
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้  มา  ประชุม  
1. นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ประธานท่ีประชุม
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.คมวุฒิ วิภูษติวรกุล แทน รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

7. นายศุภลักษณ์  ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง

8. นายอดิศร  สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุเมพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

9. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดนิ

10. นางสาวสุไลลักษณ์ แบเงลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. นายธนะสิทธ์ิ อนันตสิ์ริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมสเงเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

13. นางสาวปาจารีย์  ซาลิมี ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

14. นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือขเาย กรรมการ
ผู้แทนการประปาสเวนภูมิภาค

15. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

16. นายพูลสิริ ธรรมสโรช ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าสเวนภูมิภาค

17. นางสาวปาริชาติ  เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
 ผู้แทนองค์การตลาด

18. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ผู้อำานวยการสเวนอำานวยการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

19. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการสเวนอำานวยการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสเงเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.
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20. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
21. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการสเวนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ
22. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุเมพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ชเวยเลขานุการ
23. นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายชเางไฟฟ้าชำานาญงาน กรรมการและ

แทนผู้อำานวยการสเวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชเวยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

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

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

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลทกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหเงชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. วเาท่ี ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.อุบลราชธานี
2. นางจารุพันธ์ อุตม์อเาง ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.เพชรบูรณ์
3. นายดนัยฤทธ์ิ พิลา เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ.เพชรบูรณ์
4. นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารสเวนจังหวัดบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์
5. นายสมยศ พัฒนกิจจารักษ์ ท่ีปรกกษาโครงการ อบจ.บุรีรัมย์
6. นายพิทยาพล บุญเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว อบจ.บุรีรัมย์
7. นายสุรเชษฐ์ ธนะสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว อบจ.บุรีรัมย์
8. นายสาโรช แก้วใส นักบริหารงานท่ัวไป ๗ อบจ.บุรีรัมย์
9. นางสาวรุเงทิพย์ พูลศักดิ์ อบจ.อุบลราชธานี
10. นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์ นักวิชาการศกกษา อบจ.อุตรดิตถ์
11. นางสาวจารุณี สีวังคำา เจ้าพนักงานธุรการ อบจ.เพชรบูรณ์
12. นางสาวสุกัญญา ทเาสาคร เจ้าหน้าท่ีประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี
13. นายปกรณ์ ทารัตน์ ครู คศ.๓ โรงเรียนอุตรดิตถ์
14. นายเอนก อเวมแจง ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.อุตรดิตถ์
15. นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
16. พ.จ.อ.ชุมพล  เท่ียงธรรมดี นายชเางไฟฟ้า ๖ว เมืองพัทยา
17. นายดำารงค์ ทองศรี รองปลัดองค์การบริหารสเวนจังหวัดอุตรดติถ์ อบจ.อุตรดิตถ์
18. นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
19. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักพัฒนาและสเงเสริม-

การบริหารราชการจงัหวัด สป.
20. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการกองบูรณาการระบบสารสนเทศ การประปานครหลวง
21. นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์ นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
22. นายอาคม เสทงขำา วิศวกรส่ือสาร ๘ การไฟฟ้านครหลวง
23. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
24. นายภูธนะ ชมพูมิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สำานักนโยบายและแผน สป.

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

- ไมเมี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

- ในการประชมุคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๓/2556
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556 เป็นการพิจารณาให้ความเหทนชอบและรับทราบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของสเวนราชการ
หนเวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสเวนท้องถิ่น จำานวน ๑๔ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ
ไดจ้ดัทำารายงานการประชมุ มจีำานวน ๑๐ หนา้ ซกง่ไดจ้ดัสเงใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถกูตอ้งลเวงหนา้แล้ว ไมเมกีรรมการฯ
ทเานใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมฯ แตเอยเางใด จกงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

ฝ่าายเลขานุการฯ ได้นำาเสนอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้
๓.1 กรมบญัชีกลาง มหีนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวพ) 0421.3/10580 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2556

ตอบข้อหารือข้อกฎหมายและแนวทางปฏบิัติในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดงันี้
ประเดทนท่ี ๑ ในการจดัทำาราคากลางในการจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีไมเตรงตามเกณฑ์์ราคากลาง

และคณุลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถดำาเนนิการ ไดห้รือไมเ
ประเดทนท่ี ๒ เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไมเได้กำาหนดเกณฑ์์ราคากลางใน

การเชเาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้สูตร
การคำานวณท่ีคิดขก้นเอง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาราคากลางในการเชเาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้หรือไมเ

ประเดทนท่ี ๓ หากสามารถใชสู้ตรการคำานวณท่ีคดิขกน้เองได ้ควรกำาหนดดอกเบ้ียและคเาบำารุงรักษา ไมเเกนิ
ร้อยละเทเาไหรเของราคาซื้อ

ประเดทนท่ี ๔ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบ
ให้สเวนราชการ/หนเวยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเหทนชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงิน
ไมเเกิน ๑๐ ล้านบาท ในการนี้ คณะกรรมการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด สามารถเบิกเบ้ียประชุมหรือคเาพาหนะใน
การเดินทางมาประชุม ได้หรือไมเ

คณะกรรมการวเาด้วยการพัสด ุ(กวพ.) พิจารณาแล้ว มีความเหทนดังนี้
๑. กรณีหารือประเดทนท่ี ๑ ประเดทนท่ี ๒ และประเดทนท่ี ๓ เหทนวเา ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี

๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ตามนยัหนงัสือ ดเวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๔๔๗๕ ลงวันท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ กำาหนดใหส้เวนราชการ
รัฐวิสาหกจิ หนเวยงานอืน่ของรัฐ รวมถกงองคก์รปกครองสเวนท้องถิน่ถอืปฏบัิตติามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานกเอสร้างของทาง
ราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกำาหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งประเภทอืน่ท่ีมใิชเงานกเอสร้าง
ตามมตท่ีิประชมุหารือระหวเางกระทรวงการคลังและสเวนราชการท่ีเกีย่วขอ้ง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกำาหนดใหก้ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดำาเนนิการกำาหนดหลักเกณฑ์์ราคากลางการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ ท้ังนี ้หากหนเวยงานใดมคีวามพร้อม
ใหด้ำาเนนิการไดทั้นที สเวนหนเวยงานใดท่ียังไมเมคีวามพร้อม ใหด้ำาเนนิการใหแ้ล้วเสรทจภายใน ๑๘๐ วัน นบัตัง้แตเวันท่ีคณะรัฐมนตรีมมีตเิหทนชอบ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวเาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนกง่
ซกง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวเาดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีตาม
ขอ้หารือของกระทรวงมหาดไทย เป็นการหารือเกีย่วกบัการจดัทำาราคากลางในการจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ท่ีไมเตรงตามเกณฑ์์ราคากลาง
และคณุลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กวพ. จกงไมเมอีำานาจในการวินจิฉยั

๒. กรณีหารือประเดทนท่ี ๔ เนื่องจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ไดม้อบให้สเวนราชการ/หนเวยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเหทนชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในวงเงินไมเเกิน ๑๐ ล้านบาท การพิจารณาวเาคณะกรรมการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด จะสามารถ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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เบิกเบ้ียประชุมหรือคเาพาหนะในการเดินทางมาประชุมได้หรือไมเ นั้น กรมบัญชีกลางจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง
มหาดไทยทราบโดยตรงตเอไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม ให้ฝ่าายเลขานุการฯ หารือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใช้เป็นฐานในการอ้างอิงท่ี
ชดัเจนในการกำาหนดราคากลางและการคำานวณราคากลางท่ีไมเมใีนเกณฑ์์ฯ ของ ทก . และเสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารให้เสนอขอความเหทนชอบให้คณะกรรมการระดับกรม /รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด สามารถเบิกเบี้ยประชุมหรือคเาพาหนะ
ในการเดินทางมาประชุมได้

๓.๒ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปงงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คือ

๑) กรมการปกครอง จำานวน ๓ หนเวยงาน รวม ๔ โครงการ วงเงินอนุมติั ๔,๐๙๓,๖๙๐ บาท (ส่ีล้านเก้าหมืน่
สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จกงเรียนท่ีประชุมพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานใน
ระดับจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และจดัหาตามระเบยีบพัสดุฯ แล้ว ดังนี้

