
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖
วันจนัทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอ้งประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้  มา  ประชุม  
1. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานท่ีประชุม
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6. รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษติวรกุล แทน รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

7. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง

8. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

9. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดิน

10. นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. นางสาวปริยาตร ซาลิมี นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

13. นายวุฒินันท์ สิลมัฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

14. นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

15. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

16. นายสงวน อนุตรโสตถิ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

17. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
 ผู้แทนองค์การตลาด

18. นางสาวมานดิา จินดามาตย์ นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

19. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.
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20. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร
21. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุ่มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ

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

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

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อำานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์
2. นายดนัยฤทธ์ิ พิลา เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ.เพชรบูรณ์
3. นางสาวจารุณี สีวังคำา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป อบจ.เพชรบูรณ์
4. นายเผด็จ จินดา ท่ีปรึกษาโครงการ อบจ.เพชรบูรณ์
5. นายศุภวุฒิ ตรีพาสัย หัวหน้าส่วนพฒันาระบบสารสนเทศด้านวิศวกรรม การประปานครหลวง
6. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. นายกฤษฎา จำานงผล หัวหน้าแผนกผังระบบสายป้อน ๑ การไฟฟ้านครหลวง
9. นายจรูญฤทธ์ิ กลัยาณภัทรศิษฏ์ หัวหน้าแผนกผังระบบสายป้อน ๒ การไฟฟ้านครหลวง
10. นางสาวอลิษา จิตรลดา นักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง
11. นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์ นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
12. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
13. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
14. นายสาธิต บุญหลง นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
15. นายธวัชชัย จติรจิระวาณิชย์ ผู้อำานวยการกองระบบเครือข่าย การไฟฟ้านครหลวง
16. นายนโรดม มนกลม วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๗ การไฟฟ้านครหลวง
17. นางสาววิระศา วงศ์ประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน สำานักตรวจราชการฯ สป.
18. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อำานวยการส่วนตรวจราชการ สำานักตรวจราชการฯ สป.
19. นายศุภกิจ สวัสดิ์กิจ เจ้าหน้าท่ีบันทึกขอ้มูลดา้นงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.
20. นางสาวสุไลลักษณ์ แบ่งลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมป้องกันฯ
21. นายบัญชา วรมิ่ง นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.
22. นายอภิสิทธ์ิ วังคูหา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.
23. นายโภคิน โดมดอกฟ้า นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.
24. นายอุเทน รักษาคุณ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.
25. นางพรดา โสภณสิทธ์ิ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ
ฝ่าายเลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมว่า ประธานคณะกรรมการ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) และรองประธาน

คณะกรรมการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย) ตดิราชการ จงึมอบหมายใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการ
ไดโ้ปรดคดัเลือกประธานท่ีประชุม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต
สาทรานนท์) ทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ใครเห็นด้วยโปรดยกมือรับรอง
มตทิี่ประชุม ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕๕๖  เป็นการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและรับทราบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 16 โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ไดจ้ัดทำารายงานการประชุมมีจำานวน 10 หน้า ซึง่ได้
จดัส่งใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถกูตอ้งล่วงหนา้แล้ว ผู้แทนเมอืงพทัยา (พ.จ.อ.ชมุพล เท่ียงธรรมด)ี นายชา่งไฟฟา้ ๖ว
ขอแก้ไขรายงานรายงานการประชุมฯ ดังนี้

หนา้ 5 วาระท่ี 4.2 โครงการท่ี 2 บรรทัดสุดท้าย ขอแกไ้ขขอ้ความจากเดมิ “จะเสร็จส้ินวันท่ี 8 ธันวาคม
2556” เป็น “จะเสร็จส้ินวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท 0210.5/ว 2448 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 แจ้ง
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หวัหนา้หนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารหนว่ยงานในสงักดั สป.มท. เพ่ือทราบและถอืปฏบิตั ิดงันี้

1. กระทรวงมหาดไทยมแีนวปฏบัิตท่ีิใชใ้นการพจิารณาอนมุตัโิครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ซึง่แนวปฏบัิติ
ดงักล่าวจะพจิารณาโครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) เฉพาะในส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เท่านัน้ ไมพ่จิารณา
ในส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์อืน่ เชน่ กล้อง เลนส์ อปุกรณ์บันทึกภาพ แตห่นว่ยงานตอ้งนำาเสนอภาพรวมท้ังโครงการ ดงันัน้ การจดัหา
ระบบหรือกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ซึง่ไมม่รีะบบหรืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์เป็นส่วนประกอบ จึงไม่ตอ้งผ่านการพจิารณา
จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

2. การกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีเป็น
มาตรฐานกลาง และการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นหน้าท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี
30 เมษายน 2556 ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเป็นระยะ ๆ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ประธานฯ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มขีอ้สังเกตว่าในปัจจบัุนระบบกล้อง CCTV มรีะบบคอมพวิเตอร์
เป็นส่วนประกอบท้ังนั้น  ขอความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีฯ ว่าต้องปฏิบัติในการจัดหาระบบกล้อง CCTV อย่างไร

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง) ชี้แจงว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรีมี ๒ ส่วน คือ (๑) เห็นชอบให้ ทก. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะของระบบ
กล้อง CCTV ท่ีเป็นมาตรฐานกลางให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของแตล่ะหนว่ยงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วขอ้งตอ่ไป  (๒) เหน็ชอบในหลักการให ้ทก. จดัตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่
เพื่อทำาหน้าท่ีติดตามและบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้อง CCTV ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันทุกอย่างมีคอมพิวเตอร์ควบคุม
อยู่ท่ีการตีความ เมื่อ ทก. พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบกล้อง CCTV ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทยก็จะถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัต ิ แต่ปัญหาคือมีระบบกล้อง CCTV มากเกินไปจนไม่มีความเป็นส่วนตัว  จึงขอเสนอแนะให้ ทก. กำาหนด
นโยบายด้านสังคมด้วย เช่น บริเวณท่ีมีการติดตั้งกล้อง CCTV ควรมีการติดประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีการติดตั้ง
ระบบกล้อง CCTV ในบริเวณดังกล่าว 
มตทิี่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ
หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1) กรมโยธาธิการและผังเมือง จำานวน 2 โครงการ รวมวงเงิน 5,880,412 บาท (ห้าล้านแปดแสน
แปดหมื่นส่ีร้อยสิบสองบาทถ้วน)

2) การไฟฟา้นครหลวง จำานวน 1 โครงการ รวมวงเงิน 7,885,900 บาท (เจด็ล้านแปดแสนแปดหมืน่
ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3) การประปาส่วนภูมิภาค จำานวน 11 หน่วยงาน รวม 19 โครงการ รวมวงเงิน 33,930,626 บาท
(สามสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยย่ีสิบหกบาทถ้วน)

๔) องค์การตลาด จำานวน 1 โครงการ รวมวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
มตทิี่ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานใน
ระดับจงัหวดั ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ แลว้ ดังนี้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รวม ๖ หน่วยงาน
1) จงัหวัดอทัุยธาน ีจำานวน 69 หนว่ยงาน รวม 151 โครงการ รวมวงเงิน 5,904,900 บาท (หา้ล้าน

เก้าแสนส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2) จงัหวัดพษิณุโลก จำานวน 25 หนว่ยงาน รวม 32 โครงการ รวมวงเงิน 1,774,190 บาท (หนึง่ล้าน

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
3) จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 20 หนว่ยงาน รวม 33 โครงการ รวมวงเงิน 12,103,800 บาท

(สิบสองล้านหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4) จงัหวัดพจิติร จำานวน 99 หนว่ยงาน รวม 133 โครงการ รวมวงเงิน 7,404,200 บาท (เจด็ล้านส่ีแสน

ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)
5) จงัหวัดฉะเชงิเทรา จำานวน 24 หนว่ยงาน รวม 24 โครงการ รวมวงเงิน 5,143,500 บาท (หา้ล้าน

หนึ่งแสนส่ีหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6) จงัหวัดสตลู จำานวน 16 หนว่ยงาน รวม 17 โครงการ รวมวงเงิน 6,622,690 บาท (หกล้านหกแสน

สองหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ดำาเนินการ  จดัหา  ตามระเบยีบพัสดุฯ แล้ว   รวม ๒ หน่วยงาน
1)  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 11 หนว่ยงาน 15 โครงการ รวมวงเงิน 552,200 บาท (หา้แสน

