐมนตรี แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ขอแนะนําเพิ่มเติม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work flow เปนตน โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณจะตองดําเนินงานใหครบทุกขั้นตอน โดยสํานัก/กองจะตองพิจารณาเอกสารตามคูมือฯ ดังกลาว ถามี
ความพรอมที่จะตองจัดสงโครงการฯ ก็สามารถสอบถามฝายเลขานุการคณะทํางานฯ เพิ่มเติมได ถาดําเนินการไม
ทันก็สละสิทธิ์หรือถาเปนกรณีเรงดวนก็จะพิจารณาเปนรายกรณีไป และใหคณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําคําของบประมาณและเอกสารประกอบการพิจารณาตอไป
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา Work flow ของคูมือฯ ที่ระบุจํานวนวันในแตละขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ควรจะระบุวาเปนชวงระยะเวลาวัน/เดือนใดบาง (ปฏิทินงบประมาณ) โดยการจัดทําคําของบประมาณ
จะมีกรอบการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดแนนอน อยากใหชวยประสานงานกับกลุมแผนงาน/งบประมาณ
ของกองแผนงานโดยจะตองจัดทําคํางบประมาณในแตละป ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา กรอบ
ระยะเวลากําหนดภายใตสํานักงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา คูมือฯ ดังกลาวไดมีการประชุมเปนที่เรียบรอยแลวและ
กําหนดชวงระยะเวลาปฏิบัติเปนการประมาณการ แตในสวนของกรมปศุสัตวไดมีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานที่
ระบุอยูในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเปนที่เรียบรอยแลวโดยปรับให
สอดคลองกับปฏิทินงบประมาณและปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว ซึ่ง

-๖ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะแจงใหทราบคอนขางลาชากวาที่กําหนด
ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยไดรับปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับ
ไปดําเนินการแจงใหสํานัก/กองรับทราบตอไป ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา แบบฟอรมที่กําหนด
ในคูมือฯ จากเดิมมีเพียงแบบฟอรมเดียวแตในครั้งนี้ไดมีการปรับเปน ๒ แบบฟอรม คือ แบบฟอรม ICT๐๑ เปน
แบบฟอรมการตั้ งงบประมาณรายจายประจํ าป และแบบฟอร ม ICT๐๒ เปนแบบฟอรมการโอนเปลี่ย นแปลง
งบประมาณ โดยจะเพิ่มในสวนคาใชจายของครุภัณฑคอมพิวเตอรในขอที่ ๗ โดยจะแยกออกเปน ๕ สวน คือ สวน
ที่ ๑ คาใชจายของฮารดแวร สวนที่ ๒ คาใชจายของซอฟตแวร สวนที่ ๓ คาใชจายการพัฒนาระบบ สวนที่ ๔
คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนา และสวนที่ ๕ คาใชจายอื่นๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ และยังมีรายการ
ยอยใหระบุเปนไปตามเกณฑราคากลางหรือไม และไมเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ จะตองระบุเหตุผลความ
จําเปนในการใชงาน และการคํานวณ Man-Month ใหระบุเปนรายเดือน สวนเรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน
จะตองมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับทุกรายการทุกเครื่องที่ขอทดแทน ทางประธานคณะทํางานฯ
ที่ประชุม ใหความเห็นวา จะตองแนบสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรมาประกอบการพิจารณา
ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา กรณีจัดหาใหมของเครื่องสํารองไฟฟาไม
สอดคลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยจะนําไปใชกับเครื่องมือวิทยาศาสตรจะตองดําเนินการอยางไร ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มีปญหาซอนปญหาในทางปฏิบัติในเรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาต่ํา
กวา ๕,๐๐๐ บาท ระเบียบเดิมระบุวาสามารถจัดซื้อไดโดยใชงบดําเนินงานและขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑต่ํากวา
เกณฑในปงบประมาณ ๒๕๕๘ แตในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีระเบียบใหมถึงจะมีราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท แตถา
อายุการใชงานที่เหมือนครุภัณฑก็ไมสามารถดําเนินการได ทําใหจะตองจัดตั้งงบประมาณเปนงบลงทุน ถาครุภัณฑ
นั้นมาพรอมกับครุภัณฑวิทยาศาสตรก็จะตองมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ แตถาไมมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑแต
มี ค วามประสงค จั ด หาเครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยให อ า งอิ ง หมายเลขทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ
วิทยาศาสตรดังกลาวมาประกอบการพิจารณา และเปนเหตุเปนผลก็สามารถจัดหาไดแลวมาทําการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑเพื่อจะไดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรตอไป ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงกวา
๕,๐๐๐ บาท ก็ถือวาเปนวัสดุคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ แตถาเปนราคาเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือวาเปน
ครุ ภั ณฑ ค อมพิ ว เตอร ในขณะที่ เ ครื่ องสํ า รองไฟฟา ที่มีร าคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท ก็ถือวาเปน ครุภัณ ฑ ซึ่งใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายระบุวา ราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาทและมีการใชงาน
คงทนถาวรถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา การปรับปรุงจําแนกประเภท
รายจายตาม ว๖๘ (ป ๒๕๕๘) โดยกรมปศุสัตวไดหารือกับสํานักงบประมาณและใหกรมปศุสัตวทําหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรแลวจะตอบกลับมาซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ โดย ว๖๘ ไมไดกําหนดวงเงินและไมกําหนดอายุการใช
งานแตที่ผานมาใช ว๓๓ (ป ๒๕๔๕) โดยมีอายุการใชงานเกิน ๑ ป และวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถือวาเปนงบ
ลงทุ น โดยเครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ราคาไม ถึ ง ๕,๐๐๐ บาท ถื อ ว า เป น ครุ ภั ณ ฑ ต่ํ า กว า เกณฑ ยกเว น โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะตองมีราคาเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหถือวาเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร โดย ว๖๘ เริ่มใชเมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) ทําให ทุกอยางถือวาเปนงบลงทุน ทั้งหมด เช น โตะ เก าอี้ ไมโครโฟน
เนื่ องจากมี ความคงทนถาวร โดยที่ ไ ม ได คํา นึง ถึงอายุก ารใชงานเกิน ๑ ป และราคา ๕,๐๐๐ บาทขึ้น ไป ซึ่ ง
กรมบัญชีกลางไมเปลี่ยนหลักเกณฑและถาสํานักงานตรวจเงินแผนดินและสํานักงานปราบปรามทุจริตแหงชาติมา
ดําเนินการตรวจสอบและมองวาเปนครุภัณฑ ทําใหไมมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันสํานัก
งบประมาณก็มีปญหาเชนกันในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยหารือกับสํานัก

-๗งบประมาณแตก็ยังไมคําตอบออกมา และสงใหนํายอดเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาพิจารณาปรับลดคําขอ
งบประมาณ โดยจะตองรอสํานักงบประมาณตอบกลับมายังหนวยงานราชการ ประกอบกับหลักเกณฑของสํานัก
งบประมาณกับกรมบัญชีกลางมีความแตกตางกัน ซึ่งหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางระบุวา ราคาต่ํากวา ๕,๐๐๐
บาท ถื อว าเป น ค า ใช จา ยและไมเ ป น งบลงทุน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ป ระชุม ใหความเห็นวา ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่มีปญหาหลักจะเปนเครื่องสํารองไฟฟา จอภาพจะมีผลกระทบทางตรง ในสวนของหนวยความจํา
(RAM) และหนวยจัดเก็บขอมูล (Harddisk) จะมีผลกระทบทางออม ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา Thumb drive ก็มีอายุการใชงานเกิน ๑ ป และทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา
ได Thumb drive และ External Harddisk ก็มีปญหาเชนเดียวกันโดยพิจารณาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับไปดําเนินการนําเรื่องการรับบริจาคครุภัณฑ
คอมพิวเตอรบรรจุเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว และ
การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนจะตองแนบสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอทดแทนเพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาตอไป และใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรม
ปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียดคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพื่อใชประกอบในการดําเนินการตอไป
๔.๒ หลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและ
แนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ให มี ความสอดคล อ งกั บ แนวทางการคัด เลือ กและวา จา งที่ ป รึ กษาของศูน ยข อมู ล ที่ ป รึ กษาไทย
กระทรวงการคลัง และหลักเกณฑ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางที่ปรึกษาของ
สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ โดยจะมีแยกคาตอบแทนในแตละดาน โดยจะมี ๒ ประเด็น
คือ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ซึ่งตามคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และจะ
มีคา Factor เขามาเปนตัวคูณ และมีคา Mark Factor เขามารวมอยู เพื่อจะไดเปนคาตอบแทนตอคนตอเดือน
และมีประเด็นหนึ่งตามกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและแยกตามคุณวุฒิ โดยพิจารณาชองในกรณีที่ไมมีหลักฐาน โดย
หลักฐานจะเปนใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO) และมีหลักฐานซอฟตแวรไวใชงานของพนักงานอยางนอย
รอยละ ๓๐ และใบรับรองประกันวิชาชีพของบริษัทที่มีมูลคาไมต่ํากวา ๓๐ ลานบาท เปนตน โดยผูเสนอราคาจะมี
เอกสารหลักฐานบางสวนเทานั้น จึงมีความจําเปนตองยึดชองที่ไมมีหลักฐานเปนตัวตั้งในการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา สวนใหญจะไมมีการจางที่ปรึกษา จะมีที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณจะนําไปใชดําเนินการ ซึ่งคาจางที่ปรึกษาจะเปนหมวดรายจายอื่น โดยการคํานวณ Man-Month และ
คุณวุฒิไดอางอิงเปนหลักเกณฑฯ ดังกลาวมาประกอบการพิจารณา โดยสํานัก/กองจะตองใชหลักเกณฑฯ มา
ประกอบในการคํานวณคาจางพัฒนาระบบสารสนเทศ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อใชประกอบในการดําเนินการตอไป

-๘๔.๓ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดนําคูมือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนกรอบแนวทางการจัดทําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมปศุ สั ต ว ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๕๙ และได แ จ ง เวี ย นให สํ า นั ก/กองนํ าไปใช ป ระกอบการจั ดทํ า คํ า ขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองอยูภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับกรม/
ระดับกระทรวง/ระดับชาติ หรือตามนโยบายเรงดวน
๒. งาน/แผนงาน/โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรม
ปศุสัตว (CIO กรมปศุสัตว) และลงนามกํากับในแบบคําขอฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
๓. ครุ ภั ณฑ คอมพิ ว เตอร จ ะต องเป น ไปตามกําหนด จะตองเปน ไปตามคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ
ประเภทคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวเปนลําดับแรก ลําดับที่ ๒ เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และลําดับที่ ๓ เปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด และการจางพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษา
สําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
๕. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนระบบที่ใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
โดยจัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
๖. แบบฟอรมที่ใชประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร จํานวน ๔ แบบฟอรม คือ
แบบฟอรมที่ ๑ แบบฟอรมโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับหนวยงานของกรมปศุสัตว
(ICT-DLD ๑) สําหรับการจัดซื้อจัดหาเฉพาะฮารดแวร/ซอฟตแวร กรณีทดแทนของเดิม/เพิ่มประสิทธิภาพ/จัดหา
ใหม เพื่อใหหนวยงานจัดทําคําของบประมาณแลวทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมสรุปเปน
ภาพรวมของกรมปศุสัตวกรอกลงในแบบฟอรม ICT๐๑ ตามที่เคยมีขอสังเกตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณให
จัดทําเปนภาพรวมของกรม โดยเริ่มปรับมาใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙
แบบฟอรมที่ ๒ แบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๑)
แบบฟอร มที่ ๓ แบบฟอร มเสนอขอจั ด หา/ขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ICT๐๒)
แบบฟอรมที่ ๔ แบบคําขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิ วเตอร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนการรับบริจาคจากบุคคลภายนอก/นิติบุคคล ประกอบไปดวย บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ องคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอื่นๆ เปนตน ถึงแมวากระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบ
ใหห นวยงานรับไปพิจ ารณาเอง แตแบบฟอรมดังกล าวมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมการรับบริจาคครุ ภัณฑ
คอมพิวเตอรทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็ยังคงใชแบบฟอรมดังกลาวในการดําเนินการตอไป