ปงงบประมาณ   ๒๕๕๕     
ผเานการพจิารณาของคณะกรรมการฯ รวม ๑ หนเวยงาน
๑) จังหวัดอเางทอง จำานวน ๓๗ หนเวยงาน รวม ๔๖ โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ ๓,๒๗๘,๕๐๐ บาท

(สามล้านสองแสนเจทดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ดำาเนินการตามระเบียบพัสดฯุ แล้ว รวม ๑ หนเวยงาน
๑) จังหวัดหนองคาย จำานวน ๒๐ หนเวยงาน รวม ๓๗ โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ ๒,๒๒๗,๘๐๐ บาท

(สองล้านสองแสนสองหมื่นเจทดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมจัดหาได้จริง จำานวน ๑,๙๓๘,๕๑๐ บาท (หนก่งล้านเก้าแสนสามหมื่น
แปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ปงงบประมาณ   ๒๕๕๖  
ผเานการพจิารณาของคณะกรรมการฯ รวม ๘ หนเวยงาน
๑) จงัหวัดสมุทรสาคร จำานวน ๑๘ หนเวยงาน รวม ๑๘ โครงการ รวมวงเงินอนมุัต ิ๗,๒๙๒,๘๘๐ บาท

(เจทดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๒) จงัหวัดกำาแพงเพชร จำานวน ๘๙ หนเวยงาน รวม ๑๕๖ โครงการ รวมวงเงินอนมุตั ิ๑๒,๘๖๐,๕๐๐ บาท

(สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๓) จังหวัดสุพรรณบุรี จำานวน ๕๕ หนเวยงาน รวม ๖๕ โครงการ รวมวงเงินอนมุตั ิ๑๒,๐๘๓,๓๐๐ บาท

(สิบสองล้านแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔) จังหวัดยโสธร จำานวน ๓๖ หนเวยงาน รวม ๔๔ โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ ๑๐,๗๕๖,๐๘๐ บาท

(สิบล้านเจทดแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน)
๕) จงัหวัดฉะเชงิเทรา จำานวน ๑๐๗ หนเวยงาน รวม ๑๐๗ โครงการ รวมวงเงินอนมุตั ิ๖,๖๒๕,๐๐๐ บาท

(หกล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖) จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ จำานวน ๕๖ หนเวยงาน รวม ๗๒ โครงการ รวมวงเงินอนมุตั ิ๕,๙๓๔,๘๑๕ บาท

(ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นส่ีพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
๗) จงัหวัดนครปฐม จำานวน ๑๐๑ หนเวยงาน รวม ๑๘๔ โครงการ รวมวงเงินอนมุตั ิ๑๑,๔๔๒,๘๑๖ บาท

(สิบเอทดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)
๘) จังหวัดอเางทอง จำานวน ๖๑ หนเวยงาน รวม ๘๓ โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ ๖,๒๑๙,๘๕๐ บาท

(หกล้านสองแสนหนก่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)



- 5 -

ดำาเนนิการตามระเบยีบพสัดฯุ แล้ว รวม ๒ หนเวยงาน
๑) จงัหวัดพษิณโุลก จำานวน ๑๐๐ หนเวยงาน รวม ๑๓๕ โครงการ รวมวงเงนิอนมุตั ิ๙,๘๖๐,๓๐๐ บาท

(เก้าล้านแปดแสนหกหมืน่สามร้อยบาทถ้วน) รวมจดัหาได้จริง จำานวน ๙,๕๗๖,๗๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนเจทดหมืน่หกพันเจทด
ร้อยบาทถว้น)

๒) จงัหวัดสมทุรสาคร จำานวน ๒ หนเวยงาน รวม ๒ โครงการ รวมวงเงนิอนมุตั ิ๑๕๖,๙๐๐ บาท (หนกง่แสน
หา้หมืน่หกพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) รวมจดัหาไดจ้ริง ๑๕๖,๗๔๘.๓๐ บาท (หนกง่แสนหา้หมืน่หกพนัเจทดร้อยสีสิ่บแปดบาทสามสบิสตางค)์

จกงเรียนท่ีประชุมพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/2556 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2556

