
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดทีี่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ถนนวิสุทธกิษัตริย์
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้  มา  ประชุม  
1. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ท่ีปรึกษาดา้นการปกครอง (นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวุฒ)ิ ประธานท่ีประชุม

แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักสเงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเลทกทรอนกิส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6. รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

7. นายศุภลักษณ์  ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง

8. นายอดิศร  สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุเมพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

9. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดนิ

10. นายพงษ์ศักดิ์  ธีระกติติวัฒนา วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. นายธนะสิทธ์ิ อนันตสิ์ริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

13. นายวุฒินันท์  สิลมัฐ ผู้ชเวยผู้วเาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

14. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาสเวนภูมิภาค

15. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

16. นายสงวน อนุตรโสตถิ ผู้ชเวยผู้วเาการธุรกิจสารสนเทศและส่ือสาร กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าสเวนภูมิภาค

17. นางสาวปาริชาติ  เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
 ผู้แทนองค์การตลาด

18. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ผู้อำานวยการสเวนอำานวยการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

19. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสเงเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.
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20. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุเมพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ

21. นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์ ผู้อำานวยการสเวนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ

22. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ

23. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลทกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหเงชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
4. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการสเวนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประวิตร อไุรกุล รองปลัดองค์การบริหารสเวนจังหวัด อบจ.บุรีรัมย์
2. นายสมชาย เปล่ียนรัมย์ ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ อบจ.บุรีรัมย์
3. นายสมยศ พัฒนกิจจารักษ์ ท่ีปรึกษาโครงการ อบจ.บุรีรัมย์
4. นายสุรเชษฐ์ ธนะสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ.บุรีรัมย์
5. นายพิทยาพล บุญเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป อบจ.บุรีรัมย์
6. นางสรินยา สาคีรี นักวิชาการคลัง อบจ.บุรีรัมย์
7. นางเพชรี สุขประโคน นักบริหารงานการคลัง อบจ.บุรีรัมย์
8. พ.จ.อ.ชุมพล  เท่ียงธรรมดี นายชเางไฟฟ้า ๖ว เมืองพัทยา
9. วเาท่ี ร.ต.นรา พูลผล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว เมืองพัทยา
10. นางสาวเนตรนภา นิ่มหนู นักวิชาการศึกษา อบจ.เชียงใหมเ
11. นางสาวสมศรี วิไลประสิทธ์ิพร นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการ กองสารนิเทศ สป.
12. นางสุวรรณา สีสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ กองสารนิเทศ สป.
13. นางสาวอินทิรา อาจอาสา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กองสารนิเทศ สป.
14. นายโอฬาร แสงแก้ว นายชเางภาพชำานาญงาน กองสารนิเทศ สป.
15. นายจิรชัย อตุมะ ครูพิเศษ  โรงเรียนแมเอายวิทยาคม อบจ.เชียงใหมเ
16. นางสมภัทร  ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือขเาย การประปาสเวนภูมิภาค
17. นายสุริยกมล ศรีสุนทรไท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ การประปาสเวนภูมิภาค
18. นางพรพิมล รุเงแจ้ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว อบจ.กำาแพงเพชร
19. นายกิตติวัฒน์ กล่ินสุคนธ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว อบจ.กำาแพงเพชร
20. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมป้องกันฯ
21. นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการกองบริหารจัดการเทคโนโลยีและเคร่ืองแมเขเาย การประปานครหลวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

นายภชุงค ์โพธิกฎุสัย ท่ีปรึกษาดา้นการปกครอง (นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวุฒ)ิ แจง้ท่ีประชมุวเา
ประธานฯ (นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ตดิราชการ ไดม้อบหมายให้ทำาหน้าท่ีประธานฯ แทน 
มตทิี่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๖
- ในการประชมุคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี

2/2556 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการพิจารณาให้ความเหทนชอบและรับทราบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
ของสเวนราชการ หนเวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสเวนท้องถิ่น จำานวน ๙ โครงการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุม มีจำานวน 7 หน้า ซึ่งได้จัดสเงให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ลเวงหน้าแล้ว ไมเมีกรรมการฯ ทเานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมฯ แตเอยเางใด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำาเสนอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้
๓.1 กรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น สเงสำาเนาคำาส่ังท่ี 765/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556

เร่ือง แตเงตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำาเนาคำาส่ังท่ี 55/2556 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ืองแตเงตั้งท่ีปรึกษา
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำาเนินงานด้านสารสนเทศ
เป็นไปอยเางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรฯ รวมถึงการพิจารณาให้
ความเหทนชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำาหนด จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ

3.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหนังสือท่ี ทก 0210/2150 ลงวันท่ี 27
กุมภาพันธ์ 2556 ขอสเงรายชื่อผู้แทนเป็นคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย คือ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ เป็นผู้แทนหลัก และนายรังสฤษฎ์ น้อยอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ เป็นผู้แทนสำารอง จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ

3.3 จังหวัดสุโขทัย สเงสำาเนาคำาส่ัง ท่ี 506/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2556 เร่ืองแตเงตั้ง
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนเวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด เพื่อ
พิจารณาให้ความเหทนชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหนเวยงานในระดบัจังหวัด และองค์กรปกครองสเวนท้องถิ่น ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตขิองกระทรวงมหาดไทย จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ

3.๔ องค์การตลาด  สเงสำาเนาคำาส่ังท่ี  70/2556  เร่ือง  แตเงตัง้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหนเวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยขององค์การตลาด เพื่อดำาเนินการพิจารณาโครงการจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินไมเเกิน  10  ล้านบาท  ขององค์การตลาด  แล้วรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการการบริหารฯ
ของกระทรวงมหาดไทยทราบ จงึเรียนท่ีประชมุเพ่ือโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ การไฟฟ้าสเวนภูมิภาค มีหนังสือท่ี มท 5309.7/10439 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 แจ้งชื่อ
ผู้แทนการไฟฟ้าสเวนภูมิภาคเข้ารเวมเป็นคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานและราคากลางฯ คือ นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร
ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ สายงานธุรกิจสารสนเทศและการส่ือสาร
มตทิี่ประชุม รับทราบ

๓.๖ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลคเาไมเเกิน 10 ล้านบาท ของหนเวยงานในระดับ
จงัหวัด ท่ีผเานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และจดัหาตามระเบียบพัสดฯุ แล้ว ของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

ปงีบประมาณ   255  4   
ผเานการพจิารณาของคณะกรรมการฯ จำานวน 23 หนเวยงาน รวม 38 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

11,582,050 บาท (สิบเอทดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)  

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ดำาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว จำานวน 7 หนเวยงาน รวม 11 โครงการ วงเงินอนุมัต ิ
804,840 บาท (แปดแสนส่ีพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) จัดหาไดจ้ริง จำานวน 728,848 บาท (เจทดแสนสองหมื่นแปดพัน
แปดร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน)

ปงีบประมาณ   2555  
ผเานการพจิารณาของคณะกรรมการฯ จำานวน 13 หนเวยงาน รวม 22 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

1,383,150 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ดำาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว จำานวน 27 หนเวยงาน รวม 50 โครงการ วงเงินอนุมัติ

6,485,250 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จัดหาได้จริง จำานวน 728,848 บาท (เจทดแสน
สองหมืน่แปดพนัแปดรอ้ยส่ีสบิแปดบาทถว้น)
                          จึงเรียนท่ีประชุมพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

4.1 การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการบรูณาการระบบเช่ือมโยงคลงัข้อมลูสาธารณภยัแหง่ชาติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณปี 2557 วงเงิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ  ประชมุเมือ่วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2556  มมีติเหทนชอบในหลักการ แตเมีข้อสังเกตและ
เสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ดร.วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ)  ให้หนเวยงานจัดทำารายละเอยีดของโครงการเพ่ิมเติม  สเงให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบกเอนแล้วจึงนำาไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตเอไป

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖ เมือ่วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ตรวจสอบแล้วมีข้อเสนอแนะให้
หนเวยงานนำาไปปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการใหมเ จากเดิมที่เขียนเร่ืองการพัฒนาระบบไมเชัดเจน ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไข
เพ่ิมเติมรายละเอยีดแยกออกเป็น ๓ ระบบ คือ ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย ระบบพยากรณ์/แจ้งเตือนภัย และระบบวิเคราะห์
ข้อมลู โดยระบุชัดเจนวเาสเวนใดในแตเละระบบได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว สเวนใดดำาเนินการในปปรงบประมาณ ๒๕๕๖ และสเวน
ใดดำาเนินการในปปรงบประมาณ ๒๕๕๗ และจัดสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอียดเสนอในท่ีประชุมฯ จึงเรียนท่ีประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะวเา การดำาเนินการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต้องตอบสนอง
ตเอความต้องการของหนเวยปฏิบัติ เมื่อหนเวยปฏิบัติมีความประสงค์อยากได้อะไร ฝ่าย IT จึงดำาเนินการจัดหาให้ ไมเใชเฝ่าย IT 
เหทนวเาระบบทันสมัยกทจัดหาให้หนเวยปฏิบัติใช้ แตเระบบท่ีจัดหาไมเสามารถตอบสนองความต้องการของหนเวยปฏิบัติ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตวเา การพัฒนาระบบท้ัง ๓ ระบบนี้ อาจไมเเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ แตเเป็นการประสานข้อมูลกับหนเวยตเาง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ขอให้ ปภ. พิจารณาท้ัง IT และ MIS ในเร่ืองการเผชิญเหตุ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตดิตามสถานการณ์และสามารถส่ังการได้ทันที
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ และให้หนเวยงานรับขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา

4.2 การพิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการการบริหารและจดัหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สอบถามกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขเวลาของมาตรการเรเงรัดการเบิกจเายงบประมาณของรัฐบาลท่ีกำาหนดให้ทุกสเวนราชการ /หนเวยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัดจะ
ต้องดำาเนินการเบิกจเายงบลงทุนสำาหรับปปรงบประมาณ 2556 ภายในเดือนมีนาคม 2556

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีข้อคิดเหทนและเสนอแนะวเา การจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหนเวยงานของรัฐต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ซ่ึง
เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2547 และให้เป็นไปตามมาตรการเรเงรัดการเบิกจเายงบประมาณของ
รัฐบาล จังหวัดควรจะเรเงรัดในการจัดประชุมพิจารณาโครงการท่ีมีมูลคเาไมเเกิน 10 ล้านบาท ให้ทันภายในกำาหนดเวลา ซ่ึงฝ่าย
เลขานุการได้มีหนังสือที่ มท 0210.5/ว 248 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 เร่ืองการพิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ถึงสำานักงานจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาดำาเนินการ 

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องติดตามการปฏิบัติตามข้อส่ังการของคณะกรรมการฯ ด้วย เน่ืองจากจังหวัดทำางาน

ทุกเร่ืองในพ้ืนท่ี จึงต้องมีการเตือนจังหวัดด้วย
มตทิี่ประชุม รับทราบ

4.3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจปาปี พ .ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th) และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเหทนวเา เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอมติท่ีประชุมฯ
ให้เร่ิมใช้เกณฑ์ราคากลางฯ ของปปร 2556 ในเดือน เมษายน 2556 เป็นต้นไป จงึเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา

คณะทำางานฯ พิจารณาแล้วเหทนวเา จากการประชมุคณะกรรมการฯ เมือ่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชี้แจงวเาบางรายการ Spec เทเาเดิม แตเมีราคาสูงข้ึน จึงขอทราบคำาตอบกเอนวเา
เพราะอะไร จงึเหทนควรนำาเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ พิจารณาตเอไป