-๙๗. ปฏิทินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่หนวยงานสังกัดกรม
ปศุสั ตว จะต องดําเนิน การตามที่กําหนดไว โดยเป นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส อดคลองกับปฏิทิน งบประมาณ
รายจายประจําปของสํานักงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในแตละปงบประมาณ
๘. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว สามารถแยกประเภทการจัดหาออกเปน ๔ กรณี
ดังนี้
กรณีที่ ๑ เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยขอเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําปหรือการใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
กรณีที่ ๒ เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรณีการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
กรณีที่ ๓ เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณา
ดําเนินการไดเอง) โดยการขอใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร
โดยโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปมาแลว
กรณีที่ ๔ เสนอตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว (กรมปศุสัตวสามารถพิจารณา
ดําเนินการไดเอง) การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ถาสํานัก/กองมีความประสงคจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
จะตองศึกษารายละเอียดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา กรณีที่ของบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณผานความเห็นชอบแลวมาจัดหาโดยใชเงินเหลือจายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดหรือไม ทางฝาย
เลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไมสามารถดําเนินการได จะใชไดก็ตอเมื่อในปงบประมาณเดียวกันเทานั้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช
ประกอบในการดําเนินการตอไป
๔.๔ นโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดยึดหลักกรอบนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปนจัดทําเปนนโยบายและแนวทางการพิจารณาดังกลาว มี
รายละเอียด เชน การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตองมีความสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว, การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ระบบตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกลาวไมมีความซ้ําซอนเชื่อมโยง/สัมพันธกับภารกิจของ
หนวยงานอื่น และการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานจะตองเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทั้งนี้หากหนวยงานมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรที่นอกเหนือจากที่กําหนด ใหแสดงเหตุผลความ

- ๑๐ จําเปน และใบเสนอราคาประกอบการพิ จารณาอย างน อย ๓ ราย เป นตน โดยรายละเอี ยดไดร วบรวมมาจาก
หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐและหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่กําหนด
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา สํานัก/กองที่มีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบ
สารสนเทศจะตองศึกษารายละเอียดนโยบายและแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรม
ปศุสัตวมาประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียด
นโยบายและแนวทางการพิจ ารณาโครงการจั ดหาระบบคอมพิว เตอร ของกรมปศุ สัต ว เพื่ อใชประกอบในการ
ดําเนินการตอไป
๔.๕ ขอปฏิบัติที่ควรทราบในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มีการเพิ่มเติมรายละเอียดจากหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว และมีบางสวนที่อธิบายอีกครั้งเพื่อใหเจาหนาที่รับรูและทําความเขาในใน
การขอปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหผูแทนจากหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวรับไปดําเนินการศึกษารายละเอียดขอ
ปฏิบัติที่ควรทราบในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว เพื่อใชประกอบในการดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา เอกสารประกอบการประชุมที่เปนเอกสารแนบ ประกอบดวย
๑. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน เครื่องพิมพวัตถุ ๓ มิติ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) และอุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) เปนตน
๓. เกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้น ฐานของระบบโทรทัศ นว งจรปด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร จะมีการกําหนดราคากลางฯ ตามประเภทการใชงาน และขอให
หนวยงานระบุชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ
ผูแทนจากสํานักพัฒนาอาหารสัตว สอบถามวา กรณีเกณฑราคากลางฯ ที่ระบุไมตรงกับชื่อรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่ไดมา ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มีประเด็นซ้ําซอนกันอยู ซึ่งคณะกรรมการ
กํ าหนดรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะพื้ นฐานของกรมปศุสั ตว ใช เกณฑ ราคากลางฯ เป นเกณฑ พื้ นฐานในการกํ าหนด
คุณลักษณะโดยใชชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เหมือนกันทุกขอ (ขั้นต่ํา) และเพิ่มรายละเอียดบางขอเพิ่มเติม
เพื่อปองกันเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมมีคุณภาพเขามา แตจะไมกําหนดครอบคลุมทุกรายการ และถาหากหนวยงานมี
ความประสงคเพิ่มรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรก็สามารถแจงความประสงคมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให
กํ าหนดรายการครุ ภั ณฑ คอมพิ วเตอร เพิ่ มเติ มตามที่ ขอได แต ชื่ อรายการที่ ไม ตรงเนื่ องจากในช วงจั ดทํ าคํ าขอ
งบประมาณในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธและมีนาคมก็มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑราคา

- ๑๑ กลางฯ ในชวงเวลาดังกลาว แตปรับเปลี่ยนสเปคและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนไป และมีผลในชวงการจัดหา
ในป ๒๕๕๘ และจัดซื้อในชวงป ๒๕๖๐ และชวงหลังรายการงบประมาณมีการเปลี่ยนชื่ออีกโดยระบุชื่อจังหวัด และ
เมื่อเขากระบวนการจัดซื้อก็ตองเพิ่มชื่อรายละเอียดรายการใหเหมือนกับสํานักงบประมาณกําหนด
ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา สเปคของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไมได
ระบุคาติดตั้ง เชน จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑๐ kVA โดยจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาแตไมไดเสนอคาติดตั้ง
เขามา และจะเปนกรณีกลองโทรทัศนวงจรปด ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา การติดตั้ง UPS
ขนาด ๓ เฟส จะตองเดินสายไฟซึ่งจะเปนคาใชจายที่สูง ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา ไมสามารถเพิ่มคา
ติดตั้งเปนคาจางเหมา เชน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจะมีคาติดตั้งรวมอยูแลว ซึ่งในใบเสนอราคาจะตองระบุคา
ติดตั้งรวมกับครุภัณฑคอมพิวเตอรดวย หรือจะขอรายการก็จะตองแจงวารวมคาติดตั้งเรียบรอยแลว จากการปรับ
จําแนกประเภทรายจายระบุวาคาติดตั้งและคาขนสงรวมอยูในราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรแลว ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา จากขอแนะนําประกอบการพิจารณา ขอที่ ๓ เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่
รวมคาขนสงและติดตั้งแลว ยกเวนในพื้นที่หางไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเปน
อื่นๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตถาเปนกลองโทรทัศนวงจรปดจะระบุขอแนะนําประกอบการพิจารณา ขอที่
๓ เกณฑราคากลางนี้เปนราคาที่ไมรวมคาติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน สายสื่อสัญญาณตางๆ หรือเสา
ติดตั้งกลอง เปนตน
๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของเดิม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๕. รายการครุ ภั ณฑ คอมพิ ว เตอร ทดแทนของเดิ ม ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับ ยอด) โดยมี
รายละเอียดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่สงมาใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๖. รายการหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ถูกทดแทน โดยมีหมายเหตุระบุหมายเลขซ้ํา หรือ
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ถูกทดแทนในป ๒๕๕๙ หรือรายการที่มีการจําหนายครุภัณฑไปแลว
๗. ภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
๘. ภาพรวมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรจําแนกตามหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
๕.๑.๑ กรณีทดแทนของเดิม
- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใตเงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความ
เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน
- การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนระบบที่ใชมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดย
จัดหาไดในวงเงินไมมากกวาเดิมและครอบคลุมถึงการถายโอนขอมูล
- มติที่ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระบุวา ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค) ของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในสัดสวนไมเกิน ๑ เครื่องตอคน
- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และได
ขออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตว (รองอธิบดีกรมปศุสัตว) ที่กํากับดูแลรับผิดชอบ
หนวยงานในสังกัด ประกอบดวย ๑. กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๒. กลุมตรวจสอบภายใน ๓. กองคลัง และ ๔.
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา เปนมติที่ประชุม
ในชวงนายสัตวแพทยธนิตย เอนกวิทย ตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน CIO กรม
ปศุสัตว ไดมอบนโยบายไว

- ๑๒ - หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา เอกสารประกอบการพิจารณาไดสรุปเปนงบประมาณแลวใชหรือไม
และวันพรุงนี้ (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณใหสงคําของบประมาณป ๒๕๖๐
จะดํ า เนิ น การไม ทั น ตามกรอบระยะเวลาที่กํ า หนด โดยจะดํ า เนิ น การอย างไรที่ จ ะกรองข อ มู ล แล ว ส ง คํ า ขอ
งบประมาณไปกอน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ยังไมไดสรุปผลยอดรวมงบประมาณ ซึ่ง
เปนเพียงคําของบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่จัดทําเขามา และทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ
ไดจัดทํารายละเอียดรวบรวมและตรวจสอบขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอเขามาเทียบเคียงกับหมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ไดมีการสํารวจไววาหมายเลขทะเบียนฯ ไดถูกทดแทนไปแลวหรือไม และทําการตัดทอนให
ตรงกับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอ และในเบื้องตนจะสามารถคัดกรองไดระดับหนึ่ง ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา ไดมีการเตรียมขอมูลและตรวจสอบขอมูลในภาพรวมไวแลว แตเนื่องจากที่
หน ว ยงานจั ดทํา คํ าของบประมาณยั งมี ขอมูล ที่มีความซ้ําซอนกันอยู ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทําหนาที่ ๒ ดาน คือ ดานที่ ๑ จะนําหลักเกณฑฯ มาเปนกรอบในการ
จัดทําคําของบประมาณในภาพรวม แตก็ไมไดเต็มจํานวนและจัดใหกับหนวยงานที่จัดทําคําของบประมาณเขามา
กอน และดานที่ ๒ ขอมูลสํานัก/กอง ที่จัดทําคําของบประมาณเขามาก็พิจารณาตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนดเชนกัน
แล วตั ด ทอนในสว นที่ ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศฯ จัด ทําคําของบประมาณในภาพรวมไว ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ใหขอมูลวา หนวยงานสวนภูมิภาคทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดคําของบประมาณใหโดยใช
อายุการใชงานเกิน ๕ ปขึ้นไป แตสํานักงบประมาณใชอายุการใชงานเกิน ๘ ปขึ้นไป เนื่องจากในปที่ผานมาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดมีการสํารวจขอมูลทะเบียนครุภัณฑและเชื่อถือขอมูลที่ไดรับ ทางหนวยงานแจงวาไมมี
หมายเลขนี้ที่จะนําไปใชทดแทนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางผูอํานวยการศูน ยเทคโนโลยี สารสนเทศฯ จึงให
นโยบายวาการทดแทนจะตองมีสําเนาหมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรกํากับ และจะมีการทําเครื่องหมาย
กํ า กั บ ครุ ภั ณ ฑ ที่ ถู ก ทดแทนไว ห รื อ จํ า หน า ยครุ ภั ณ ฑ ไ ปแล ว ไม ส ามารถนํ า กลั บ ทดแทนได อี ก ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา เปนระเบียบที่ตองปฏิบัติอยูแลวหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ถาหนวยงานมี
เอกสารไมครบก็จะไมไดรับสิทธิ์การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร ผูแทนจากกองแผนงาน ใหความเห็นวา ถาเปน
เช น นั้ น ทางกองแผนงานเมื่ อ ได รั บ คํ า ของบประมาณครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ก็ ส ามารถตั ด ในส ว นที่ ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณไดทันที ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา การยื่นคําของบประมาณดําเนินการ ๒
ทาง คือ กองแผนงาน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ทําใหเกิดปญหา
ในการดําเนินการ ถาใชคําของบประมาณจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนตัวตั้งในการของบประมาณแลว
ทางหนวยงานมีประเด็นหรือไม ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา กองแผนงานจัดทําคําของบประมาณและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑฯ ก็เหมือนกับกรอบพนักงานราชการที่จะตองมีกอง
แผนงาน กองคลั ง และกองการเจ าหนาที่ เป นผู พิจ ารณา ดังนั้น ให ศูนยเทคโนโลยีส ารสนเทศฯ ทําหนาที่ เป น
ศูนยกลางดานงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และคาบริการโทรคมนาคม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ขอมูลวา ทางกองแผนงานไดแจงเวียนหนังสือเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณโดยมอบใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนเจาภาพ สวนคาสาธารณูปโภคและคาโทรศัพทมอบใหกองคลังเปนเจาภาพ และไดนํา
ขอมูลของหนวยงานมาสรุปเปนภาพรวมของแตละหนวยงานจากแบบฟอรม ICT-DLD ๑
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา กองคลัง มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๒๘ เครื่อง เปนเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน

- ๑๓ จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ เครื่องเหมือนเดิม และมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและ
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานรวมตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวมเปนเงิน ๘๙๖,๐๐๐ บาท ปรับลด
คงเหลือ ๖๕๗,๖๐๐ บาท และชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ จะจัด ตั้งคําขอ
งบประมาณใหกับทุกหนวยงาน ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอรได
จั ด ทํ า มาเรี ย บร อ ยแล ว เป น ทั้ งเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นและเงิน งบประมาณ และจะมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นจากเดิ มที่ใ ห
หมายเลขฯ จะเปนของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะไปตัดสวนนี้ไมได โดยครั้งแรกขอมา ๓๗ เครื่อง ไดเพียง ๒๕ เครื่อง
ซึ่งเปนของเงินทุนหมุนเวียน ๕ เครื่อง ในเรื่องสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากรเทากับ ๑.๑๓ ซึ่งมีเฉพาะ
ขาราชการและพนักงานราชการแตยังมีลูกจางเงินทุนหมุนเวียนอีกเปน ๑๐ คน และจะตองบอกสวนใดเปนเงินทุน
หมุนเวีย นฯ หรือสวนใดเปนเงินงบประมาณ และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมมีเครื่ อง และทําไมไม ขอขอมู ล
จํานวนบุคลากรจากกองซึ่งจะเปนปจจุบันมากที่สุด ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหทาง
กองคลั งทบทวนในส ว นสํ า เนาทะเบี ย นครุ ภัณฑคอมพิว เตอรกอนตามจํานวนที่ขอ ทางฝายผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา จํานวนบุคลากรจะใชเฉพาะขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางประจํา
เฉพาะตําแหนงที่มีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน เจาพนักงานพิมพดีด เปนตน ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บริหาร
จัดการภาพรวม โดยสํานักงบประมาณจะถามวา สํานัก/กองมีจํานวนบุคลากรเทาไรและมีภารกิจที่จะตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเทาไร ซึ่งฝายผูชวยเลขานุการคณะทํางานฯ ไดขอขอมูลจากกองการเจาหนาที่เปนตัวตั้งและมีขอมูล
ไมครบลูกจางเงินทุนหมุนเวียน ก็ใหทางกองคลังจัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนเขามา โดยจะตองใหสําเนา
ทะเบียนฯ และจํานวนบุคลากรที่มีอยูทั้งหมด และสามารถสงขอมูลเพิ่มเติมใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได
ทางผูแทนจากกองแผนงาน สอบถามวา ลูกจางเงินทุนหมุนเวียนที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยจัดซื้อจัดจางใชเงินทุน
หมุนเวียนหรือไม ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร และขอมูล
บุคลากรจากกองการเจาหนาที่จะตางกับกองคลังคอนขางมาก ควรที่จะหารือขอมูลแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับขอมูลบุคลากรที่ไมตรงกัน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ในเมื่อคาจางพนักงานเบิก
จากเงินทุนหมุนเวียนจึงจะตองแยกเงินทุนหมุนเวียนออกจากเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทําบัญชีแยกออกมาใหชัดเจน และใหจัดทําขอมูลจํานวนบุคลากรทั้งในสวนงบปกติและเงินทุนฯ สงใหกับศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล ราคา ๒๑,๐๐๐ บาทกับ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จะมีราคาตางกัน ๔,๐๐๐ บาท คุณสมบัติที่
ใชงานเปนอยางไร และสามารถของบประมาณไดหรือไม เนื่องจากมีการประมวลผลทางดานคณิตศาสตร โดย
มีสเปคตางกันระหวาง ๔ core กับ ๒ core ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา คุณสมบัติการใช
งานมีตามคําแนะนําของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําหนด ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผลมีลักษณะการใชงานคํานวณผลทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร งานประมวลผลขอมูลทางสถิติ งานสรางแบบจําลอง งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) เปนตน
และใหจัดทําเหตุผ ลความจําเปนในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ คสําหรับงานประมวลผลประกอบการ
พิจารณาโดยนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวตอไป
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลยกเวนกรณีที่มากับโครงการ
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา กองการเจาหนาที่ มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๘ เครื่อง เปนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน

- ๑๔ 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) สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๖,๒๐๐ บาท ได
๒ เครื่อง สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ ๓ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
ได ๑ เครื่อง (ใชที่ฝายสรรหาฯ และสแกนเอกสารคําสั่งแตงตั้งตางๆ) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวมเปนเงิน ๔๐๐,๖๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ ๒๔๑,๘๐๐ บาท ทางผูแทนจากกอง
การเจาหนาที่ ใหขอมูลวา สแกนเนอรราคา ๓๗,๐๐๐ บาท ไดหรือไม ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ขอมูลวา ควรจัดหามูลคาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนที่มีราคาใกลเคียงกับครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ถูกทดแทน ทาง
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพิ่มเติม และปรึกษากับฝาย
เลขานุการคณะทํางานฯ กรณีประเด็นที่มีปญหา และในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดสรร
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ ๑ ใหกับที่ฝายบริหารทั่วไปของสํานัก/กองสําหรับ
สแกนไฟลเอกสารจัดเก็บเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ระบบกลางของ สรอ.) จํานวน ๒๒ เครื่อง และมี
การประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจและการใชงาน โดยจะเริ่มที่สวนกลางและขยายไปยังสํานักงานปศุสัตวเขตและ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนลําดับ ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา เกี่ยวของกับตัวชี้วัดในการ
วางแผนใชมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Th eGIF) ใชประกอบการพิจารณา
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม 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
ครุ ภั ณฑคอมพิว เตอรที่ขอมา รวมเป น เงิ น ๑๖๓,๖๐๐ บาท ปรับ ลดคงเหลือ ๑๓๘,๘๐๐ บาท ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพิ่มเติม และหารือกับฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ กรณีประเด็นที่มีปญหา
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม 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
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวมเปนเงิน ๑๔๐,๖๐๐ บาท เปนไปตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา สํานักพัฒนาพันธุสัตว มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๗ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
แบบที่ ๑ จํานวน ๔ เครื่อง เปนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลแบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง เป นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวมเปนเงิน ๒๗๙,๖๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ ๕๙,๔๐๐
บาท โดยตัดทอนเนื่องจากหมายเลขทะเบียนฯ ใชทดแทนในป ๒๕๕๙ ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาสําเนาทะเบียนฯ เพิ่มเติม และชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงาน
ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ที่ ป ระชุ ม ให ข อ มู ล ว า สํ า นั ก กฎหมายไม ไ ด ข อมา และศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศฯ มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑๘ เครื่อง เปนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท ได ๑๘
เครื่อง เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบที่ ๑ (๓๕ หนาตอนาที) จํานวน ๓ เครื่อง
เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ได ๓ เครื่อง เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๑ เครื่อง เปน

- ๑๕ เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ได ๑ เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวม
เปนเงิน ๔๓๒,๔๐๐ บาท
ฝายเลขานุ การคณะทํางานฯ ที่ ประชุม ใหขอมูลว า สถาบันสุ ขภาพสั ตว แหงชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑๐ เครื่อง เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลแบบที่ 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 แบบที่ 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
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๖,๒๐๐ บาท ไมไดเครื่องตามหลักเกณฑฯ
สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ 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
โปรแกรมระบบปฏิบัติการตามจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอมา รวมเปนเงิน ๘๑๒,๙๐๐ บาท ปรับลดคงเหลือ
๒๙๓,๑๐๐ บาท ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดสงขอมูลเพิ่มเติมแลว ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา หมายเลขทะเบียนฯ ๑ หมายเลขแตใชแทนเครื่องคอมพิวเตอร ๕ เครื่อง
ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เปนของกลุมเทคโนโลยีชีวภัณฑ (กทช.) เปนเครื่อง Work
Station ๑๐ เครื่อง (ป ๒๕๔๐) โดยเปนหมายเลขทะเบียนฯ เดียว ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา ใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ นําหมายเลขทะเบียนฯ ไปตรวจสอบที่ฝายพัสดุ กองคลัง และให
หนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็น
ว า งบประมาณจะต อ งสรุ ป ส ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภ ายในวั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ใชเงินเหลือจายจากงบลงทุนจะตองเบิกจายใหเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ต่ํากวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอเอกสารหนวยงานที่ไดรับและไมไดรับจัดสรร เพื่อ
ตรวจสอบและลดความซ้ําซอนของหนวยงานที่ไดรับ และไมทําใหเพดานงบประมาณป ๒๕๖๐ ลดลง ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มีโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เคยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวมาใชเปน
กรอบในส ว นที่ ยั ง ได รั บ ไม ครบ ฝ า ยเลขานุ การคณะทํา งานฯ ที่ ป ระชุม ให ขอมู ล วา อาทิเช น กองคลังจะขอ
รายละเอียดจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วา หนวยงานมีโควตาของตนเองหรือไม และจะตองนําเสนอผาน CIO
กรมปศุสัตวใหความเห็นชอบ และแจงเวียนหลักเกณฑฯ ใหรับทราบอีกครั้ง ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม
ใหความเห็นวา คณะทํางานฯ ตั้งขอสังเกตเสนอใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาตอไป และให
หนวยงานจัดสงสําเนาทะเบียนฯ ภายในวันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา กรณีทดแทนทางสํานัก/กองไมตองทํา
คําของบประมาณหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา สํานัก/กองมีสิทธิ์ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณ และความต อ งการของหน ว ยงาน ทางผู แ ทนจากกองคลั ง ให ค วามเห็ น ว า ให ศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จัดทํารายละเอียดงบประมาณในภาพรวม โดยใหหนวยงานดูแลรับผิดชอบหนวยงานในสังกัดของ
ตนเองเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองกอนสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ

- ๑๖ ใหความเห็นวา ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวแตก็ยังตองตรวจสอบและความ
สมบูรณของขอมูลที่ยังมีปญหา ทําใหปรับลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรลงของศูนย/สถานีเกือบทั้งหมด และไดนํา
ขึ้นหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวบนเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ที่เมนูหลักแผนงาน/โครงการ หัวขอเกณฑการจัดหาเปนที่เรียบรอยแลวและแจงเวียนใหหนวยงานรับทราบในชวง
จัดทําคําของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไมไดงบประมาณเนื่องจาก
ครุภัณฑคอมพิวเตอรไดจําหนายไปแลว และกลุมตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต (Samsung) ใน
ป ๒๕๕๔ จัดสงสําเนาทะเบียนครุภัณฑฯ และทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา กรณีหนวยงาน
ที่มีหนวยงานยอยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ทดแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
และมอบใหสํานัก/กองตรวจสอบคําของบประมาณของหนวยงานและหนวยงานในสังกัด จัดทํารายละเอียดขอมูล
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและจํานวนบุคลากรแยกตามแหลงเงินงบประมาณที่ใช ขอมูลชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล พรอมทั้งแนบสําเนาทะเบียน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณา ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘) และประสานงานหารือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในกรณีที่มีประเด็นปญหาในการดําเนินการ และ
มอบใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สรุปภาพรวมโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนของหนวยงานสังกัด
กรมปศุสัตว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวตอไป
๕.๑.๒ กรณีจัดหาใหม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา มีเอกสารประกอบการประชุมที่เปนเอกสารแนบเกี่ยวกับรายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรจัดหาใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา ไดพิจารณาตามหลักเกณฑฯ โดยการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
และโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ภายใต
เงื่อนไขในการใชงานคอมพิวเตอรไมเกิน ๑ เครื่องตอคน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน ซึ่ง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนวยงานสํานัก/กองที่ขอมา โดยพิจารณาแลวเปนไปตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว สอบถามวา กรณีที่ยังไมอนุมัติหลักการและใหความ
เห็นชอบจากรองอธิบดีกรมปศุสัตวจะตองดําเนินการอยางไร ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา
ใหสาํ นัก/กองรับไปดําเนินการนําเสนอตอรองอธิบดีกรมปศุสัตวเพื่ออนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานที่กํากับดูแลตอไป ทางผูแทนจากสํานักพัฒนาอาหารสัตว ใหความเห็นวา
ตอนที่ประชุมผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสัตวแพทยธนิตย เอนกวิทย เปนประธานที่ประชุม
วา สํานัก/กอง ที่ใชเงินเหลือจายหรือเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งการใชเงินงบประมาณจะไมสงกระทบตอ
การปฏิบัติงาน จึ งมอบใหสํานัก/กองนําเสนอขออนุ มัติในหลักการและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร ที่ขอมา ทางฝ า ยเลขานุ การคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มติที่ประชุมใหนําเสนอตอ
ผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลทั้งกรณีใชเงินงบประมาณรายจายประจําป และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- ๑๗ ผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สอบถามวา การตั้งคําของบประมาณป ๒๕๖๐ ที่สงขอมูล
ใหกับกองแผนงาน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ทางกองแผนงานจะยึดคําของบประมาณที่
ผานตามหลักเกณฑฯ ที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทานั้น
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม สอบถามวา สถาบันสุขภาพสัตวฯ ขอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ใหม จํานวน ๒ เครื่อง และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ นําไปใชอะไร ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม
ใหความเห็นวา ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงานรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรในหลักการโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว และมอบใหหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว (สํานัก/สถาบัน/
กอง/กลุม) จัดทํารายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนและความตองการใชงานรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต เปนตน และกรณี
อื่น ๆ เพื่ อนํา เสนอต อคณะกรรมการพิจ ารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิว เตอรกรมปศุสัตวเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา และใหหนวยงานดําเนินการนํ าเสนอตอผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลเพื่อขออนุมัติ
หลักการและใหความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรทุกโครงการที่ขอตั้งคํางบประมาณ
- สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ - โครงการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (LIMS)
วงเงินงบประมาณ ๓๙,๓๑๗,๘๒๐ บาท
ขอสังเกต
๑. โครงการที่ บรรจุอยู ในแผนแมบ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสั ต ว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๑๔ รายการ
รายการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๑ และ ๑๒ เปน ไปตามเกณฑราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
รายการที่ ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓ และ ๑๔ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมมีใบเสนอราคาประกอบการพิจารณา
แนบ จํานวน ๓ ราย
รายการที่ ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ และ ๑๔ ที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรได
ระบุจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรไมสอดคลองกับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ระบุภายในรายละเอียดโครงการ
๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) จํานวน ๖ รายการ
รายการที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย
๕. ปรับรายละเอียดอัตราคาตอบแทนบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง จะตองเปนไปแนวทางเดียวกัน และจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษา
สําหรับแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด

- ๑๘ ๖. ค า ใช จ า ยบุ ค ลากรสํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบ ควรปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพความเป น จริ ง ในการ
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน ในทุกตําแหนงบุคลากร
- ผูจัดการโครงการ จะตองมีเพียง ๑ คน, คุณวุฒิควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
- นักวิเคราะหระบบอาวุโส จะตองปรับจํานวนบุคลากรและระยะเวลาการพัฒนาระบบงานลดลง
- นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง
- นักพัฒนาโปรแกรม จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง
- เจาหนาที่ติดตั้งระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ จะตองปรับจํานวนบุคลากรลดลง
- ผูประสานงานโครงการ จะตองปรับอัตราคาตอบแทนลดลง (๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท)
๗. คาใชจายในการอบรมการใชงาน ควรจะมีหลักสูตรการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป
ที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
๘. จะตองระบุรายละเอียดขอบเขตเนื้องานโปรแกรมระบบงานใหมากกวานี้ (Mini TOR)
๙. ควรมองภาพการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเปนองครวม โดยสามารถทํางานเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
ทั้งสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคทุกศูนย สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตว แหงชาติ ใหขอมูล วา จากขอสังเกตดังกลาวคาตอบแทนพัฒนาบุคลากร
จะตองปรับใหมและโปรแกรมระบบงานใชระยะเวลาการพัฒนาประมาณ ๑ ปครึ่ง และคาใชจายฝกอบรมมีการ
ขยายในสวนงานชันสูตรและงานสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สวนขอบเขตเนื้องานโปรแกรมระบบงาน
โดยทํางานบน Web Application ซึ่งเกษตรกรจะลงทะเบียนครั้งแรกและครั้งตอไปลงทะเบียนอัตโนมัติโดยบันทึก
ขอมูลสงตัวอยางมาที่สถาบันสุขภาพสัตวฯ และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย แลวขอมูลตัวอยางก็แสดง
ขอมูลหมายเลขตัวอยางไดทันที จะแสดงขอมูลวาตรวจสอบอะไร คาใชจายที่ตองชําระ และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ๓ - ๗ วัน เปนขอมูลที่เกษตรกรรับรู และหองปฏิบัติการจะมีระบบบารโคดติดที่ตัวอยางสงผานแลวทํา
การตรวจวินิจฉัยที่กลุมระบาดแจงผลกลับไปยังเกษตรกรอยูที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแตละศูนยฯ สวนผล
วิเคราะหจะอยูบนระบบคลาวดโดยสามารถดูผลวิเคราะหผานอินเทอรเน็ตที่ไหนก็ได โดยจะมีการแยกสวนระหวาง
ระบบคลาวดและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซึ่งขอมูลจากศูนยฯ และสถาบันฯ จะมีการรวมขอมูลในชวงเวลาเที่ยง
คืนของทุกวันโดยมีการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบัน สวนระบบรายงานอัจฉริยะของผูบริหารโดยจังหวัดจะรับรูใน
สวนของจังหวัดเทานั้น เขตจะรับรูในสวนจังหวัดที่กํากับดูแล และผูบริหารสามารถรับทราบรายงานทั่วประเทศได
ทันที เหตุผลที่ขอระบบ LIMs เนื่องจากในป ๒๕๕๐ ที่เกิดโรคไขหวัดนกไดรับงบประมาณของ CDC จํานวน ๑
ลานบาทมาพัฒนาเปนระบบออฟไลนของแตละศูนยฯ แลวขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หลังจากป ๒๕๕๑
ไดรับงบประมาณจากประเทศจีนมาจัดซื้อฮารดแวรกระจายตามศูนยฯ มาป ๒๕๕๔ ทาง EU มาตรวจที่สถาบันฯ
และศูนยฯ พบวา ระบบ LIMs ที่อยูไมโปรงใสและการจัดเก็บขอมูลแตละแหงแลวนํามารวมกัน โดยขอมูลเปน
เอกเทศไมสามารถรวบรวมขอมูลไดทันทีและแนะนําใหพัฒนาเปนระบบออนไลน ในป ๒๕๕๕ PVF มาตรวจ
ประเมินของกรมปศุสัตวทั้งสถาบันฯ และศูนยฯ แนะนําปรับปรุงระบบใหมีความโปรงใส และในป ๒๕๖๐ PVF ก็
จะมาประเมินอีกครั้งจึงเหตุผลมาของบประมาณดังกลาว
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา กรมปศุสัตวมีความจําเปนตองมีระบบดังกลาวและยังไม
สมบูรณ และระบบ LIMs หลายระบบและระบบไหนเปนของกรมปศุสัตว เชน ระบบ LIMs ที่ ศวพ. ชลบุรี โดยมี
ผูอํานวยการศูนยฯ สมชวน รัตนมังคลานนท เปนผูริเริ่มพัฒนาและนําเสนอผูบริหารในชวงอธิบดีกรมปศุสัตว