4.1 การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการ “เมืองแป๊ะ สู่ความเป็นเลิศ”ขององค์การบริหาร
สว่นจงัหวดับรุรีมัย ์ประจำาปงงบประมาณ 2556 (รวมเช่าคอมพิวเตอร ์ปง 2556-2558) วงเงนิ 62,895,500 บาท (หกสิบ
สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๓,๗๔๕,๙๐๐ บาท (สี่สิบ
สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ประชมุเมือ่วันท่ี 28 มนีาคม 2556 มมีติเหทนชอบในหลักการ แตเมข้ีอสังเกตและเสนอแนะ
ให้หนเวยงานปรับเปล่ียนชือ่โครงการ  และรายละเอยีดเน้ือหาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ความคุ้มคเากับการเรียนการสอนของ
โครงการฯ แล้วคเอยนำาเข้าพิจารณาในคร้ังตเอไป

องค์การบริหารสเวนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว โดยเปล่ียนชื่อ
โครงการฯ เป็น โโครงการศูนย์การเรียนรู้ สูเความเป็นเลิศ”  และได้ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ สเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ
เพ่ือนำาเข้าพิจารณาในวาระการประชุมตเอไป 

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายการท่ีไมเมีราคาตามเกณฑ์์มาตรฐาน รายการท่ี ๖ อุปกรณ์สลับหน้าจอ (KVM Switch)
พร้อมจอ ให้ระบุรุเนของย่ีห้อ IBM ด้วย ซก่งหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

จกงเรียนท่ีประชุมพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ศูนย์การเรียนรู้ควรจะเชือ่มโยงกับห้องเรียนอเิลทกทรอนิกส์ (Electronic classroom หรือ E-classroom)
เพ่ือให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขก้น
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

4.2 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการบริการสังคมเมืองพัทยา ของ
เมืองพัทยา ประจำาปงงบประมาณ พ .ศ. 2556 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วงเงิน 71,000,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 67,702,220 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหทนวเาโครงการน้ีเป็นโครงการตเอเน่ือง Phase ท่ี 3 จกงเหทนควรให้เมอืงพัทยา
ประสานกับฝ่าายเลขานุการฯ ไปดูผลการดำาเนินงานใน Phase ท่ี 1 และ 2 กเอนวเาได้ดำาเนินการถกงข้ันไหนแล้วจกงคเอยนำาโครงการ
Phase ท่ี 3 เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังตเอไป

เมืองพัทยาได้ประสานกับฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว กำาหนดเดินทางไปดูผลการดำาเนินงานใน Phase ที่ 1 และ
2 เมือ่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สรุปดังน้ี

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้วยระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ทางระบบสารสนเทศเมอืงพัทยา เปน็การจดัโครงสร้างของ GIS จดัทำาแผนท่ีและสำารวจพ้ืนทีป่ระชากรของเมอืงพทัยา และเกาะล้าน
ได้ดำาเนินการต้ังแตเ 14 มีนาคม 2554 ถกง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสรทจเรียบร้อยแล้ว

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพ่ืองานบริการประชาชนและนักทเองเท่ียวเมอืงพัทยา ตเอเน่ืองจาก
การดำาเนินงานโครงการท่ี 1 สำารวจประชากรผู้ปาวย ด้านสาธารณสุข ยาเสพติด และสำารวจร้านค้าเพ่ือการทเองเทีย่ว เร่ิมดำาเนินการ
เมือ่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะน้ีอยูเระหวเางดำาเนินงานงวดท่ี 3 ซก่งมีทั้งหมด 6 งวดงาน จะเสรทจส้ินวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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คณะทำางานฯ ได้ประชมุเมือ่วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากผลการรายงานของฝ่าายเลขานุการฯ ทีไ่ด้เดินทาง
ไปดูผลการดำาเนินงานท่ีผเานการพิจารณาไปแล้วท้ัง ๒ โครงการ ของเมืองพัทยาแล้ว ไมเมีข้อสังเกตแตเอยเางใด เหทนควรพิจารณา
โครงการท่ี ๓ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสเงเสริมเศรษฐกิจและการบริการสังคมเมืองพัทยา ของเมืองพัทยา ประจำา
ปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วงเงิน 71,000,000 บาท (เจทดสิบเอทดล้านบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 67,702,220 บาท (หกสิบเจทดล้านเจทดแสนสองพันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