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเรียนท่ีประชุมวเา เหตุท่ี spec เทเาเดิมแตเราคา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในท้องตลาดเพิ่มขึ้น เชเน รายการท่ี ๑๓ – ๑๕ คเาเชเาระบบจัดเกทบ Log File ระบบเครือขเาย อ้างอิง
จากราคา CAT ซึง่เป็นหนเวยงานหลัก โดย CAT ไมเได้ปรับคเาเชเามาหลายปปรแล้ว ปปรนี้จึงขอปรับคเาเชเาเพิ่มขึน้
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้
(๑) การใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้องใช้พร้อมกันท่ัวประเทศ

โดยถือปฏิบัติตั้งแตเวันท่ีประกาศเป็นต้นไป เป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติท่ีจะต้องติดตามจากเวทบไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) ซึง่เป็นผู้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๒) ทก. ควรแจ้งเวียนให้สเวนราชการระดับกระทรวงทราบเมื่อมีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหมเ เหมือนกับท่ีสำานักงบประมาณแจ้งเวียนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ทราบ
ทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงบัญชีฯ ใหมเ เนื่องจากเป็นหลักฐานทางราชการ หากมีหนเวยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จะไดม้ีหนังสือแจ้งเวียนจาก ทก. ยืนยันวเา ทก. ให้เร่ิมใช้เกณฑ์ฯ ใหมเเมื่อไหรเ

(๓) ควรเปล่ียนชเวงเวลาการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ใหมเให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในการจัดทำาคำาของบประมาณ เนื่องจากหนเวยงานได้ยึดถือเกณฑ์ฯ ปจจจุบันในการจัดทำาคำาขอ
งบประมาณ แตเเมื่อมีประกาศเกณฑ์ฯ ใหมเภายหลังท่ีจัดทำาคำาของบประมาณเรียบร้อยแล้ว หนเวยงานต้องดำาเนินการปรับ
แก้ไขเกณฑ์ใหมเอีกคร้ัง

(๔) คเาเชเาเป็นคเาบริการ ไมเใชเครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งคเาบริการจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปปร ในขณะท่ี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะปรับลดราคาลงทุกปปร เมื่อคเาเชเารวมอยูเในบัญชีครุภัณฑ์ฯ ทำาให้เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ จึง
ควรจัดทำาบัญชีคเาบริการแยกออกจากบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเมื่อจัดทำาบัญชีคเาบริการแล้ว กทควรจัดทำาให้ครอบคลุม
ถงึคเาเชเาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย
มตทิี่ประชุม ใหใ้ช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปปร พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ประกาศไว้ ตั้งแตเวันท่ีประกาศเป็นต้นไป และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำาข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อทราบ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
- การพิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มมีูลคา่ไม่เกิน 5 ล้านบาท,  ที่มี

มลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท และมมีลูคา่เกนิ 100 ลา้นบาท ของสว่นราชการ หนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้สิ้น 13 โครงการ ดงันี้

๕.๑ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมลูคา่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ของส่วนราชการ  จปานวน 2 
โครงการ คือ 

สปานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จปานวน   ๒   โครงการ  
1. โครงการจัดหาเคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณปปร 2556 วงเงิน 245,๐๐๐ บาท (สองแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถว้น)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว ไมเมีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
มติทีป่ระชุม เหทนชอบ

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของกองสารนิเทศ งบประมาณปปร 2556 วงเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 351,437 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยสามสิบเจทดบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว ไมเมีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ  จปานวน 3 
โครงการ ดังนี้

กรมที่ดนิ จปานวน ๑ โครงการ
3. โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนใน

สำานักงานท่ีดิน ปปรงบประมาณ 2557 วงเงิน 19,527,800 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจทดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว ไมเมีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด แตเผู้แทน กฟน. มีข้อเสนอแนะให้กรมท่ีดินนำาไปพิจารณาวเานเาจะใช้
Windows7 จะดีกวเา เพราะเหมาะแกเการ Upgrade
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะวเา กรมท่ีดินมรีะบบรายงานท่ีพัฒนาเองแล้ว หากไมเจำาเปน็ กทไมเควรจดัซ้ือ
ชดุโปรแกรมจัดการสำานักงาน ควรซ้ือเฉพาะท่ีจำาเปน็จริง ๆ เทเาน้ัน
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จปานวน   ๒   โครงการ  
4. โครงการระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อการประชุมทางไกล Conference กับการ