- ๑๙ นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง แลวจะตอยอดไปยังศูนยฯ อื่นๆ และผูตรวจราชการกระทรวงฯ นายสัตวแพทย
นิรันดร เอื้องตระกูลสุข เรียกหารือหลายฝายแตไมสามารถขับเคลื่อนได ตอมาระบบ LIMs ของ สตส. ไดรับ
งบประมาณ ๕ ลานบาทและพัฒนาได และสถาบันฯ ไดพัฒนาระบบ LIMs ไวสวนหนึ่ง และระบบ LIMs ที่พัฒนา
สามารถใชงานทุกหนวยงานภายในกรมปศุสัตวไดหรือไม ประกอบดวย สถาบันฯ ศวพ. ศูนยอางอิงฯ รวมถึง สตส.
ใชวงเงินงบประมาณ ๓๙ ลานบาทที่คอนขางสูง โดยสถาบันฯ ควรขออนุมัติหลักการระบบ LIMs ของกรมปศุสัตว
และควรจัดตั้งคณะทํางานในการยกรางระบบ LIMs มาผานตามหลักเกณฑฯ เพื่อใหงายตอการพิจารณา เมื่อ
พิจารณาจากสถาปตยกรรมทั้งหมดจะติดตั้งที่กรมปศุสัตว พญาไท ซึ่งจะมีปญหาคือ ปญหาที่สวนตอยอดของ
สตส. เปน Application Server และ Database Server มีอยูในโครงการหรือไม ซึ่งมี Server เพียงเครื่องเดียว
แสดงวายังมีการแยกกันอยูระหวางระบบ LIMs สถาบันฯ กับ สตส. ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ขอมูลวา โปรแกรมดังกลาวไดใชพื้นฐานของ ศวพ. ชลบุรี เปนตัวตั้งและเปนระบบออฟไลนมาปรับเปนระบบ
ออนไลนทั้งงานชันสูตรและงานตรวจสอบสินคาปศุสัตวอยูในระบบเดียวกัน สวนโปรแกรมระบบและ Database
ของ สตส. ยังเปนของ สตส. โดยการจัดตั้งโครงการจะมีเฉพาะสถาบันฯ กับศูนยฯ เทานั้น ในสวนโปรแกรมของ
สตส. ไดให สตส. เปนผูกําหนดขอบเขตงานโปรแกรมของตนเอง ซึ่งแตละศูนยฯ จะมี Server ทํางานเพื่อปองกัน
ระบบใชงานไมไดและขอมูลจะมารวมไวที่สถาบันฯ ในสวนเขต จังหวัด สคบ. และผูบริหารจะเชื่อมกับระบบ
Rabies มาแสดงเปนรายงานอัจฉริยะ และสงขอมูลที่สําเร็จแลวมาไวบนระบบคลาวดเพื่อใหเจาหนาที่ ประชาชน
และเกษตรกรสามารถโหลดขอมูลเปนไฟล PDF มาใชงานในสวนที่เกี่ยวของได
ประธานคณะทํ า งานฯ ที่ ป ระชุ ม ให ความเห็น วา จะพิจ ารณาในสว นการออกแบบระบบและงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไมพิจารณาเรื่องกระบวนการทํางาน จากปญหาดังกลาวไดอะแกรมไมสอดคลองและ
Server ในเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการของ Database จะนําไปไวที่ศูนย Data Center ของ CAT รองรับ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สงผลใหตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑๐ kVA ตัดทอนออกไป
ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ตามที่เสนอใหมีคณะกรรมการกลางพิจารณาโครงการนี้
เปนสิ่งดีที่มาชวยพัฒนา โดยนํารูปแบบของ ศวพ.ชลบุรี และระบบ Rabies มาปรับใช และเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายทําหนาที่เปน Database Server บนระบบปฏิบัติการ Unix โดยถาระบบจัดการฐานขอมูลเปน Oracle ไม
สามารถใชงานบนระบบ Cloud ของ สรอ. ได และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ ๒ มีเพียง ๒ เครื่อง โดยตัว
อุปกรณคอมพิวเตอรกับ Database ไมสัมพันธกัน และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ ๑ ทําหนาที่ BI Server
ไมรองรับปริมาณ สวนซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการ Application Server ๒ CPU หนวยละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เป น เงิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม สอดคลองกับ คุณลักษณะเฉพาะของเกณฑร าคากลางฯ และคุ ณลั กษณะ
เฉพาะที่ระบุไวภายในโครงการ และการคิดคํานวณคาใชจายซอฟตแวรจะตองคิดตามจํานวน core โดยจะเปนการ
จําหนาย ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ per core และแบบที่ ๒ per cal
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ระบบ LIMs ของ สตส. จะมีปญหาเรื่อง
ลิขสิทธิ์ห รือไม ทางประธานคณะทํา งานฯ ที่ป ระชุม ใหความเห็น วา เปนโปรแกรมสําเร็จ รูป สวนโครงการฯ
สถาบันฯ จะเปนการพัฒนาระบบแทน และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปน Blade Server หรือไม สงผลตอการใช
ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในลักษณะดังกลาว
ผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ใหความเห็นวา การออกแบบสถาปตยกรรมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่เสนอใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางฯ และใช Server จาก G-Cloud ควบคูกัน และแตละศูนยฯ
จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ จะตองมีมากกวานี้
โดยจะเนนเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

- ๒๐ ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ใหผูพัฒนาออกแบบโดยใหกรอบแนวคิดที่อธิบายไว
ขางตน และรับไปปรับปรุงแกไขโครงการ ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ความไมสอดคลอง
ของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชงาน และไมมีอุปกรณคอมพิวเตอรรองรับแตละศูนยฯ และจัดสงใหทันกอนวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มติที่ประชุม
คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดหาระบบและติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ใหสถาบันฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของไปจัดตั้งคณะทํางานเพื่อหารือรวมกันในการพัฒนาระบบ LIMs ดังกลาว
และควรระบุขอบเขตงาน (Mini TOR) และระบบ G-Cloud รองรับเฉพาะ Window เทานั้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดเนื้อหาโครงการใหมี
ความสอดคลองกันทั้งในสวนฮารดแวรและซอฟตแวรและรองรับใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และรับไปดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการพิจารณาและบูรณาการ
รวมกันโดยมีหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของหารือรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหาร
หองปฏิบัติการ และรับไปดําเนินการปรับแกไขตามประเด็นขอสังเกตที่รายละเอียดแนบ
- สถาบัน สุขภาพสัต วแห งชาติ - โครงการระบบกลองวงจรป ด (CCTV) สถาบัน สุขภาพสัต ว
แหงชาติ วงเงินงบประมาณ ๒,๔๐๓,๙๐๐ บาท
ขอสังเกต
๑. โครงการที่ บรรจุอยู ในแผนแมบ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสั ต ว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware) จํานวน ๙ รายการ
รายการที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗ และ ๘ เป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
รายการที่ ๔ ไม เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑคอมพิว เตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมีใบเสนอ
ราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย หรือปรับเปนรายการโทรทัศนแอลอีดี (LED TV)
รายการที่ ๙ ไม เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑคอมพิว เตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และควรปรับลดรายการออก
ควรปรับชื่ อรายการครุภัณฑ คอมพิวเตอรใหต รงกับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
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

- ๒๑ รายการที่ ๑ เป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ที่ ก ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด แตใชโปรแกรมดังกลาว จํานวน ๑๑ ชุด ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายเพียงชุดเดียว
รายการที่ ๒ ไม เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑคอมพิว เตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา และไมมีใบเสนอ
ราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย
๖. ราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) รวม จะตองปรับแกไขใหถูกตอง (๒๔๕,๐๐๐ บาท)
๗. โครงการดังกลาว ควรระบุเปนคาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟา เสากลองภายนอกอาคาร และ
อุปกรณประกอบอื่นๆ ในสวนคาใชจายอื่นๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ
ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เนื่องจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดมีการพัฒนามา
โดยตลอดและรับไปปรับแกไขราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร (Software) รวม โดยปกติจะตองสแกนใชบัตรเขาออก
แตก็มีปญหาในทางปฏิบัติจึงมีการปรับมาใชระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแทน ในสวนรายการที่ ๕ จะใชจอภาพ
ขนาด ๒๗ นิ้ว จากกลอง ๒๘ ตัว จึงใชจอภาพ LCD ขนาด ๕๐ นิ้วแทน ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ความเห็นวา ควรใชเกณฑราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรมาประกอบเพื่อจะไม
เปนประเด็นขอซักถาม
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา เห็นดวยกับหนวยงานที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ทุก
หน ว ยงานมี ค วามต อ งการจั ด หาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และสํ า นั ก งบประมาณได ร วบรวมขอ มู ล การตั้ ง
งบประมาณของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดที่มีความหลากหลาย และคุณภาพของอุปกรณที่มีความแตกตาง จึง
มอบใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดขึ้นมา และสามารถเชื่อมโยงภาพเดียวกันไดภายใตมาตรฐานและคุณภาพที่เหมือนกัน ควร
ปรับ แก ไขรายการครุภั ณฑ คอมพิว เตอร ให เปนไปตามเกณฑร าคากลางฯ ทั้งหมด เพื่อใหงายตอการพิจารณา
งบประมาณ และศึกษารายละเอียดขอแนะนําประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ให
ความเห็น ว า ฝาครอบกล องจะมี อยูในเกณฑร าคากลางฯ ของกลองโทรทัศนว งจรปดที่ใชภ ายนอกระบุอยูใน
คุณลักษณะพื้น ฐานแลว และใหกรอกรายละเอียดแบบฟอรมการพิจารณาคุ ณสมบัติ กลองโทรทั ศนวงจรปดที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําหนด และอุปกรณกระจายสัญญาณมีความเกี่ยวของกับระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา นาจะนําเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนตัว
ชวยและสงสัญญาณเปนอุปกรณไรสาย ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา บางสวนใชเดินสาย
และบางสวนเปนแบบไรสาย และมีจํานวนกลอง ๓๒ ตัว และถาแยก NVR ๒ เครื่อง ก็ตองมีจอภาพ ๒ จอ
เชนเดียวกัน โดยใชจอภาพขนาด ๓๒ นิ้ว
ทางผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหความเห็นวา ปกติควรที่ใช NVR เปนเครื่องรับสัญญาณในการ
รีโมทเขาไป โดย Indoor Fix เปนกลองโทรทัศนที่ใชติดภายในและไมสามารถปรับขึ้นลงได กลองโทรทัศนสามารถ
ใชรีโมทผาน Web ไดโดยจะตอเขา NVR ที่มีฮารดดิสก 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 (รายการที่ ๒ และ ๓) ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ข อมู ล ว า กล อ งโทรทั ศน อิน ฟราเรดจะใช ท่ี ปอมยาม และกรณีที่ ติดตั้งภายนอกควรนา ที่จ ะใช กลองโทรทัศ น