จกงเรียนท่ีประชมุเพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ควรแยกสเวนในการพัฒนาระบบ หาก Application ใดท่ีไมเเป็นเร่ืองเฉพาะ ควรจะแยกเพ่ือให้หนเวยงาน
อืน่ใชป้ระโยชน์ได้ด้วย เมอืงพัทยาควรตเอรองให้ระบบท่ีพัฒนาขก้นเป็นลิขสิทธ์ิของเมอืงพัทยา เพื่อเมอืงพัทยาจะได้สามารถพัฒนา
ตเอยอดได้ และสามารถเป็นพ่ีเล้ียงให้หนเวยงานอื่นได้
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

- การพิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และ
ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๔
โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน 2
โครงการ คือ 

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   ๒   โครงการ  
1. โครงการจดัหาครุภณัฑ์์คอมพวิเตอร์เพือ่เพิม่ประสทธิภาพการปฏบัิตงิาน ของสำานกันโยบายและแผน.สป.

งบประมาณปง 2556 วงเงิน 326,900 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  

มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หนเวยงานเพ่ิมระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมเขเาย และปรับแก้ไขสเวนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น
รายการท่ี ๑ เคร่ืองฉายภาพแบบไร้สาย (Projector Wireless Adapter) เป็นเคร่ืองกระจายภาพแบบไร้สาย และเหทนควรชะลอ
การจัดหาไว้กเอนจนกวเาจะปรับปรุงศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสรทจ ซก่งสำานักนโยบายและแผน สป. ได้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ เรียบร้อยแล้ว
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการ แตเมีข้อสังเกตให้จัดหาฮาร์ดแวร์เมื่อปรับปรุงศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
ใกล้แล้วเสรทจ

2. โครงการจดัหาครุภณัฑ์์คอมพวิเตอร์เพือ่ทดแทนเคร่ืองเดมิท่ีมอีายุการใชง้านเกนิ 5 ปง ของสำานกัพฒันา
และสเงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ปงงบประมาณ 2556 วงเงิน 441,000 บาท (ส่ีแสนส่ีหมื่นหนก่งพันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมเมี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ ดังนี้

กรมที่ดนิ จำานวน ๑ โครงการ
3. โครงการทดแทนระบบคอมพวิเตอร์เพือ่การบริหาร ปงงบประมาณ 2557 วงเงิน 30,200,000 บาท

(สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 26,230,000 บาท (ย่ีสิบหกล้านสองแสน
สามหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มข้ีอสังเกต
ให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอยีดโครงการฯ ให้ปรับอตัราการจา้งคเาจดัทำาเอกสารตเาง ๆ และนำาเข้าข้อมลูให้เป็นไป ตามระเบียบฯ
ซก่งหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอยีดคเาใช้จเายในการพัฒนาระบบฯ ให้มีความชัดเจนและสมเหตุสมผล

มตทิี่ประชุม เหทนชอบในหลักการ และให้หนเวยงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เมื่อปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ใหจ้ัดสเงเอกสารโครงการฯ ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแล้วให้ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเข้ารับรองในคร้ังตเอไป

๕.๓ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๕ โครงการ  คอื 

การ  ไฟฟ้า  สว่นภูมิภาค จำานวน   ๓   โครงการ  
4. โครงการจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม

งบประมาณปง 2556 วงเงิน 37,180,253 บาท (สามสิบเจทดล้านหนก่งแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมเมี

ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
ผู้แทนการไฟฟ้าสเวนภูมิภาคชี้แจงวเา ทั้ง ๓ โครงการ (โครงการท่ี ๔ – ๖) ท่ีเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณาในคร้ังน้ี กรณีตรงตามมาตรฐาน ราคาในการจัดหาต่ำากวเาราคาตามเกณฑ์์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์์มาตรฐาน เมือ่เปรียบเทียบ ๓ รายการแล้ว กฟภ. ใช้ราคาในการจัดหาต่ำากวเาราคาต่ำาสุดใน
การเปรียบเทียบ เน่ืองจากคาดวเาเมือ่มกีารแขเงขันแล้วจะอยูเในวงเงินงบประมาณ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาวเาเกณฑ์์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไมเรองรับความต้องการของหนเวยงานรัฐวิสาหกิจ ทำาให้กระทรวงมหาดไทยต้องยกเว้นการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์์เป็นประจำา ซก่งผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารชี้แจงวเามีการดำาเนินการประชาพิจารณ์เกณฑ์์ฯ
กเอนประกาศใช้แล้ว แตเจะรับข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบ

5. โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Line Printer ทดแทนและเพิ่มเติม เคร่ืองพิมพ์ Laser A3 เพิ่มเติม 
งบประมาณปง 2556 วงเงิน 44,360,060 บาท (ส่ีสิบส่ีล้านสามแสนหกหมื่นหกสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมเมี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร. คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล) มีข้อสังเกตวเา Line Printer ราคาแพง ควรเปล่ียน
เป็น Thermal Printer 

ผู้แทนการไฟฟ้าสเวนภูมิภาคชี้แจงวเา เมื่อ ๑๒ ปงท่ีแล้ว ราคา Line Printer ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
ปัจจบัุนลดลงเหลือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาถูกลงมาแล้ว ในการดำาเนินงานของ กฟภ. มบีางสเวนใช ้Thermal Printer ได้
แตเบางสเวนยังต้องใช ้Line Printer เพ่ือไมเใชผู้้ใชไ้ฟฟ้าท่ีอยูเเขตชนบทหเางไกลเดือดร้อนในการเดินทางมาชำาระคเาไฟ จกงมกีารจ้าง
ตัวแทนรับชำาระคเาไฟฟ้า ซกง่ กฟภ. จกงจำาเป็นต้องใช ้Line Printer เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์์การเสียภาษี ซกง่ต้องมสีำาเนาใบเสรทจรับเงิน

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวงมข้ีอสังเกตวเา การใช ้Line Printer เพือ่จดัทำาใบเสรทจรับเงินพร้อมสำาเนา คเาใชจ้เาย
ในระยะเร่ิมต้นจะสงูกวเาการใช้ Thermal Printer แตเในระยะยาวจะมคีเาใชจ้เายถูกกวเา และเอกสารท่ีพมิพ์โดย Thermal Printer
เมือ่ระยะเวลาผเานไป ข้อความในเอกสารจะจางหายไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ดร.วุฒพิงศ์ พงศ์สุวรรณ) มข้ีอเสนอแนะวเา ในปัจจบัุนสามารถเกทบใบเสรทจรับเงินใน
รูปแบบอเิลทกทรอนิกส์ได้แล้ว ขอให้การไฟฟ้าสเวนภูมภิาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาสเวนภูมิภาค และการประปานครหลวง
ชเวยกันคิดวเาจะปฏิรูประบบการเกทบคเาไฟฟ้า/น้ำาประปาได้อยเางไร เหมอืนกับท่ีธนาคารปฏิรูปให้มีระบบ ATM 

รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล มข้ีอสังเกตวเาธนาคารใช ้Laser Printer พิมพ์ใบเสรทจ ๒ แผเน 
ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ มข้ีอเสนอแนะวเาการพิมพ์ใบเสรทจสามารถปรับเปล่ียนขนาดให้เลทกหนก่งในส่ีกทจะ

สามารถพิมพ์ใบเสรทจจำานวน ๔ ฉบบัตเอกระดาษขนาด A4 จำานวน ๑ แผเน แทนการพิมพ์ ๑ ฉบับ/๑ แผเน 

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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ผู้แทนกรมท่ีดินมีข้อสังเกตวเา กรมท่ีดินเคยทดลองใช้ Laser Printer แล้ว แตเคเาใช้จเายในการจัดหาหมกก
พิมพ์มีราคาสูงมาก
มติทีป่ระชุม เหทนชอบ

6. โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Laser Multi-function  ทดแทนและเพิ่มเติม งบประมาณปง 2556
วงเงิน 11,630,472 บาท (สิบเอทดล้านหกแสนสามหมื่นส่ีร้อยเจทดสิบสองบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมเมี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขแตเอยเางใด
มติทีป่ระชุม เหทนชอบ

การ  ไฟฟ้านครหลวง   จำานวน   ๒   โครงการ  
7. โครงการจัดหาและตดิตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ IP Network เส่ือมสภาพ งบประมาณปง 2555 วงเงิน

17,559,249 บาท (สิบเจทดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มี

ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายการกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์์มาตรฐาน รายการท่ี ๒ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เคร่ือง
สำารองไฟฟ้า แบบรวมศูนย์กลาง โดยแยกฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ให้ชัดเจน ซก่งหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว
มติทีป่ระชุม เหทนชอบ

8. โครงการ Network Security Management งบประมาณปง ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๙,๙๘๖,๗๕๐ บาท
(ย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจทดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดคเาใช้จเายในการจัดทำาระบบบริหารจัดการความมั่นคงฯ ในรายการคเาใช้จเายท่ัวไป
ซก่งหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

๕.4 โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จำานวน 5 โครงการ คอื 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  เพชรบูรณ์   จำานวน   ๑   โครงการ  
9. โครงการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ในเขตพื้นท่ีอำาเภอชนแดน อำาเภอวิเชียรบุรี และ

อำาเภอหลเมสัก ปงงบประมาณ 2556 วงเงิน 125,000,000 บาท สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
60,356,340 บาท (หกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะการรับรองมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง กรณีไมเมีราคาตาม
เกณฑ์์มาตรฐาน ให้ระบุย่ีห้อและรุเนด้วย และรายการที่ ๒ โปรแกรมสแกนไวรัส ราคาสูง ให้ปรับลดราคาลง หรือชี้แจงเหตุผลท่ี
ราคาสูง ซก่งเป็นราคาท่ีเคยอนุมัติไปแล้ว

ผู้แทนองค์การบริหารสเวนจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงวเา กรณีไมเมีราตาตามเกณฑ์์มาตรฐาน รายการท่ี ๑
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นแบบ All in One ซก่งคุณลักษณะพื้นฐานไมเตรงตามเกณฑ์์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (อยูเระหวเางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒) จกงเปรียบเทียบ ๓ รายการ และรายการท่ี
๒ โปรแกรมสแกนไวรัส และรายการที่ ๕ โปรแกรมสแกนไวรัสสำาหรับแมเขเาย ที่ราคาสูง น้ัน รวมการซ้ือบริการ Onsite Service
ทุก ๖ เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อเสนอแนะวเา ให้ปรับชื่อให้เป็นชื่อเดียวกัน เพื่อ
กระทรวงมหาดไทยจะได้จัดทำาฐานข้อมูลได้ จากเดิม โห้องสมุดมีชีวิต”  เปล่ียนเป็น โโครงการศูนย์การเรียนรู้”  และมีข้อ
สังเกตวเาหลักสูตรเยอะมาก จกงมีราคาแพง นเาจะเลือกเฉพาะท่ียาก ๆ มาไว้ในโครงการนี้

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตวเา สเวนท่ีอุปกรณ์อื่น รายการท่ี ๕๑
ภาพยนตร์ ๔ มิติ มีราคาสูง และเกินความจำาเป็น ถ้าอนุมัตไิป ๑ โครงการ ตเอไปทุกจังหวัดจะทำาตามเหมือนกับท่ีเคยพิจารณา
อนุมัติโครงการห้องเรียนอิเลทกทรอนิกส์ (E-classroom) โครงการแรกไปแล้ว ซก่งตอนนั้นคณะกรรมการฯ อนุมัติเนื่องจาก
พิจารณาแล้วเหทนวเาเป็นการเปิดโอกาสในการศกกษาให้เดทก แตเภาพยนตร์ ๔ มิติ มีราคาสูงเกินความจำาเป็น

ประธานฯ (นายจรินทร์ จกักะพาก) มขีอ้เสนอแนะใหห้นเวยงานเพิม่รายละเอยีดโครงการใหเ้หทนภาพชดัเจน
วเาจะใช้ประโยชน์เดือนละกี่คร้ัง ปงละกี่คร้ัง ชเวงปิดภาคการศกกษามีกิจกรรมให้ชุมชนรอบโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ท่ีศูนย์ฯ นี้
อยเางไรบ้าง ภาพยนตร์มีกี่เร่ือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง เป็นตน้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร. คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล) มีข้อเสนอแนะให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอียด
คเาใช้จเายให้ถูกต้องและชัดเจน สำาหรับภาพยนตร์ ๔ มิติ นเาจะปรับเปล่ียนเป็น ๒ หรือ ๓ มิติกทพอโดยให้หนเวยงานในพื้นท่ี
สร้างส่ือเอง จะได้เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นท่ี เชเน เร่ืองราวของเขาค้อ /เขาทราย เมืองโบราณ
ศรีเทพซก่งมีพัฒนาการมาตั้งแตเชุมชนยุคสำาริด-เหลทกราว ๒,๐๐๐ กวเาปงมาแล้ว การปลูกมะขามอยเางไรให้หวาน เป็นตน้
มตทิี่ประชุม เหทนชอบในหลักการ และให้หนเวยงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เมื่อปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบกเอนนำาเข้าวาระคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในคร้ังตเอไป