จัดการภัยพิบัติ ปปรงบประมาณ 2557 วงเงิน 45,000,000 บาท (ส่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว มข้ีอสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขในรายละเอียดโครงการวเาแตเละระบบมกีารเชือ่มโยงอปุกรณ์  และสามารถใช้งาน
รเวมกันกับของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หรือไมเ ให้หารือกับ ศสส.สป. กเอนนำาเข้าวาระคณะกรรมการฯ ซึง่ผู้แทนหนเวยงาน
ได้เข้ารเวมหารือกับเจ้าหน้าท่ีของ ศสส.สป. กับฝ่ายเลขานุการฯ และได้สเงรายละเอียดท่ีปรับแก้ไขสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว
ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชมุ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตวเา โครงการน้ีไมเตอบสนองตเอความต้องการของฝ่ายบริหาร เพราะถ้าเผชิญ

เหตุแล้วจะต้องเป็นการเคล่ือนท่ีไปตามสถานที่เกิดเหตุ ไมเใชเน่ังอยูเกับที่แล้วเรียกคนท้ังหมดมาประชุม การเผชิญเหตุวิกฤตจะ
เป็นเฉพาะพื้นท่ี อาจมีผู้เข้ารเวมประชุมแคเไมเก่ีจังหวัด ไมเใชเทุกจังหวัดมาประชุมรเวมกันเมือ่เกิดเหตุท่ีจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง และ
เมื่อเกิดเหตุวิกฤติ กทสามารถใช้ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Center : POC) หรือห้องปฏิบัติการ
(Operation Room : OR) ได้อยูเแล้ว ซ่ึงเป็นการบูรณาการทุกหนเวยงานโดยมีผู้วเาราชการจังหวัดเป็นผู้ส่ังการ ส่ิงท่ี ปภ.
ต้องการคือระบบเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถมองเหทนภาพและได้ยินเสียงในท่ีเกิดเหตุได้ทันที ให้หนเวยงานกลับไปพิจารณาปรับ
เปล่ียนเทคโนโลยีใหมเให้เหมาะสม เชเน จัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีสามารถใช้ application ในการติดตเอส่ือสารได้ให้ทุกจังหวัด
พร้อม Air Card เพ่ือการใช้งานอินเทอร์เนทตผเานเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และป้องกันระบบเครือขเายโทรศัพท์ลเมโดยการใช้
บริการจากผู้ให้บริการหลาย ๆ แหเง กทจะสามารถทำางานได้เหมาะสมกับเหตุการณ์มากกวเาระบบ VCS ถ้าคุยกันใน ปภ. เทเาน้ัน
ไมเควรลงทุน ๔๕ ล้านบาท เพื่อทำาระบบ VCS ซ่ึงอีกไมเนาน เทคโนโลยี 4G กทจะใช้งานได้ ดังน้ัน ใช้ application ผเานโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีได้อยูเแล้ว 

ผู้แทน ปภ. ชี้แจงวเา application ผเานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไมเสามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐ สถานท่ี
พร้อมกันได้ (ปภ.เขต ๑๘ เขต + สนง.ปภ.จังหวัด ๗๗ จังหวัด) ซ่ึงจะต้องมีการรายงานสถานการณ์ทุกเช้า-เยทน จึงต้องมีการ
สนับสนุนให้มีระบบ VCS ที่เสถียรกวเาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จงึจัดให้มเีคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คทุกจังหวัด