หา้หมืน่สองพนัสองร้อยบาทถว้น) รวมจดัหาไดจ้ริง จำานวน 535,564 บาท (หา้แสนสามหมืน่หา้พนัหา้ร้อยหกสิบส่ีบาทถว้น)
2) จงัหวัดพจิติร จำานวน 27 หนว่ยงาน 34 โครงการ รวมวงเงิน  2,556,600 บาท (สองล้านหา้แสน

หา้หมืน่หกพนัหกร้อยบาทถว้น) รวมจดัหาไดจ้ริง จำานวน 2,270,147 บาท (สองล้านสองแสนเจด็หมืน่หนึง่ร้อยส่ีสิบเจด็บาทถว้น)
มตทิี่ประชุม รับทราบ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)



- 5 -

๓.๔ การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำาปงงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน : สนับสนุนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใน
โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอหารือแนวทาง
ปฏิิบัติิดงักล่าว สรุปได้ดังน้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������หนังสือ ด่วนท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่สุด ท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ มท ๐๘๙๓  .  ๓  /  ว๑๑๙๔ ลงวันท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๕๖ แจ้งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรนำารายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเติอร์พกพา (แท็บเล็ติ)
ติามท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำาหนดไปเปนนแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดซืื-อติามโครงการจัดการเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนการสอน
โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเติอร์พกพาในโรงเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนสังกัด อปท. ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถติิดติั-งโปรแกรม
ประยุกติข์องสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั-นพื-นฐาน (สพฐ.) ได้  และหนงัสือ ดว่นท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������สุ่ด ท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument����������� ่  มท ๐๘๙๓  .  ๓  /  ว๑  ๔๐  ๔ ลงวันท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่  
๑๒     มิถุนายน   ๒๕๕๖   ส่งรายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเติอร์พกพา (แท็บเล็ติ) ของ ศธ. เพื่อให้ อปท. ใช้เปนน
แนวทางประกอบการพิจารณาในการจัดซืื-อเคร่ืองคอมพิวเติอร์พกพา (แท็บเล็ติ) ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะทำางานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำารายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเคร่ืองแท็บเล็ติติามท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument����������� ่ศธ. กำาหนดไปเปนนแนวทางประกอบการพจิารณา เพือ่ใหส้ามารถติดิติั-งโปรแกรมประยุกติข์อง สพฐ. ได้
และถ้าไม่สามารถจัดหาติามคุณลักษณะเฉพาะของ ศธ. ติามงบประมาณท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่จัดสรรให้ได้ (เคร่ืองนักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยน ป.๑ ประมาณ
๒,๗๐๐ บาท เคร่ืองนักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยน ม.๑ ประมาณ ๒,๙๐๐ บาท เคร่ืองครู ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท) โดยดำาเนินการครบถ้วนติาม
ระเบ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยบท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่เก้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ยวข้องแล้ว ก็ให้เสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเติอร์ฯ เพื่อขอเปล้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ยนแปลงรายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยด
คณุลักษณะเฉพาะหรือราคากลางในการจดัหาติอ่ไป  กรณ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ประสงคจ์ะจดัหาเคร่ืองแท็บเล็ติท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ม่้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������คณุลักษณะเฉพาะสูงกว่าของ ศธ.
และมั่นใจว่าสามารถจัดหาได้ในงบประมาณท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ได้รับการจัดสรร หรืออาจม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������งบประมาณอื่น ๆ มาสมทบเพื่อการจัดหา เคร่ือง
แท็บเล็ติติามโครงการน้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������- ก็ให้ปฏิิบัติติิามแนวทางหลักเกณฑ์และระเบ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยบท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่เก้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ยวข้องกำาหนด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) ม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ขอ้สังเกติว่า  ถ้าเปนนการแจกให้เด็กนักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนชั-น ป.๑
เมื่อเล่ือนชั-นขึ-น ป.๒ ติ้องคืนเคร่ืองแท็บเล็ติหรือไม่ อย่างไร  หากเปนนการให้ยืม ถ้าเส้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยหรือสูญหาย ใครเปนนผู้รับผิดชอบ  และ
ควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการช้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������-แจงผู้ปกครองของนักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ได้รับแจกเคร่ืองแท็บเล็ติว่าจะติ้องคืนเคร่ือง
หรือไม่ อย่างไร

