
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

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

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7. นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสนเจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ

8. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

9. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดิน

10. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิิ่น กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่น

12. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิก์ุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

13. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

14. นายนิวัตร สถิิตกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

15. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้อำานวยการฝ่าายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

16. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถิียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

17. นายกิตติวัฒน์ สุทธิรักษ์ นิติกร กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

18. นางสาวมานดิา จินดามาตย์ นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

19. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.
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20. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการและปฏิบบัิตกิารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.

21. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรรมการ
22. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร
23. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

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

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

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

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

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

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถิาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าท่ี ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.อุบลราชธานี
2. นางสาวสุกัญญา ท่าสาคร ผู้ประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี
3. นาวสาวรุ่งทิพย์ พูลศักดิ์ ผู้ประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี
4. นายกัมปนาท อุดมเชียร ผู้ประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี
5. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

กองคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย
6. นายวีระพงษ ์ผก่งไธสง ผู้ประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี 
7. นายวัชรพล หงษ์ทอง ผู้ประสานงาน อบจ.อุบลราชธานี
8. นางสาววีณา สุรวดี นักคอมพิวเตอร์ ๖ การประปานครหลวง
9. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
10. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
11. นายประคอง พินิจพรวัฒนา วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13. นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัด อบจ.นครปฐม รก.ผู้อำานวยการกองการศกกษาฯ อบจ.นครปฐม
14. นางสาวสุภาวด ีเก้าล้ิม นักวิชาการศกกษา ๖ว รก.หัวหน้าฝ่าายบริหารการศกกษา อบจ.นครปฐม
15. นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว อบจ.นครปฐม
16. นางพรธิพา เหลืองศิริมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมท่ีดิน
17. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบิบัติการ กรมท่ีดิน
18. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
19. นายณัฐพล แซ่ล้ิม พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๗/๒๕๕๖  เมื่อวนัที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๖

-  ฝ่าายเลขานกุารฯ นำาเสนอรายงานการประชมุฯ ตอ่ท่ีประชมุฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๗/2556 เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  เป็นการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและรับทราบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น จำานวน ๑๕ โครงการ ฝ่าายเลขานกุารฯ ไดจ้ดัทำารายงานการประชมุฯ มจีำานวน   ๑  ๓   หนา้   ซกง่ได้
จดัส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถิกูต้องล่วงหน้าแล้ว 

ผู้แทนส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. (นางสาวสุภารัตน ์เอกวานชิ หวัหนา้ส่วนตรวจสอบภายใน
ระดับกรม สป.) และผู้แทนสำานักกฎหมาย (นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นิติกรชำานาญการพิเศษ) ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ ดงันี้

หน้า ๖ บรรทัดท่ี ๒ ขอตัดข้อความ “รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจกงไม่จำาเป็นต้องตรงกับข้อกำาหนด
และขอบเขตของงาน (TOR) ทุกประการ แต่จะต้องสามารถิเทียบเคียงกันได”้

หน้า ๗ ย่อหน้าท่ี ๒ ขอตัดชื่อวิทยากร และย่อหน้าก่อนมติท่ีประชุม ขอตัดข้อความ “รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะจกงไม่จำาเป็นตอ้งตรงกับ TOR ทุกประการ แตจ่ะตอ้งสามารถิเทียบเคียงกันได้ และ”

ขอแก้ไขมติท่ีประชุมของทุกโครงการตั้งแต่หน้า ๘ ถิกงหน้า ๑๓ (ยกเว้นวาระท่ี ๔.๓ และโครงการท่ี ๙)
จากเดมิ “...และเอกสารแนบทุกหนา้” แกไ้ขเป็น “...และเอกสารแนบทุกหนา้  และใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบอีกคร้ังหนก่ง แล้ว
รายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป”