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ ปภ. พิจารณาอุปกรณ์ในห้อง POC/OR วเามีเคร่ืองมืออะไรท่ีต้อง
จัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมให้ห้อง POC/OR ตอบสนองตเอความต้องการของ ปภ. และจัดหาชุดประชุมทางไกลแบบเคล่ือนท่ี
(Mobile VCS) ที่สามารถเชือ่มโยงกับระบบ POC ได้ โดยไมเจำาเป็นต้องจัดให้มีชุด Mobile VCS ครบทุกจังหวัด ควรมีจำานวนท่ี
พอเหมาะสำาหรับการเผชิญเหตุวิกฤติเทเาน้ัน เชเน อาจมจีำานวน ๑๘ ชุดสำาหรับ ปภ.เขต
มตทิี่ประชุม เหทนชอบในหลักการ และให้ ปภ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการ

5. โครงการปรับปรุงระบบเครือขเายและระบบบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับศูนย์บัญชาการสาธารณภัยแหเงชาติ ปปรงบประมาณ 2557 วงเงิน
24,000,000 บาท (ย่ีสิบส่ีล้านบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แล้ว มีข้อสังเกตให้หนเวยงานจัดทำาแผนภาพการเชือ่มโยงระบบเครือขเายตามโครงการ โดยให้ทำาผังการเชือ่มโยงระบบ จัดทำา
รายละเอียดเพ่ิมเติม กเอนนำาเข้าวาระคณะกรรมการฯ ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอียด
เสนอในท่ีประชมุฯ
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตวเา โครงการน้ีมีความเชื่อมโยงกับโครงการท่ี ๔ โครงการระบบเทคโนโลยี
และการส่ือสารเพ่ือการประชุมทางไกล Conference กับการจัดการภัยพิบัติ เมื่อโครงการท่ี ๔ มีการปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการ จึงต้องกลับไปพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอยีดโครงการท่ี ๕ ด้วย

ผู้แทน ปภ. ชี้แจงวเา โครงการน้ีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ และเพิ่มระดับ
การรักษาความปลอดภัยของเครือขเายและข้อมลูสารสนเทศให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ ปภ. แยกรายละเอียดให้ชัดเจนวเาสเวนใดเป็นการทดแทนของเดิม
จำานวนเทเาไหรเที่ต้องจัดหาเพ่ือทดแทน สำาหรับสเวนท่ีจัดหาเพิ่มเติม ขอให้ ปภ. พิจารณาการใช้งานระบบเครือขเายที่มีลักษณะ
เป็น Mass อยูเแล้ว เชเน application ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่มีความเหมาะสม
มตทิี่ประชุม เหทนชอบในหลักการเฉพาะสเวนท่ีจดัหาทดแทน สำาหรับอปุกรณ์ท่ีจดัหาเพิม่เตมิใหห้ารือฝ่ายเลขานกุารฯ
เมือ่ฝ่ายเลขานกุารฯ แล้ววเาถกูตอ้งตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ใหฝ่้ายเลขานกุารฯ เรียนคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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๕.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจใน
สงักัดกระทรวงมหาดไทย  จปานวน 1 โครงการ  คอื 

การประปาส่วนภูมภิาค จปานวน   ๑   โครงการ  
6. โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะท่ี 1: Virtual Machine งบประมาณปปร ๒๕๕๖

วงเงิน 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขในรายละเอียดโครงการ รายการกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ Server
สำาหรับติดต้ังระบบ Virtual Machine, รายการท่ี ๕ 10G Transceivers ให้คิดราคาเป็นหน่วยไม่ใช่ราคารวม และรายการ
อุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ Training + Implement ให้แยกเป็นค่าฝึกอบรมและค่าติดตั้ง ซ่ึงหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าย
เลขานกุารฯ แล้ว ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชมุฯ
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

๕.4 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมลูคา่เกิน 10 ล้านบาท ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
จปานวน 5 โครงการ คือ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดบุรีรัมย์   จปานวน   ๑   โครงการ  
7. โครงการ “เมืองแป๊ะ สูเความเป็นเลิศ” ประจำาปปรงบประมาณ  2556 (รวมเชเาคอมพิวเตอร์