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชานน วาสิกศิริ) เร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนให้ท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ประชุมทราบว่า เคร่ืองแท็บเ ล็ติ
เปนนสมบัติิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อนักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนชั-น ป.๑ เล่ือนชั-นขึ-น ป.๒ จะติ้องคืนเคร่ืองให้โรงเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยน  และเมื่อ
นักเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนชั-น ป.๑ รุ่นใหม่เขา้มา ก็มารับเคร่ืองแท็บเล็ติไปใช้
มตทิี่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งแนวทางปฏิิบัติิในการจัดหาให้ทุกจังหวัดทราบดว้ย
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2556

๔.๑ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น คอื

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดทำาศูนย์การเร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยนรู้ห้องสมุดม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ช้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������วิติ ในเขติพื-นท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่อำาเภอชนแดน อำาเภอวิเช้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยรบุร้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument����������� และอำาเภอ

หล่มสัก ปงงบประมาณ 2556 วงเงิน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยย้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������เ่ปนนอุปกรณ์คอมพิวเติอร์
จำานวนเงิน 60,356,340 บาท (หกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยส้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ 22 พฤษภาคม 2556 ม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������มติิเห็นชอบในหลักการ แติ่ม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ข้อสังเกติและ
เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยดเนื-อหาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสอดคล้องกับความเปนนจริงของพื-นท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ติรวจสอบ แล้วค่อยนำาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯ ครั-งติ่อไป

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ ได้ติรวจสอบรายละเอ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ยดเอกสารท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ปรับแก้ไข และ
พจิารณาติามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัิติแิล้ว ม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������ขอ้สังเกติในเร่ืองของเกา้อ้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������-โรงภาพยนติ ์4 มติิ ิราคาคอ่นขา้งสูง ขอใหห้นว่ยงาน
ทบทวนดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเพชรบูรณ์ม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������หนงัสือ ดว่นท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������สุ่ด ท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument����������� ่พช ๕๑๐๐๖.๒/๑๔๔๗ ลงวันท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument����������� ่๒๗ มถินุายน ๒๕๕๖
ขอช้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������-แจงยืนยันเหติุผลความจำาเปนนท้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������่ติ้องม้���������è�����R�com.sun.star.frame.XModel::unlockControllers:@0,12:com.sun.star.text.XTextDocument�����������โรงภาพยนติ ์4 มิติ ิติ่อคณะกรรมการฯ 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าเก้าอี้โรงภาพยนต์ 4 มิติ นั้น เกินความจำาเป็นสำาหรับสภาพความต้องการ

ของประเทศ ถึงแม้ว่าเก้าอี้ ๔ มิติจะไม่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา เนื่องจากไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่าต่อไปหน่วยอื่น ๆ จะมีการซื้อเก้าอี้ ๔ มิติ และภาพยนตร์ ๔ มิติ ซึ่งมีราคาแพงโดยไม่มี
เหตุผลความจำาเป็นเพียงพอ 
มตทิี่ประชุม เหน็ชอบ  และใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ประสานหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ขอทราบว่ามมีาตรฐานของส่ือการเรียน
การสอน เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาซอฟตแ์วร์ส่ือการเรียนการสอน

๔.๒ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิฯ คอื
การประปานครหลวง   จำานวน ๑ โครงการ  
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณปง 2556 วงเงิน

56,000,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน)  ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน ๕๔,014,720 บาท (ห้าสิบส่ีล้าน
หนึ่งหมื่นส่ีพันเจด็ร้อยย่ีสิบบาทถว้น)

คณะกรรมการฯ ประชมุเมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 มมีตเิหน็ควรใหก้ารประปานครหลวงปรับแกไ้ข
รายละเอียดของโครงการฯ ให้ชัดเจน แล้วค่อยนำาเข้าพิจารณาในคร้ังต่อไป

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารท่ีปรับแก้ไข และ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานนำาไปปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ซึง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เสนอแนะให้การประปานครหลวง แบ่งปัน Source
Code ระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ท่ีได้พัฒนาให้หน่วยงานรัฐวิสากิจท่ีปฏิบัตงิานลักษณะเดียวกันนำาไปพัฒนา
ใช้งานในภารกิจของหน่วยงานได้
มตทิี่ประชุม เหน็ชอบในหลักการ  แตใ่หก้ารประปานครหลวงปรับแกไ้ขคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบส่งใหฝ้่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบ และนำาเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบในการประชุมคร้ังถดัไป