หน้า ๘ วาระท่ี ๔.๓  ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “...หากหน่วยงานยืนยันว่าสามารถิใช้ซอฟต์แวร์
สำาเร็จรูปได้ ให้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์์ท่ีมีลักษณะท่ีเทียบเคียงกันได้ และราคาไม่ต่างกันมากนัก หากปรับแก้ไขแล้ว ...” แก้ไข
เป็น “...หากหน่วยงานยืนยันว่าสามารถิใช้ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปได้ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์
ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง หากปรับแก้ไขแล้ว...”  และมติท่ีประชุม จากเดิม “...และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง” แก้ไขเป็น
“...และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้แนบราคาในเว็บไซต์ กรณีไม่แสดงราคาจากเว็บไซต์ได้ ให้แสดงเหตุผลในช่อง
หมายเหตุในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ให้ชัดเจน และให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และ
เอกสารแนบทุกหน้า  และให้คณะทำางานฯ ตรวจสอบอีกคร้ังหนก่ง แล้วรายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังตอ่ไป”

หน้า ๑๒ โครงการท่ี ๙ ขอแก้ไขมติท่ีประชุมจากเดิม “...กรณีไม่แสดงราคาจากเว็บไซต์ได้ ให้แสดง
เหตผุลในชอ่งหมายเหตใุนแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ
และเอกสารแนบทุกหนา้” แกไ้ขเป็น “...โดยใหแ้นบราคาท้องตลาดและราคาในเว็บไซต ์ กรณีไมแ่สดงราคาจากเว็บไซตไ์ด ้ใหแ้สดง
เหตผุลในชอ่งหมายเหตใุนแบบรายงานสรุปโครงการฯ ใหช้ดัเจน และใหผู้้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ
และเอกสารแนบทุกหน้า  และให้คณะทำางานฯ ตรวจสอบอีกคร้ังหนก่ง แล้วรายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป”

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทก ๐๒๐๗.๒/ว๘๕๔๘
ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติและเห็นชอบการกำาหนด
หลักเกณฑ์์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ (รายละเอียด
แจ้งตามสำาเนาหนังสือสำานักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) ความ
ละเอียดแจ้งแล้วในวาระท่ี ๓.๑ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และ
ประชาสัมพันธ์ “การจัดซื้อผลิตภัณฑ์์ ICT ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไทย สามารถิเข้าใชไ้ด้ท่ีเว็บไซต ์http://ni3.mict.go.th/greenict/

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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๓.๒ รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน
10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 รอบเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๖
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  คือ

ท่ีมีมลูคา่ไม่เกิน   10   ลา้นบาท จำานวน   1   หน่วยงาน  
- กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จำานวน 6 โครงการ รวมวงเงนิ 8,244,200 บาท (แปดลา้นสองแสน

สี่หมื่นสี่พันสองรอ้ยบาทถ้ิวน)
ท่ีมีมลูคา่เกิน   10   ลา้นบาท จำานวน   1   หน่วยงาน  
- การประปานครหลวง จำานวน 8 โครงการ รวมวงเงิน 856,204,000 บาท (แปดรอ้ยห้าสบิหกลา้น

สองแสนสี่พันบาทถ้ิวน)
๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานใน

สงักัดฯ ระดับจงัหวดั ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ดงันี้
1) จังหวัดนราธิวาส จำานวน 19 หน่วยงาน รวม 20 โครงการ รวมวงเงิน 2,085,350 บาท

(สองล้านแปดหมื่นห้าพันสามรอ้ยห้าสิบบาทถ้ิวน)
2) จังหวัดกำาแพงเพชร จำานวน 80 หน่วยงาน 128 โครงการ รวมวงเงิน 21,463,700 บาท

(ยีส่ิบเอ็ดล้าสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้ิวน)
3) จังหวัดพระนครศรีอยธุยา จำานวนท้ังสิ้น 83 หน่วยงาน รวม 143  โครงการ