- ๒๒ อินฟราเรดที่ใชในเวลากลางคืนนาจะดีกวา และคาติดตั้งและเสาติดตั้งกลองจะตองระบุอยางไร ทางฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ใหความเห็นวา ควรใชเกณฑราคากลางฯ จะเหมาะสมกวา และเพิ่มเติมเครื่องสํารองไฟฟารองรับ
อุป กรณ NVR และจอภาพสามารถตรวจสอบบัญ ชีร าคามาตรฐานครุภัณฑโ ฆษณาและเผยแพรจ ากสํานัก
งบประมาณได และรายการครุภัณฑที่อยูนอกเหนือเกณฑราคากลางฯ จะตองใบเสนอราคาแนบ ๓ ราย และ
จะตองระบุเหตุผลความจําเปนในการใชงาน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ควรปรับ
ประเภทของกลองโทรทัศนใหเขากับสภาพพื้นที่ใชงาน และจอภาพตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตามความ
จําเปน เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ สวนคาติดตั้งและเดินสายสัญญาณ เสาติดตั้งกลอง และอุปกรณอื่นๆ
ควรระบุคาใชจายใหมีความเหมาะสมและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไมพิจารณารายการดังกลาว และ
ควรมีแบบแปลนและรายละเอียดแนบมาประกอบ สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรแมขายและโปรแกรมบริหารจัดการ
อยูในอุปกรณ NVR อยูแลว ทางผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว สอบถามวา ราคารวมคาติดตั้ง
หรือไม ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหความเห็นวา ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมรวมคาติดตั้งแตควรมี
แบบแปลนแนบมาประกอบ โดยศึกษาจากขอแนะนําการพิจารณาในขอที่ ๓ และควรระบุชื่อรายการครุภัณฑให
ตรงกับเกณฑราคากลางฯ และระบุชื่อรายการคาติดตั้งใหสอดคลองกับขอแนะนําการพิจารณาดวย ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา กรณีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะไมรวมคาติดตั้งตางๆ ขอใหแนบแบบ
แปลนประกอบการพิจารณาดวย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดชื่อรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหตรงกับเกณฑราคากลางฯ ปรับรายการครุภัณฑกลองโทรทัศนวงจรปดใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การใชงาน รวมทั้งอุปกรณบันทึกภาพเครือขาย (NVR) และอุปกรณอื่นๆ ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ และ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ สวนคาติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ จะตองแนบ
แบบแปลนมาประกอบการพิจารณา และรับไปดําเนินการปรับแกไขตามประเด็นขอสังเกตที่รายละเอียดแนบ
- สํ า นั กเทคโนโลยี ชีวภาพการผลิต ปศุสัต ว - โครงการจัด หาคอมพิวเตอรแ ท็ปแล็ต เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฐานขอมูลชีวภาพปศุสัตว วงเงินงบประมาณ ๗,๗๔๙,๐๐๐ บาท
ขอสังเกต
๑. โครงการที่ บรรจุอยู ในแผนแมบ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสั ต ว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด
๓. รายการครุ ภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอร (Hardware) จํ านวน ๑ รายการ เป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๔. ควรปรับเปลี่ยนเปนแบบฟอรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT๐๑) เนื่ องจากเป น การจัดหาครุภัณฑคอมพิว เตอรจํานวนมากและเปน โครงการใหญที่ มี
งบประมาณคอนขางสูง
๕. ควรระบุรายละเอียดเนื้อหาโครงการใหมีความชัดเจน การใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร ความคุมคาของ
โครงการ และระบุกลุมเปาหมายผูใชงาน
๖. การจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปแล็ตควรจะมีโปรแกรมระบบงานรองรับในการใชงาน

- ๒๓ ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหขอมูลวา เนื่องจากเปนรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่รวมเปนภาพรวมของกรมปศุสัตว และเขาใจและไดรับเพียงแบบฟอรม ICT-DLD ๑ เดียวเทานั้น จะขอรับไป
ดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งจัดหาครุภัณฑดังกลาวไปรองรับโปรแกรม i-Service
ที่ดําเนินการเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๘ (i-Dairy Mobile) โดยผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตวและอธิบดีกรมปศุสัตวไดรับเสียงสะทอนในเจาหนาที่ในพื้นที่ไมมีอุปกรณใหใชงานแตสามารถใชงานผาน
Smart Phone ก็ได ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปนเจาหนาที่ผสมเทียม เจาหนาที่ศูนยวิจัยการผสมเทียมฯ ศูนยผลิต
น้ําเชื้อฯ และสวนกลาง สํานักฯ จะตองจัดสงใหภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือไม
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา มี Application รองรับการใชงานโดยใหรายละเอียด
ประกอบ (Copy หนาจอโปรแกรมการใชงาน) และระบุเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชงานคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต
และจะมีปญหาเรื่อง SIM Net ในการใชอินเทอรเน็ต และการจัดหาแท็ปแล็ตโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม
ซ้ําซอนกับโครงการใหมหรือไม ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหขอมูลวา โครงการใหมไม
มีความซ้ําซอนกับโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา แท็ปแล็ตที่จัดซื้อผาน
สํานักงานปศุสัตวเขตซ้ําซอนหรือไม ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา จัดหาใหกับ ๓ กลุมของ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวเขตที่ยังไมได (กลุมมาตรฐานสินคาปศุสัตว กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
และกลุมถายทอดเทคโนโลยี) ที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดซื้อไดจายไปที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอและกลุม
ยุทธศาสตรฯ ของ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข. และศูนย/สถานีสังกัดสํานักพัฒนาพันธุสัตวและสํานักพัฒนาอาหาร
สัตว และสัตวแพทยโรงงาน ๑๒๐ เครื่อง
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา จะตองจัดสงโครงการที่แกไขภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปนอยางชา และควรระบุรายละเอียดโครงการในการใชงานและกลุมเปาหมาย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวรับไปดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมที่กําหนด
ปรับเพิ่มคําอธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบงานมารองรับการใชงานและระบุกลุมเปาหมายผูใชงานใหมีความ
ชัดเจน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต และรับไปดําเนินการปรับแกไขตาม
ประเด็นขอสังเกตที่รายละเอียดแนบ
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวมหาสารคาม – โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององคกร วงเงินงบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐ บาท
ขอสังเกต
๑. โครงการไมไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด
๓. รายละเอียดเนื้อหาโครงการดังกลาวไมมีความชัดเจน
๔. รายการครุ ภั ณฑคอมพิ ว เตอร (Software) จํานวน ๒ รายการ ไมเปนไปตามเกณฑร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๕. ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทําโครงการจั ดหาครุภัณฑคอมพิว เตอรพื้น ฐานใน
ภาพรวมใหกับหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว

- ๒๔ ความเห็นที่ประชุม
ผูแทนจากสํานักพัฒนาพันธุสัตว ใหความเห็นวา ไดมีการประสานงานเปนการเบื้องตนและเจาหนาที่ไมมี
ความเขาใจในการเขียนโครงการ และคาดวาจะเขียนขอกลอง CCTV มากกวา โดยไดระบุในสวนวัตถุประสงค
โครงการ
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา การเขียนโครงการไมมีความเกี่ยวของกับกลอง CCTV แตในสวน
รายละเอียดเนื้อหาโครงการกับวัตถุประสงคโครงการไมสอดคลองกัน ควรแยกสวนในเรื่องกลอง CCTV และระบบ
เครือขาย สวนครุภัณฑคอมพิวเตอรพื้นฐานทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดจัดทําในภาพรวมให
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวมหาสารคามรับไปดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา
โครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และควรพิจารณาประเด็นการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแยกตาม
ประเภทการใช งานและวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ และและรั บ ไปดํ าเนิ น การปรั บ แก ไขตามประเด็ น ข อสั งเกตที่
รายละเอียดแนบ
๕.๒ โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร ใชเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป ๒๕๕๙ หรือเงิน
เหลือจายป ๒๕๕๙ หรือเงินอื่นๆ
๕.๒.๑ กรณีจัดหาใหม
- กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงิน
งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท
๑. โครงการที่ บรรจุอยู ในแผนแมบ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสั ต ว พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. โครงการยังไมไดนําเสนอและใหความเห็นชอบจากผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงาน
ในสังกัด
๓. รายการครุ ภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอร (Hardware) จํ านวน ๒ รายการ เป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา หนวยงานมีโควตาของหนวยงานภายใตโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรทดแทนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เคยผานความเห็นชอบมาแลว มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน ๑ เครื่อง ยกตัวอยางเชน ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางกองคลังไปใชโควตาจากสํานักพัฒนา
พันธุสัตวโดยจัดทําหนังสือแจงความประสงคไปยังสํานักพัฒนาพันธุสัตวเพื่อขอใชโควตาดังกลาว
ผูแทนจากกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ใหขอมูลวา มีการกันเงินงบประมาณของหนวยงานไวแลว
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหหนวยงานจัดหาไปใชโควตาของหนวยงานตนเอง แลว
ไปใชโควตาของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวไปใชโควตาของหนวยงานอื่นๆ ตามลําดับ เนื่องจากการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม ถาไมมีโควตากรมปศุสัตว จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ CIO
กรมปศุสัตว และไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งใชระยะเวลาคอนขางนานและยังไมถึงกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินงานดังกลาว และใหหนวยงานฯ รับไปดําเนินการภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

- ๒๕ มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวรับไปดําเนินการใชโควตาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ขอ
ตามโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต
กรอบรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและวงเงินงบประมาณในสวนที่ยังไมไดรับจัดสรร โดยใชโควตาของหนวยงาน
ตนเองกอน ตามดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวที่มีอยู ตามลําดับ และใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
๕.๓ แบบขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
๑. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หนาตอนาที) ยี่หอ HP รุน HP LaserJet P2055d จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,๘๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รับไปดําเนินการจัดทํา
เหตุผลชี้แจงเปนเรื่องๆ เสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว
สวนการรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ หรือตามขอกําหนด จึงเห็นควรรับบริจาค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให สํ านั กเทคโนโลยี ชี วภาพการผลิ ตปศุ สั ตว รั บ บริ จ าคครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ประเภท
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๓๐ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๒. ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ยี่หอ Dell รุน Optiplex 3020 พรอม
จอภาพยี่หอ Dell ขนาด ๒๐.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให ศู น ย วิ จั ย การผสมเที ย มและเทคโนโลยี ชี ว ภาพสุ ร าษฎร ธ านี รั บ บริ จ าคครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง
เปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

- ๒๖ ๓. ดานกักกันสัตวชุมพร ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) ยี่หอ HP รุน HP280 G1 (L5V28PA) และจอภาพยี่หอ HP รุน W1972a
จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๕๗๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหดานกักกันสัตวชุมพรรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๕๗๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ก รมปศุ สั ต ว กํ าหนด และรั บ ไป
ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๔. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
ไดการเทียบเคียงกับรายการเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี และเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(๑๘ หนาตอนาที) ในเรื่องความเร็วในการพิมพรางไดเพียง ๑๖ หนาตอนาที และระบบปฏิบัติการจะไมรองรับ
Microsoft Windows ๒๐๐๐ ซึ่งต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา
ระบบปฏิบัติการนาจะมี Driver มาชวยสนับสนุนการใชงาน
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สอบถามวา รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรต่ํากวาเกณฑราคากลางฯ
จะมี ความเสี ยหายต อทางราชการอย า งไร และกรณีที่ไดรับ เครื่องใหมแตขาดรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ
(Spec) บางขอ ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา การรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรไมมีเกณฑมา
ประกอบการพิจ ารณาใหมองถึงความคุมคาและประโยชน การใชงาน และรายการครุภัณฑคอมพิว เตอร ไดรับ
บริจาคมานานพอสมควรและจัดทําเรื่องขอรับบริจาคมาไมนาน ทางผูแทนจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรค
สัตว ใหความเห็นวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชมานานแลวและไมไดจัดทําเรื่องรับบริจาค ทําใหครุภัณฑคอมพิวเตอร
ไมสามารถรับบริจาคได ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา จะตองเปนเครื่องใหมและ Spec ที่มี
อยูในปจ จุบั นและไม หลากหลาย ทางฝ ายเลขานุการคณะทํางานฯ ที่ ประชุม ให ความเห็น วา ศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ได แ จ ง เวี ย นหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ก รมปศุ สั ต ว แ ละให
รายละเอียดขอมูลกับสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) บอยครั้ง และทางระเบียบพัสดุฯ มองถึงความ
คุมคาและเปนประโยชนตอทางราชการเปนสําคัญ และทางหนวยงานก็รับทราบผลการพิจารณาแลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรไมรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘
หน า ต อ นาที ) จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง เนื่ อ งจากไม เ ป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ

- ๒๗ คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
๕. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ รวมเปนเงิน ๑,๔๘๕,๒๖๐ บาท
๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปยี่หอ CANON รุน
CanoScan LiDE210 จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๙๙๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒,๙๙๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไป
๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที)
ยี่หอ Fuji Xerox รุน DocuPrint P255 dw จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓,๙๙๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนาตอนาที) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๓,๙๙๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ยี่หอ
Cisco รุน Catalyst 3560x Port Data IP Base จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙๑,๕๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลาง

- ๒๘ และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๔. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ ๑ ยี่หอ Cisco รุน
ASA5512X จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖๒,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม สอบถามวา เจตนาการรับบริจาคอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall)
นําไปใชประกอบดําเนินการตามวัตถุประสงคอะไรและทําหนาที่ในสวนไหนจากสถาปตยกรรมในการรองรับการบุก
รุกเขาสูระบบงานหรือ Access จากอินเทอรเน็ตเพื่อเขาสูระบบงาน และขอเหตุผลประกอบการพิจารณาในการ
นําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอะไรเพิ่มเติม ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหความเห็นวา สถาบันฯ มีการ
ปรับปรุงหอง Server จึงไดมีการจัดอุปกรณมาใหโดยใหเปนไปตามเกณฑราคากลางฯ และรองรับระบบเครือขาย
และอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณปองกัน
เครือขาย (Firewall) แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป และรับไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดชี้แจงเหตุผลการใชงานเพิ่มเติมประกอบ
๕. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ยี่หอ
Cisco SG500 28GE POE with Module SFP จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗๙,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑที่บริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
ตรงกัน
ผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหความเห็นวา ควรปรับแกไขชื่อรุนใหเปนเลขอารบิค
นาจะเหมาะสมและเปนสากลมากกวา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบันสุขภาพ

- ๒๙ สัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอในการ
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งต อไป และให ฝา ยเลขานุ การคณะทํ างานฯ รับ ไปดําเนิน การระบุ รุน ของ
ผลิตภัณฑสินคาใหเปนเลขอารบิคเพื่อใหมีความเหมาะสมและเปนสากลทั่วไปในการประชุมครั้งตอไป
๖. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง ยี่หอ
Cisco SG300 28GE with Module SFP จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๒,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑที่บริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
ตรงกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบันสุขภาพ
สัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอในการ
ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๗. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ ๑
ยี่หอ Cisco รุน Aironet 2700i จํานวน ๒๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕๒๙,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค และใหตรวจสอบรุนครุภัณฑที่บริจาคตามรายละเอียดสินคาไม
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 ที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังกลาว ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ครุภัณฑที่รับบริจาคไมมี Wireless Controller ทาง
ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหขอมูลวา Access Point บางรุนสามารถทําเปน Vertual ได โดยตั้ง ๑
เครื่องทําหนาที่เปน Controller แลวใหอีก ๒๐ เครื่องสามารถเชื่อมโยงกับตัวหลักได แตอุปกรณที่รับบริจาคมี
Wireless Controller แตจะไมมีเกณฑราคากลางฯ กําหนดไว ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ให
ขอมูลวา จะเปนซอฟตแวรมาพรอมดวยเพื่อชวยในการบริหารจัดการไวสําหรับหองประชุมที่ตรวจ BGS แยกออก
จากระบบของทางสถาบันฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ ๑ จํานวน ๒๓ เครื่อง รวมเปนเงิน ๕๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑ

- ๓๐ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และใหสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการตรวจสอบรุนผลิตภัณฑสินคาใหสอดคลองกับเอกสารประกอบการนําเสนอ
และรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานบางขอใหตรงกับชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางฯ ที่
กําหนด เพื่อนําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๘. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ ๑ ยี่หอ HP Server รุน
ProLiant DL360e Gen 8 E5-2407v2 จํานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๐๘,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๓๒๕,๕๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายแบบที่ ๑ จํานวน ๓ เครื่อง รวมเปนเงิน ๓๒๕,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไป
๙. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ยี่หอ Microsoft รุน Windows Server 2012 R2 Standard
จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๓๐,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค และชุดโปรแกรมฯ มีจํานวน ๒ ชุดแตเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
มีจํานวน ๓ เครื่อง ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา เครื่องคอมพิวเตอรแมขายอีก ๑ เครื่อง
ไปใชทดแทนทําหนาที่เปน Proxy Server โดยใหคุณคมกฤชจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
หรือ สรอ. มาชวยสนับสนุนในการติดตั้งให
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มเห็ นควรให สถาบัน สุ ขภาพสัตวแหงชาติรับ บริจ าคครุภัณฑคอมพิว เตอรป ระเภทชุด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด รวม
เปนเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารกําหนด และเปนไปตามหลั กเกณฑและแนวทางปฏิ บัติ การจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๑๐. ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ วเตอร ประเภทตูสํา หรับจัด เก็บเครื่องคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณ แบบที่ ๒
(ขนาด 42U) ยี่หอ ARION600 จํานวน ๑ ตูๆ ละ ๕๒,๐๐๐ บาท

- ๓๑ ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนผูบริจาค
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทตูสําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ ๒ (ขนาด 42U) จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ก รมปศุ สั ต ว กํ าหนด และรั บ ไป
ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๑๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ยี่หอ
Brother รุน MFC-9330CDW จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๙,๙๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไป
๑๒. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบที่ ๑
ยี่หอ Canon รุน DR-2020U จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ควรสรุปประเด็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนไปตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
และมติที่ประชุมเห็นควรรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูน ยบ ริการแบบที่ ๑ จํ า นวน ๒ เครื่ อง รวมเปน เงิน ๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเปน ไปตามเกณฑร าคากลางและ

- ๓๒ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
๑๓. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา ๑๘.๕ นิ้ว) ยี่หอ LCQ-education รุน AMDA8-Series จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
ต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด และไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
และเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวเปนเครื่องประกอบหรือไม และมีปญหาการขึ้นทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ทาง
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา นาจะเปนเครื่องประกอบตามเอกสารประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรไมรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง จังหวัดสุรินทร สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ เนื่องจากต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้ น ฐานครุ ภั ณฑ คอมพิ ว เตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และไมเปน ไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
๑๔. ครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา ๑๘.๕ นิ้ว) ยี่หอ HP รุน Z-210 จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๘,๙๙๐ บาท เปนเงิน ๓๗,๙๘๐ บาท
ความเห็นที่ประชุม
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหขอมูลวา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นควรใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน
สังกัดสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับบริจาคครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๒ เครื่อง รวมเปนเงิน ๓๗,๙๘๐ บาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเปนไป
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด และรับไปดําเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดติดตอประสานงานกับผูพัฒนาโปรแกรมระบบและ
ปรับแกไขรายละเอียดโครงการฯ ตามขอสังเกตไดทุกขอจะตองดําเนินการอยางไร โดยใหทันภายในวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางผูแทนจากกองคลัง สอบถามวา ไดเสนอตอผูบริหารกรมปศุสัตวที่กํากับดูแลแลวหรือไม
และเกินเพดานงบประมาณ และโครงการไขหวัดนก วงเงินงบประมาณ ๒๐๐ ลานบาทยังไมคืบหนา โดยจะตอง
ผานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว CIO กรมปศุสัตว และ

- ๓๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสงไปยังกองแผนงานเพื่อพิจารณางบประมาณในภาพรวมกรมปศุสัตว ทางผูแทน
จากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหขอมูลวา ไดจัดทําเรียบรอยแลว ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ใหความเห็น
วา ควรมี การหารื อในการบูร ณาการรว มกั นกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของเพื่อใหไดขอสรุป โครงการและจะไดไมมี
ประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวอีก
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ขอสังเกตเปนประเด็นหนึ่ง และความเหมาะสมและความ
เป นไปไดด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศอีกประการหนึ่ง ถาสามารถดําเนินการไดทันก็ใหเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติรับไปดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอสังเกตดังกลาว และสามารถดําเนินการไดทันเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม สอบถามวา ในชวงจัดทําคําของบประมาณของครุภัณฑคอมพิวเตอรไมวา
จะเปนเครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สวนใหญจะมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกันไป
หนวยงานที่จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือจะตองตั้งงบประมาณเกี่ยวกับชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกัน
ไป แตมีบางหนวยงานที่ขอเพียงฮารดแวรแตไมไดขอชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพ
สั ต ว แ ห ง ชาติ ให ข อ มู ล ว า สถาบั น ฯ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละซอฟต แ วร แ ยกออกจากกั น จะมี ป ญ หา
ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ โดยถาจัดซื้อแยกกันจะทําใหจัดซื้อไมไดและมีราคาคอนขางสูง เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม ดังนั้นถาจัดซื้อแยกจะทําใหไมสามารถจัดซื้อซอฟตแวรระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวร
ระบบจัดการฐานขอมูลไมได ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา ที่มาจากเกณฑราคากลางฯ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปนรายการที่แยกระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือชุดโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล เมื่อตั้งคําของบประมาณก็จะตองตั้งตามเกณฑราคากลางฯ แตมาอยูที่
การจัดซื้อจะบริหารจัดการอยางไร โดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนงบลงทุน สวนซอฟตแวรเปนวัสดุคอมพิวเตอร งบ
ดําเนินงาน เพื่อใหไปเปนคูเมื่อตั้งคําของบประมาณใหจัดทําคําของบประมาณทั้งสองรายการควบคูกันเสมอ และ
การจัดซื้อแบบ OEM ก็มีราคาถูกกวาอยูแลว แตถาเครื่องคอมพิวเตอรมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการมาพรอม แต
ถ า เครื่ องเสี ย ก็ จ ะมี ป ญ หาโปรแกรมระบบปฏิบั ติการ ทางผูแทนจากสํานักเทคโนโลยีชีว ภาพการปศุสัต ว ให
ความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นาที่จะจัดซื้อแบบ Corporate ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ให
ความเห็นวา Serial number (Product Key) จะถูกนําไปใชที่อื่นแทน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม
สอบถามวา เมื่อศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดทําคํางบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร ๕๐๐ เครื่อง และขอตั้งเปน
งบลงทุน - ซอฟตแวรแบบ Corporate ๕๐๐ Licenses เมื่อจัดซื้อรวมแลวผาน Dealer โดยตรง จะไดถูกกวา
๓,๘๐๐ บาท คูณกับ ๕๐๐ License และเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร แตถาแยกจะเปนงบดําเนินงาน ทางผูแทนจาก
กองคลัง ใหความเห็นวา ไมไดเพราะวาการจัดทําคําของบประมาณจะตองระบุวาเครื่องคอมพิวเตอรไปติดตั้งที่
จังหวัดไหน และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ระบุในระดับอําเภอและตําบล ซึ่งสํานักงบประมาณจะกําหนดพื้นที่
งบประมาณและติดตามการใชงบประมาณ ตอนที่กรมปศุสัตวมีปญหาที่ปศุสัตวอําเภอ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
เชียงรายตามหนังสือ ว๒๔ ระบุวา หามเปลี่ยนสถานที่ (ขามจังหวัด) โดยสามารถเปลี่ยนอําเภอในจังหวัดเดียวกัน
ไดและบันทึกลงรายการจะตองระบุจังหวัด ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหความเห็นวา การจัดซื้อชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Corporate จะไดราคาที่ถูกกวา ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา จัดซื้อใน
ปริมาณมากไมใชครั้งเดียวและงบประมาณไมเปนไปตามแผน ทางฝายเลขานุการคณะทํางานฯ สอบถามวา สมมติ