๔.๓ การพิจารณาโครงการที่ผ่านการอนุมัติในหลักการแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่
3/2556 เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2556 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิฯ และได้นำาโครงการเข้าพิจารณาใหม่ คอื

การประปานครหลวง   จำานวน ๑ โครงการ  
- โครงการจัดหาอุปกรณ์  Front End  งบประมาณปง ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๒๒,๐๑๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อย

ย่ีสิบสองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 120,781,200 บาท (หนึ่งร้อย
ย่ีสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถว้น)

ผู้แทนการประปานครหลวงประสานฝ่าายเลขานุการฯ ขอนำาเสนอโครงการจัดหาอุปกรณ์ Front End
เขา้พจิารณาใหม ่เนือ่งจากปรับจำานวนการจดัหาบางรายการของส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และใชเ้กณฑ์ฯ ของปง 2556

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารท่ีปรับแก้ไข และ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทำารายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมว่าเพิ่ม /ลด
รายการอะไรบ้าง เพราะอะไร ซึง่หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว

ผู้แทนการประปานครหลวงชี้แจงว่า จากการหารือร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปา
นครหลวงสรุปได้ว่า เจ้าหน้าท่ียังไม่พร้อมสำาหรับการใช้ Thin Client จึงขอปรับเพิ่ม/ลด ดังนี้

(๑) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook สำาหรับงานประมวลผลชัน้สูง จากเดมิ ๑๑๕ เคร่ือง ลดลง ๖๐ เคร่ือง
คงเหลือจำานวน ๕๕ เคร่ือง สำาหรับนำาร่องใช้งานกับระบบ VDI

(๒) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จากเดิม ๑๐๐ เคร่ือง ลดลง ๓๐ เคร่ือง คงเหลือจำานวน
๗๐ เคร่ือง จัดสรรให้เฉพาะผู้บริหารเพื่อใช้งานกับระบบฐานข้อมูลสำาหรับผู้บริหาร

(๓) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี ๑ จากเดิม ๔ เคร่ือง ลดลง ๑ เคร่ือง คงเหลือจำานวน ๓ เคร่ือง
ปรับลดตามระบบ VDI ซึง่รองรับการใช้งานเคร่ืองลูกข่ายแบบ Thin Client

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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(๔) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ Thin Client จากเดิม ๕๐๐ เคร่ือง ลดลง ๕๐๐ เคร่ือง เป็น
เคร่ืองลูกขา่ยของงาน VDI ซึ่งหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการใช้งานเคร่ืองลูกขา่ยแบบ Thin Client

(๕) เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์เครือขา่ย สำาหรับงานประมวลผล จากเดมิ ๑ ,๐๐๗ เคร่ือง เพ่ิมข้ึน
๔๕๔ เคร่ือง รวมเป็น ๑,๔๖๑ เคร่ือง เพิ่มขึน้เพื่อแทนการใช้งานเคร่ือง Thin Client ท่ียกเลิกการจัดหา

(๖) เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix ชนิดแคร่ส้ัน จากเดิม ๕๙ เคร่ือง เพ่ิมข้ึน ๑ เคร่ือง รวมเป็น ๖๐ เคร่ือง
เพิ่มให้หน่วยงานท่ีจัดตั้งใหม่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าควรมีการเปรียบเทียบ performance ของซอฟต์แวร์ Open Source
และ Microsoft Office ว่าเป็นอย่างไร  หากไมแ่ตกตา่งกัน ก็ควรส่งเสริมให้ใชซ้อฟต์แวร์ Open Source เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การจดัหาซอฟตแ์วร์มาใชง้าน  ท้ังนี ้ตอ้งฝ่ากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นหนว่ยงานหลักในการผลักดนั
ให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source ทดแทนซอฟต์แวร์ท่ีต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งาน เหมือนท่ีเคยมี
มตคิณะรัฐมนตรีให้ใช้ ๑๓ ฟอนต์ไทยแห่งชาต ิ โดยเร่ิมต้นท่ีการใชซ้อฟต์แวร์สำานักงานท่ีเป็น Open Source ก่อน เมื่อสำาเร็จ
แล้วจึงขยายผลไปใช้ระบบปฏิบัติการท่ีเป็น Open Source รวมท้ังการใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ท่ีเป็น Open Source ทดแทน
ซอฟต์แวร์ท่ีต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิก ซอฟต์แวร์สำาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์สำาหรับจดัทำาเว็บไซต์ เป็นต้น  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ  ยกเว้นการจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Office ให้จัดหาเพื่อใช้งานตามความจำาเป็นเฉพาะ
Microsoft Office Professional PLUS 2010 ไปก่อน ส่วน Microsoft Office Standard 2010 ให้ชะลอการจัดหา
ไปก่อนจนกว่าจะหาเหตผุลความจำาเป็นและมีขอ้พิสูจน์ไดว่้าไม่สามารถใชซ้อฟต์แวร์ Open Source ทดแทนไดจ้ริง
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