- ผา่นการพิจารณาฯ จำานวน 41 หน่วยงาน รวม 77 โครงการ รวมวงเงนิ 19,114,610 บาท
(สิบเกา้ลา้นหนก่งแสนหนก่งหมื่นสีพั่นหกรอ้ยสิบบาทถ้ิวน)

- ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบฯ แลว้ จำานวน 42 หน่วยงาน รวม 66 โครงการ
รวมวงเงนิผา่นการพิจารณา 6,806,980 บาท (หกลา้นแปดแสนหกพันเกา้รอ้ยแปดสบิบาทถ้ิวน)

จดัหาจรงิวงเงิน 6,306,645 บาท (หกล้านสามแสนหกพันหกรอ้ยสีส่ิบห้าบาทถ้ิวน)
4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวน 36 หน่วยงาน 67 โครงการ รวมวงเงิน 8,090,560 บาท

(แปดล้านเกา้หมืน่ห้ารอ้ยหกสิบบาทถ้ิวน)
5) จังหวัดปัตตานี จำานวน 62 หน่วยงาน 103 โครงการ รวมวงเงิน 12,018,485 บาท

(สิบสองล้านหนก่งหมืน่แปดพันสี่รอ้ยแปดสิบห้าบาทถ้ิวน)
6) จังหวัดสกลนคร จำานวน 148  หน่วยงาน 279 โครงการ รวมวงเงิน 28,839,566  บาท

(ยีส่ิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นเกา้พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้ิวน)
7) จังหวัดนครปฐม จำานวน  57 หน่วยงาน 100 โครงการ รวมวงเงิน 11,217,519 บาท

(สิบเอด็ล้านสองแสนหนก่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอ้ยสิบเก้าบาทถ้ิวน)
จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ

มตทิี่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง
ระเบียบวาระที่ ๔ - เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2556

๔.๑ การพิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมลูค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
และที่มมีูลคา่เกนิ 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 15
โครงการ และผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ แล้ว รวม 14 โครงการ และมีมติให้ถอนโครงการฯ
ออก 1 โครงการ แต่เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แนบเอกสารการสืบหาราคาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ให้ลงนาม
กำากบัเอกสารทุกหน้า และกรณีไม่มีราคาในเว็บไซต์ต้องหมายเหตุให้ชัดเจน จงงให้หน่วยงานดำาเนินงานตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ จำานวน 12 โครงการ ซก่งหน่วยงานได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว และคณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบในการ
ประชุมคร้ังท่ี 8/2556 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 แล้ว มีความเห็นว่าหน่วยงานได้ปฏิบิบัติถิูกต้องตามหลักเกณฑ์์แนวทาง
ปฏิบิบัติฯ โดยได้สืบราคาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และมีเอกสารอ้างอิงถิูกต้องครบถิ้วน จกงมีมติเห็นควรนำาเรียนท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบต่อไป ดงันี้

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   ๓   โครงการ  
๑) โครงการปรับปรุงห้องสมุดกระทรวงมหาดไทยและหอสมุดดำารงราชานุภาพ ของสถิาบันดำารง -

ราชานุภาพ.สป. งบประมาณประจำาป  ๒๕๕๖ วงเงิน 974,750 บาท (เก้าแสนเจด็หมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถิ้วน)
๒) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของ

สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป. งบประมาณประจำาป  2556 วงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถิ้วน)
๓) โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์โครงการศนูย์บัญชาการมหาดไทย ของสำานกันโยบายและแผน  สป.