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  อุตรดิตถ์   จำานวน ๑ โครงการ  
10. โครงการหอ้งเรียนอเิลทกทรอนกิส์ E-Classroom  งบประมาณปง 2556 วงเงิน 16,996,100 บาท

(สิบหกล้านเกา้แสนเกา้หมืน่หกพนัหนกง่ร้อยบาทถว้น) สเวนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 14,894,550 บาท (สิบส่ีล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นส่ีพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มี
ข้อสังเกตให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายการกรณีไมเมีราคาตามเกณฑ์์มาตรฐานให้ระบุย่ีห้อและรุเน และจัดหมวดหมูเให้ถูกต้อง ซก่ง
หนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  อุบลราชธานี   จำานวน   ๓   โครงการ  
11. โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศกกษา (Knowledge Center) โรงเรียนห้วยขเาพิทยาคม

งบประมาณปง 2556 วงเงิน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) สเวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน
๑๗,๓๑๗,๗๘๐ บาท (สิบเจทดล้านสามแสนหนก่งหมื่นเจทดพันเจทดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอยีดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มข้ีอสังเกต
ให้หนเวยงานปรับแก้ไขรายละเอยีดคุณลักษณะการรับรองมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง กรณีไมเมรีาคาตามเกณฑ์์มาตรฐาน
รายการท่ี ๒ โปรแกรมสแกนไวรัส ราคาสูง ให้ปรับลดราคาลง หรือชีแ้จงเหตุผลท่ีราคาสูง ซกง่เป็นราคาท่ีเคยอนุมติัไปแล้ว รายการท่ี ๙
Touch Screen Tablet ให้เปล่ียนเป็นเคร่ือง Tablet  และให้จดัทำาข้อมลูสรุปรายการลำาดับท่ี ๑๐ ชดุการเรียนการสอนห้องเรียน
AEC และลำาดับท่ี ๑๑ ชุดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน วเาเป็นอยเางไร ซก่งหนเวยงานได้ปรับแก้ไขสเงให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

ผู้แทนองค์การบริหารสเวนจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงวเา โปรแกรมสแกนไวรัสท่ีราคาสูงเน่ืองจากรวมการ
ซ้ือบริการ Onsite Service ทุก ๖ เดือน เป็นระยะเวลา ๒ ปง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตวเา เน้ือหาสาระควรเน้นความเป็นเพ่ือนบ้าน
ใช้ภาษาถ่ินของจังหวัดชายแดนมานำารเองได้เลย เพราะคนในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถคุยกับประเทศลาวได้ คนในจังหวัด
ปัตตานีสามารถคุยกับคนในประเทศมาเลเซียได้

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมพจนานุกรมแปลภาษา เลือกเฉพาะคำาซ้ำา ๆ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(รศ.ดร. คมวุฒ ิวิภูษิตวรกุล) มข้ีอสังเกตวเา กรณีท่ีเน้ือหาเป็นของเราแล้วไปจา้งเขา

จัดทำาส่ือ กทไมเควรท่ีจะคิดคเา License ในการใช้งานตเอคน หากตเอไปมีการจัดต้ังศูนย์ฯ เพิ่ม จะได้ลงทุนแตเคเาฮาร์ดแวร์เทเานั้น
อาจจะยอมจเายแพงกวเาราคาตลาด แตเเอาลิขสิทธ์ิมาเป็นของเรา เพือ่ให้สามารถอนุญาตให้คนอื่นใช้งานได้ 
มตทิี่ประชุม เหทนชอบ

(ฉบับรบัรองรายงานการประชุม)