ฝ่าายเลขานกุารฯ ไดน้ำาเสนอโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนว่ยงานตา่ง ๆ เพือ่พจิารณาตรวจสอบ
จำานวนท้ังส้ิน ๗ โครงการ ดงันี้ 

๕.๑ โครงการฯ ที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๒ โครงการ 
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   ๒   โครงการ  
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในภารกิจของกองคลัง สป. งบประมาณปง 2555 วงเงิน

142,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว

ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ

๑.๑) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAN) ของสำานักงานผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป . ปงงบประมาณ 2556 วงเงิน 497,000 บาท (ส่ีแสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
จำานวน 4 โครงการ ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๒ โครงการ
2. โครงการจดัทำาระบบ Backup ผังระบบไฟฟา้และ Application Software สำาหรับงานผังระบบไฟฟา้

งบประมาณปง ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๑,๓๙๙,๓๓๑ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนท่ี
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 10,386,897 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจด็บาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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3. โครงการพัฒนา MEA's Cloud Computing งบประมาณปง ๒๕๕๖ วงเงิน ๔๒,๐๓๘,๑๖๐ บาท
(ส่ีสิบสองล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 37,244,560 บาท
(สามสิบเจด็ล้านสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำานวน   ๑   โครงการ  
4. โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Inkjet A3 ทดแทนและเพิ่มเติม เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix ทดแทน

งบประมาณปง 2556 วงเงิน 17,811,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
วงเงิน 19,057,770 บาท สิบเก้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจด็ร้อยเจด็สิบบาทถว้น)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานควรปรับแก้ไขวงเงินโครงการจะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามมติท่ีประชุมท่ีได้
เคยพิจารณาไปแล้ว
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

การประปานครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
5. โครงการระบบสารสนเทศดา้นวิศวกรรม งบประมาณปง 2556 วงเงิน 54,000,000 บาท (หา้สิบส่ีล้าน

บาทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 48,742,880 บาท (ส่ีสิบแปดล้านเจ็ดแสนส่ีหมืน่สองพันแปดร้อยแปดสิบ
บาทถว้น)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ควรระบุ Intel
เพราะดวู่าเป็นการ Lock Specification ซึ่งหน่วยงานไดป้รับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ แล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า Windows Server แบบ Open License ประเภท Data Center
Edition ของโครงการนี้ แตกต่างจากโครงการพัฒนา MEA's Cloud Computing (โครงการท่ี ๓.) ของการไฟฟ้านครหลวง
อย่างไร

ผู้แทนการประปานครหลวง (นายวุฒินันท์ สิลมัฐ) ชี้แจงว่าโครงการของการไฟฟ้านครหลวงใช้ในการ
ควบคมุเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกขา่ย แตใ่นโครงการนีข้องการประปานครหลวงใชส้ำาหรับการทำางานบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย
ซึง่ Server ท้ัง ๑๐ เคร่ืองจะทำาหน้าท่ีไม่เหมือนกัน
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ 100 ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิฯ
จำานวน 1 โครงการ  คอื

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน   ๑   โครงการ  
6. โครงการปรับปรุงอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพวิเตอร์เส่ือมสภาพ (Distribution Switch) งบประมาณปง 2555

วงเงิน 223,951,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 220,313,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แล้ว ไม่มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแต่อย่างใด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มขีอ้สังเกตว่าราคาของ Distribution Switch ขึน้อยู่กับ capacity ในขณะท่ีการไฟฟ้า
นครหลวงยังมี throughput ไม่เต็ม capacity  แทนท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายจำานวนมากเผ่ืองานในอนาคต ๕ ปง ก็น่าจะลดลงมา
เหลือแค่ ๒ ปง แล้วค่อยปรับปรุงขยายระบบใหม่ ราคาจะได้ลดลง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)