ปปร 2556-2558) วงเงิน 62,400,000 บาท  (หกสิบสองล้านส่ีแสนบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
43,250,000 บาท (ส่ีสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดการเชเาคอมพิวเตอร์ และรายการกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการท่ี ๑๕ คเาพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วยคเาจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบและคเาใช้จเายในการอบรม ให้แยกคเาใช้จเายในการอบรมไปไว้ท่ีสเวนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้
ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชุมฯ
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

ท่ีประชมุฯ ได้อภิปรายอยเางกว้างขวางแล้ว สรุปได้วเาคณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะสเวนท่ีเป็นการจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เทเานัน้ หากเป็นการพัฒนาระบบ e-Learning ในลักษณะเป็นบทเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จงึจะนำาเข้าสูเการพิจารณาของคณะกรรมการชดุน้ี แตเโครงการน้ีเป็นการจดัทำาศูนย์กวดวิชา
ดังน้ัน คณะกรรมการฯ ไมเพิจารณาการผลิตเน้ือหาหลักสูตรตามโครงการนี ้แตเมข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี

(๑) โครงการน้ีควรจัดทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ไมเควรเป็นลักษณะกวดวิชา เน่ืองจากผิดวัตถุประสงค์ของ
ระบบการจัดการศึกษาท่ีพยายามลดจำานวนเดทกเรียนกวดวิชาด้วยระบบ O-NET แตเเวลาน้ีจะเน้นหนักในการทำาให้นักเรียนสอบ
เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีต้องการโดยจ้างติวเตอร์ (Tutor) มาสอนพิเศษเพ่ือให้นักเรียนสามารถทำาข้อสอบ O-NET ได้คะแนนสูง
โดยไมเคำานึงถึงความรู้เพ่ือประโยชน์จากการศึกษา เชเน นำาข้อสอบเกเา ๆ มาสอน เพราะการออกข้อสอบมักจะไมเหเางไกลจาก
ข้อสอบในอดีต ทั้งน้ี ศูนย์การเรียนรู้ควรเพิม่เน้ือหาสาระสำาหรับสายอาชีพด้วย ไมเใชเเฉพาะกลุเมสายสามญัเทเาน้ัน 

(๒) ควรนำาเน้ือหาท่ีได้จากการดำาเนินการโครงการน้ีไปเผยแพรเให้เดทกทุกคน โดยเดทกไมเต้องเสียคเาใชจ้เาย
รายบุคคล และมตัีวชีวั้ดวเาอกีก่ีปปรข้างหน้า นกัเรียนในจงัหวัดบรีุรัมย์จะมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกวเานักเรียนจงัหวัดอืน่ สำาหรับ
สเวนท่ีเป็นอปุกรณ์อืน่ ๆ รายการท่ี ๑ คเาเนือ้หาหลักสูตรทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน ควรแยกรายการให้ชดัเจนวเาเป็นคเาบรรยายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเทเาใด และเป็นคเาตัดตเอเพ่ิมเติมเทเาใด อยเางไร เพ่ือมิให้เกิดความสับสนวเาจเายคเา
ตอบแทนในการบรรยายชั่วโมงละ ๙,๐๐๐ บาท ซ่ึงเกินอัตรามาตรฐานของทางราชการ หากสามารถติดตเอให้สถาบันการศึกษา
เชเน มหาวิทยาลัย เสนอรายละเอียดงานพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ อบจ.บุรีรัมย์ โดยคิดเป็น man/month หรือ
man/day เพ่ือเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองสเวนท้องถ่ินอื่นสามารถประเมินความเหมาะสมของงบประมาณในการจัดทำา
โครงการลักษณะเดียวกันน้ีได้