งบประมาณประจำาป  2556 วงเงิน 12,782,220 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยย่ีสิบบาทถิ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 9,994,960 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นส่ีพันเก้าร้อยหกสิบบาทถิ้วน)

การ  ประปา  นครหลวง   จำานวน   ๑   โครงการ  
๔) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรับระบบงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณประจำาป  2556

วงเงิน 56,000,000 บาท (หา้สิบหกล้านบาทถิว้น)  ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 54,014,720 บาท (หา้สิบส่ีล้าน
หนก่งหมื่นส่ีพันเจด็ร้อยย่ีสิบบาทถิว้น)  

การ  ประปา  สว่นภูมิภาค จำานวน   ๓   โครงการ  
๕) โครงการจดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง เพือ่รองรับโครงการระบบสารสนเทศดา้นผู้ใชน้้ำา

ระยะท่ี 2 งบประมาณประจำาป  2556 วงเงิน 38,390,220 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนเกา้หมืน่สองร้อยย่ีสิบบาทถิว้น) 
๖) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครือขา่ย ระยะท่ี 2 งบประมาณประจำาป  2555 วงเงิน 90,580,000 บาท

(เก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถิว้น ) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 77,834,775.44 บาท (เจด็สิบเจ็ดล้าน
แปดแสนสามหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทส่ีสิบส่ีสตางค์)

๗) โครงการระบบสารสนเทศดา้นผู้ใชน้้ำา ระยะท่ี 2 งบประมาณประจำาป  2556 วงเงิน 53,500,000 บาท
(หา้สิบสามล้านห้าแสนบาทถิว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 50,527,530 บาท (หา้สิบล้านหา้แสนสองหมืน่
เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถิ้วน)

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน   ๑   โครงการ  
๘) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เส่ือมสภาพ (Access Switch) งบประมาณ

ประจำาป  2556 วงเงิน 108,519,400 บาท (หนก่งร้อยแปดล้านห้าแสนหนก่งหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถิ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 104,881,400 บาท (หนก่งร้อยส่ีล้านแปดแสนแปดหมื่นหนก่งพันส่ีร้อยบาทถิ้วน)

การ  ไฟฟ้า  ส่วนภูมภิาค จำานวน   ๒   โครงการ  
๙) โครงการจดัหาพร้อมตดิตัง้อปุกรณ์สำารองไฟฟา้พร้อมอปุกรณ์ประกอบ งบประมาณประจำาป  2556

วงเงิน 34,658,120 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำานวน 2,426,068.40 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 37,084,188.40 บาท
(สามสิบเจ็ดล้านแปดหมื่นส่ีพันหนก่งร้อยแปดสิบแปดบาทส่ีสิบสตางค์ ) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จำานวนเงิน
20,992,672.40 บาท  (ย่ีสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบสตางค์)  

๑๐) โครงการจัดหาระบบหาเส้นทางหลัก (Carrier Router System) สำาหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
งบประมาณประจำาป  2556 วงเงิน 30,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำานวนเงิน 2,100,000 บาท  เป็นเงินท้ังส้ิน
32,100,000 บาท (สามสิบสองล้านหนก่งแสนบาทถิ้วน)

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ   จำานวน   ๑   โครงการ  
๑๑) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเคร่ือง

คอมพวิเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบสำาหรับใชใ้นการเรียนการสอน สำาหรับโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด
ศรีสะเกษ 39 โรงเรียน งบประมาณประจำาป  ๒๕๕๖ วงเงิน 11,328,560 บาท(สิบเอด็ล้านสามแสนสองหมืน่แปดพนัหา้ร้อย
หกสิบบาทถิ้วน)

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี   จำานวน   ๑   โครงการ  
๑๒) โครงการจดัหาเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์พร้อมการตดิตัง้ระบบไฟฟา้และระบบเครือขา่ย

ท้องถิิน่ เพือ่ใหส้ถิานศกกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนนทบุรี งบประมาณประจำาป ๒๕๕๖ วงเงิน 11,018,400 บาท
(สิบเอด็ล้านหนกง่หมืน่แปดพนัส่ีร้อยบาทถิว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 10,624,320 บาท (สิบล้านหกแสน
สองหมื่นส่ีพันสามร้อยย่ีสิบบาทถิ้วน)

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือส่ังการท่ีเกีย่วขอ้ง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน

10 ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 โครงการ ซง่งผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของคณะทำางานฯ
ในการประชุมคร้ังที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 แล้ว ดงันี้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อุบลราชธานี จำานวน   2     โครงการ  
๑) โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศงกษา (Knowledge Center) โรงเรียนแก้งเหนือ