- ๓๔ จั ด ทํ าคํ าของบประมาณโดยระบุ ชื่ อรายการครุภัณฑคอมพิว เตอร เปน เครื่องคอมพิว เตอรพรอมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการแตเขียนเปนราคารวมทั้งสองรายการ (เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ราคา ๑๖,๐๐๐
บาท บวกกับชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ ราคา ๓,๘๐๐ บาท) ทางผูแทนจากกองคลัง ใหความเห็นวา เกณฑ
ราคากลางฯ ไดระบุแยกไวและตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแยกระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนงบลงทุน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเปนงบดําเนินงานซึ่งทางสํานักงบประมาณไดยึดหลัก
และมีขอสังเกตดังกลาว โดยสามารถจัดซื้อรวมได แตในระบบ GFMIS คาวัสดุคอมพิวเตอรจะรวมเปนกอนเดียว
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ มเห็ น ควรให ห น ว ยงานในสั งกัดกรมปศุสัตวรับ ไปดําเนิน การจัดทําคําของบประมาณโดยใหตั้ ง
งบประมาณทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการควบคูกันไปทุกครั้ง
ประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ คาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุคอมพิวเตอร
โดยกองแผนงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดแยกคาวัสดุคอมพิวเตอรมาไวในแผนงานเดียวกัน และมีการตั้ง
เกณฑจัดสรรตามมาตรฐานที่กําหนดใหกับหนวยงานภายใตสังกัด (ศูนย/สถานี/ดาน) จากการติดตามตรวจสอบ
เงินงบประมาณยังคางอยูที่สํานัก/กอง โดยเงินงบประมาณยังไมถูกโอนจัดสรรไปใหหนวยงานยอย โดยมีความ
ตองการโอนใหศูนย/สถานี/ดาน ประกอบดวย สํานักพัฒนาอาหารสัตว สํานักพัฒนาพันธุสัตว สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ กองส งเสริมและพัฒนาการปศุสัต ว สํ านักงานเลขานุ การกรม และกองสารวัตรและกักกัน โดยศูน ย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะจัดทําหนังสือแจงไปที่สํานัก/กองใหเรงรัดดําเนินการจัดสรรใหกับหนวยงานยอย จะมี
ผลต อการใช จ า ยและในการจั ดทํ า คํ า ของบประมาณป ๒๕๖๐ โดยเปน งบดําเนิน งาน - คาวัส ดุคอมพิว เตอร
แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางผูแทนจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ใหความเห็นวา เปน
เงินงบประมาณกอนเดียวหรือไม ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา เปนงบประมาณกอนเดียวและ
หนวยงานยอยที่ไดรับเงินงบประมาณไมเทากัน โดยหนวยงานหลักจะตองจัดทําแผนจัดสรร และกองคลังจะโอน
จัดสรรใหกับหนวยงานยอยตอไป ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินงบประมาณมา ๕๐ เปอรเซ็นต บางที
หนวยงานไดไมมากเมื่อโอนทั้งปไดเพียงแค ๓,๐๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตไดเพียงแค
๑,๕๐๐ บาทเทานั้น แตก็ไมสามารถจัดซื้อตลับหมึกได โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็นาจะดําเนินการเหมือนกับ
คาบริการโทรคมนาคมโดยโอนเขาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แลวจึงทําแผนจัดสรรโดยจัดทําพรอมกับคาบริการ
โทรคมนาคม โดยจะตองประสานงานกับกองแผนงาน มิฉะนัน้ ก็จะตองมาดําเนินการโอนเพิ่มทําใหการเบิกจายเงิน
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว และเดิมงบประมาณดังกลาวอยูในกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวทําให
มองภาพไมชัดเจน ทางประธานคณะทํางานฯ ที่ประชุม ใหขอมูลวา ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะจัดทํา
หนังสือแจงไปยังหนวยงานใหจัดทํารายงานคาใชจายคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อพิจารณาเกณฑราคามาตรฐานกลาง
ใหเหมาะสมตอไป ทางผูแทนจากสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ใหขอมูลวา คาวัสดุคอมพิวเตอรอยูใน
กิ จ กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ แต เ งิ น งบประมาณไม พอใช ทํา ใหเ ปลี่ ย นแปลงขา มกิ จ กรรม ทางประธาน
คณะทํางานฯ ที่ประชุม สอบถามวา เปนอํานาจใคร ทางผูแทนจากกองคลัง ใหขอมูลวา เงินงบประมาณที่ไดมามี
ปญหาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงใชกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยจะตองใชกิจกรรมดังกลาวใหหมด
กอนจึงไปใชกิจกรรมตรวจสอบฯ โดยเปนอํานาจสํานักงบประมาณในการอนุมัติขามแผนงานและตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี
ประธานคณะทํ า งานฯ ที่ ป ระชุ ม ใหขอ มูล วา หนว ยงานที่มีความประสงคจัดทํ าโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็สามารถนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในวาระอื่นๆ ได
โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตวกําหนด

- ๓๕ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําหนังสือแจงใหสํานัก/กองที่มี
หนวยงานยอยเรงรัดในการจัดทําแผนจัดสรรงบดําเนินงาน - คาวัสดุคอมพิวเตอร และโอนเงินงบประมาณเพื่อ
นํา ไปใช จั ด ซื้ อวั ส ดุคอมพิ ว เตอร ให ทัน การเบิกจายตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําหนังสือแจ ง
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวจัดทํารายงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรในแตละไตรมาสเพื่อรวบรวมขอมูลจัดทํา
เกณฑคาใชจายที่เปนมาตรฐานกลางตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายปรีชา จันทรณิธานศรี)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุนทร รัตนจํารูญ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

- ๓๖ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
๓๙,๓๑๗,๘๒๐ ๑. โครงการที่บรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
๑. โครงการจางพัฒนาระบบบริหาร
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
จัดการหองปฏิบัติการ (LIMS) ของ
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
สหกรณ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. ใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติเปนเจาภาพ
หลักรับไปดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน/
คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ (LIMS) กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาและบูรณาการรวมกัน เชน สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานัก
ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย เปนตน
๔. ควรมองภาพการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
และจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ) เปนลักษณะองครวม
โดยจะตองสามารถทํางานเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
กันทั้งสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคทุกศูนย สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- ๓๗ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
๕. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้ง Hardware
และ Software จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และถาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา มี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแตละรายการประกอบ และจะตองมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน
๓ ราย
๖. ปรับจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ระบุภายใน
รายละเอียดโครงการกับที่ระบุรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรแนบทาย
โครงการใหมีความสอดคลองกัน
๗. ปรับรายละเอียดอัตราคาตอบแทนบุคลากรใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง (การปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศ) ใหเปนไป
แนวทางเดียวกัน และจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจางที่ปรึกษาสําหรับ
แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด
๘. ปรับคาใชจา ยในการอบรมการใชงาน ควรจะมี
หลักสูตรการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่มีความจําเปนตอการ

- ๓๘ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

๒. โครงการระบบกลองวงจรปด
(CCTV) สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ ของสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ

งบประมาณ (บาท)

๒,๔๐๓,๙๐๐

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
ปฏิบัติงาน
๙. ควรระบุรายละเอียดขอบเขตเนื้องานโปรแกรม
ระบบงานใหมากกวานี้ (Mini TOR) เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโครงการใหมีความชัดเจนและ
สมบูรณมากขึ้น
๑๐. ปรับรายละเอียดเนื้อหาโครงการ แผนภาพ
ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน กรอบวงเงิน
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียด
เนื้องานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
รายละเอียดอื่นๆ ใหมีความสอดคลอง มีความ
สมบูรณ และรองรับการปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตวที่เกี่ยวของ
๑. โครงการที่บรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware)
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และ

- ๓๙ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ และถาครุภัณฑคอมพิวเตอรไม
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จะตองชี้แจง
เหตุผลความจําเปนในการจัดหา มีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรแตละ
รายการประกอบ และจะตองมีใบเสนอราคา
ประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน ๓ ราย
๔. ปรับชื่อรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
คาใชจายอื่นๆ ใหสอดคลองกับเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
และเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๕. ปรับรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเปนไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปดที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด เพื่อใหมีความชัดเจนและมีความ
สอดรับกับเกณฑราคากลางฯ
๖. ควรพิจารณารายการครุภัณฑคอมพิวเตอรแต
ละรายการใหมีความสอดคลองกันและรองรับการ
ปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่การใชงานไดอยาง
สมบูรณ

- ๔๐ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
๗,๗๔๙,๐๐๐
๓. โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ป
แล็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฐานขอมูลชีวภาพปศุสัตว
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว

๔. โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
องคกร ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ
สัตวมหาสารคาม

๒๘๒,๐๐๐

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
๑. โครงการที่บรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. ควรปรับเปลี่ยนเปนแบบฟอรมเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT๐๑) โดยเปน
โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีจํานวน
มากและวงเงินงบประมาณคอนขางสูง
๔. ควรระบุรายละเอียดเนื้อหาโครงการ การใช
งานครุภัณฑคอมพิวเตอร ความคุมคาของ
โครงการ และกลุมเปาหมายผูใชงาน ใหมีความ
ชัดเจน
๕. ควรมองการจัดหาคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต ซึ่ง
จะตองมีโปรแกรมระบบงานรองรับการใชงานและ
การปฏิบัติงานของผูใชงาน
๑. โครงการไมไดบรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน

- ๔๑ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

๙๓,๐๐๐

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. ควรปรับรายละเอียดเนื้อหาโครงการ รายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และวงเงินงบประมาณ ใหมี
ความชัดเจนและมีความสอดคลองกัน
๔. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (Hardware
และ Software) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด และถาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
จะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดหา มี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแตละรายการประกอบ และจะตองมี
ใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาแนบ จํานวน
๓ ราย
๕. การจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
พื้นฐานในภาพรวมกรมปศุสัตวใหกับหนวยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว โดยทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดังกลาว
๑. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

- ๔๒ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

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

งบประมาณ (บาท)

๑,๙๕๔,๒๐๐

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
การสื่อสารของหนวยงาน
๒. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด
๓. ใหหนวยงานรับไปดําเนินการพิจารณารายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เปนโควตาหนวยงาน
ตนเอง หรืออาศัยโควตาหนวยงานในสังกัดกรม
ปศุสตั วที่มีอยูจากโครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เคยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมาแลว และนําเสนอตอผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงกรมปศุสัตวให
ความเห็นชอบตอไป
๑. โครงการที่บรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และเปนการบรูณาการเชิงยุทธศาสตร
ภาครัฐ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด และครุภัณฑประเภทอื่นๆ

- ๔๓ เอกสารแนบ
ประกอบรายงานการประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว
ดานการจัดหาและการติดตั้งระบบ และดานการพัฒนาระบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
หนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๗. โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินคาปศุสัตว

๒๘๐,๐๐๐

ขอสังเกตของที่ประชุมคณะทํางานฯ
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรของสํานัก
งบประมาณ
๑. โครงการที่บรรจุอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
๒. ดําเนินการนําเสนอขออนุมัติหลักการและขอ
ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงาน
ตนเองรับทราบความเคลื่อนไหวและการ
ดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน
๓. รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด