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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(๓) ควรหาวิธีวเาทำาอยเางไรเนือ้หาทีไ่ด้จากการดำาเนินโครงการน้ีจะเป็นสมบัติของสเวนกลาง โดย จ .บุรีรัมย์
ริเร่ิมพัฒนาแล้วให้จงัหวัดอืน่ ๆ มาใชง้านรเวมกันได้ ไมเใชเทุกจงัหวัดจา้งบุคลากรมาบรรยายชัว่โมงละ ๙ ,๐๐๐ บาท หากดำาเนินการ
ทุกองค์กรปกครองสเวนท้องถ่ินท่ัวประเทศ จะกลายเป็นสูญเสียเงินงบประมาณมหาศาล อาจจะประเมินราคามาเลยวเาในชเวง
เวลาก่ีปปร บุคลากรผู้บรรยายจะมีรายได้เทเาไหรเ จเายให้เขาแล้วกำาหนดวเาเน้ือหาดังกลเาวเป็นกรรมสิทธ์ิของ อบจ.บุรีรัมย์
มตทิี่ประชุม เหทนชอบในหลักการ และให้ อบจ.บุรีรัมย์ รับขอ้สังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ จปานวน ๑ โครงการ
8. โครงการจัดหาอินเตอร์เนทตเพื่อการศึกษา School Online ส่ือการเรียนการสอนระบบ

มัลติมีเดีย พร้อมระบบทดสอบอิเลทกทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) ปปรงบประมาณ 2556 วงเงิน 39,440,000 บาท
(สามสิบเก้าล้านส่ีแสนส่ีหมื่นบาทถว้น)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แล้ว มีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดของส่ือการเรียนการสอน โดยให้แยกราคาคเาเรียน Online ออกมาด้วย
ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชุมฯ
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดกปาแพงเพชร จปานวน ๑ โครงการ
9. โครงการห้องเรียนอิเลทกทรอนิกส์ E-Classroom for Tablet  งบประมาณปปร 2556 วงเงิน

17,000,๐๐๐ บาท (สิบเจทดล้านบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 14,929,800 บาท  (สิบส่ีล้านเก้า
แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แล้ว มีข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายการกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี 12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมเขเาย
ให้ใสเย่ีห้อ/รุเน ด้วย ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชุมฯ
ข้อสังเกตและข้อเสนอและของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะสเวนท่ีเป็นการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เทเาน้ัน ไมเพจิารณาสเวน
ท่ีเป็นอปุกรณ์อืน่ แตเมข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะวเา เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ WXVGA ขนาดไมเน้อยกวเา ๓๐๐๐ ANSI
Lumens ท่ีใชร้าคาจดัหา ๘๙,๐๐๐ บาท นัน้ ควรปรับราคาลดลง เน่ืองจากโครงการท่ี ๘ โครงการจัดหาอินเตอร์เนทตเพื่อการ
ศึกษาฯ ของ อบจ.เชียงใหมเ ซ่ึงมีการจัดหาเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ทีม่คุีณลักษณะเหมอืนกับโครงการของ อบจ.กำาแพงเพชร
แตเ อบจ.เชยีงใหมเจดัหาในราคา ๓๒,๙๐๐ บาท
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

เมืองพัทยา จปานวน ๒ โครงการ
10. โครงการงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขเายสารสนเทศและการส่ือสาร

เมืองพัทยา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำาปปรงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สเวน
ท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 36,234,480 บาท (สามสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นส่ีพันส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มข้ีอสังเกตวเาการซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แตเไมเม ีLicense Windows ขอให้ผู้แทนหนเวยงานชีแ้จงในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

11. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสเงเสริมเศรษฐกิจและการบริการสังคมเมืองพัทยา
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำาปปรงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 71,000,000 บาท (เจทดสิบเอทดล้านบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 67,702,220 บาท (หกสิบเจทดล้านเจทดแสนสองพันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว มข้ีอสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยให้สรุปวเาแตเละ Phase ทำาอะไร และแตกตเางกันอยเางไร
ซ่ึงหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว ตามรายละเอยีดเสนอในท่ีประชุมฯ
มตทิี่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับเมืองพัทยาเพื่อกำาหนดวันในการเดินทางไปดูผลการดำาเนินงานใน
Phase ท่ี ๑ และ ๒ แล้วจึงนำาโครงการ Phase ท่ี ๓ เข้าวาระในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังตเอไป

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)