พิทยาคม งบประมาณประจำาปี๒๕๕๖ จำานวนเงิน 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 17,317,780 บาท (สบิเจ็ดล้านสามแสนหนง่งหมื่นเจด็พันเจด็ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบิบัตแิล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชีแ้จงว่าท้ัง 2 โครงการนี้ มีรายละเอียดในการดำาเนินการ

เหมือนกันแต่ต่างพื้นท่ี (ต่างโรงเรียน) ซก่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เคยนำาเสนอโครงการในลักษณะเดียวกัน
คอื โครงการศนูย์การเรียนรู้ชมุชนในสถิานศกกษาของโรงเรียนหว้ยขา่พทิยาคม ซกง่ผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากการประชมุ
คณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ เมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ขณะนีโ้ครงการของโรงเรียนห้วยขา่พทิยาคม และโรงเรียน
เบ็ตตี้ดูเมน 2 กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างอาคารซก่งจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน จกงจะแล้วเสร็จ และใน
คร้ังนี้เสนอโครงการของโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม และโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซก่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบุลราชธานมีนีโยบายจะดำาเนนิการใหค้รบท้ัง ๑๒ โรงเรียนในสังกดั เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป  พ.ศ. 2558  

ท้ังนี ้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์กรณีไมม่รีาคาตรงตามเกณฑ์์ฯ ไดสื้บราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซตต์า่ง ๆ แล้ว
ไม่มีราคาแสดงในเว็บไซต์เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะในเว็บไซต์ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน จำานวน ๔ รายการ คือ
รายการท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ รายการท่ี ๕ ส่ือส่งเสริมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยม พร้อมข้อสอบย้อนหลัง
รายการท่ี ๘ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ รายการท่ี ๑๐ ชุดการเรียนการสอนห้องเรียน AEC  และได้สืบราคาจากเว็บไซต์แล้วแต่
ไม่มีราคาแสดงในเว็บไซต์ จำานวน ๔ รายการ คือ รายการท่ี ๓ โปรแกรมการจัดการห้องสมุด รายการท่ี ๖ ส่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Q Adult Package) รายการท่ี ๗ ส่ือส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และคหกรรม รายการท่ี ๑๑
ชดุการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ไดอ้ภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า 
(๑) โครงการท่ีเคยได้รับอนุมัตแิล้ว ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในโครงการท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จก่อน

จัดทำาโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป โดยประเมินว่าโครงการท่ีได้รับอนุมัติสามารถิทำาให้การศกกษาไทย (เฉพาะในจังหวัด
อุบลราชธานี) ดขีก้นไดอ้ย่างไร

(๒) เมื่อครูไม่พร้อมก็สร้างโอกาสโดยให้เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ควรมีระบบป้องกันไม่ให้
เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมส์แทนการใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยด้วย

(๓) ราคาท่ีแสดงในแบบรายงานสรุปโครงการฯ เป็นราคาท่ีคณะกรรมการฯ ใช้ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาเท่านั้น ไม่ใช่ราคากลาง ตอ้งกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง

(๔) เมื่อมีการจัดทำาโครงการในลักษณะเดียวกันอีก ควรมีการทบทวนรายละเอียดในโครงการให้เป็น
ปัจจุบันทุกคร้ัง ท้ังในดา้นเทคโนโลยีและเนื้อหาสาระในส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำาเนินโครงการมากท่ีสุด

(๕) ควรจัดทำาแผนรองรับการใช้อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ดว้ย
(๖) คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ

เป็นเพียงข้อมูลแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ของคุณลักษณะเฉพาะและราคาของส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้รอบคอบมากขก้น  แต่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ บางรายการราคาสูงเกินไป เช่น
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการท่ี ๓๗ แท่นวางเคร่ือง touch screen tablet หากมีการเชื่อมต่อกับ keyboard จะจัดเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แตห่ากไม่มีการเชื่อมต่อกับ keyboard ดเูหมือนว่าราคาจะสูงเกินไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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(๗) ส่ือการเรียนรู้ในโครงการนี้เป็นซอฟตแ์วร์สำาเร็จรูปซกง่ยังไม่มีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ซอฟต์แวร์ จกงใช้การสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ถิ้าไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป หน่วยงานต้องกำาหนดราคา
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ตามหลักเกณฑ์์และแนวทางท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กำาหนด

(๘) ส่ือการเรียนรู้ในโครงการนี้ อาจารย์สามารถิเข้าไปจัดการการเรียนการสอน เช่น เพิ่มเนื้อหา หรือ
ทำาการวัดผลการเรียนรู้ไดห้รือไม่

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงว่าโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีซก่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศกกษาไม่ได้ให้บริการเฉพาะนักเรียนของตนเท่านั้น แต่บริการเด็กนักเรียนระดับ
ประถิมศกกษา เด็กนักเรียนขยายโอกาส และการศกกษานอกโรงเรียนด้วย เป็นการสร้างโอกาสทางการศกกษาให้กับทุกกลุ่มเพื่อ
ให้ทันต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป  พ .ศ. 2558 จกงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องเร่งดำาเนินการ ไม่สามารถิรอการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิในโครงการท่ีผ่านมาก่อนจัดทำาโครงการใหม่ได้ แต่จะประเมินผลสัมฤทธ์ิทุกโครงการเมื่อดำาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และขอรับข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปนำาเรียนผู้บริหาร  ท้ังนี้ หน่วยงานได้จัดทำาแผนการ
ใช้งานอาคารในโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ แล้ว โดยมีการเปดดโอกาสให้โรงเรียนเครือข่ายสามารถิเข้ามาใช้งานได้โดยไม่คิดค่า
บริการ ท้ังในช่วงสุดสัปดาห์และในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานมหกรรมการศกกษา (แนะแนวก่อนรับ
นกัเรียนเขา้ศกกษา)  สำาหรับส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์อืน่ ๆ รายการท่ี ๓๗ แท่นวางเคร่ือง touch screen tablet ไม่มกีารเชือ่มตอ่กบั
keyboard จกงไมเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ท่ีราคาสูงเนือ่งจากเป็นอปุกรณ์ท่ีมคีณุภาพสูงและไมเ่ป็นพษิตอ่ผู้ใชง้าน  ส่ือการเรียนรู้
ในโครงการนี้เป็นซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว ไม่มีราคาแสดงใน
เว็บไซต ์ และชีแ้จงเพิม่เตมิว่าส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมอืชว่ยเหลืออาจารย์ในการสอน ซกง่อาจารย์จะตอ้งมกีารวางแผนการสอน
มีการวัดผลการเรียนรู้ ฯลฯ ซก่งอาจารย์สามารถิเพิ่มเนื้อหา หรือสร้างขอ้สอบสำาหรับการวัดผลการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี้
(๑) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ NECTEC ควรจดัทำาโครงการรวบรวมส่ือการเรียน

การสอนรวมท้ังวรรณกรรมไทยต่าง ๆ ท่ีหมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิแล้ว มาให้คนไทยได้อ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยินดีรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
นำาเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเรียนท่ีประชุมว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้จัดทำาโครงการ cloud
tablet รวบรวม application สำาหรับใช้งานบนแท็บเล็ตท่ีแจกให้กระทรวงศกกษาธิการเมื่อป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมท้ัง
e-book ด้วย ซก่งขณะนี้จะมีเพียง content ของระดับประถิมศกกษาป ท่ี ๑ และ ๒ เท่านั้น ในอนาคตจะประสานกับกระทรวง
ศกกษาธิการเพื่อนำา content ของระดับอื่น ๆ มาบริการให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมต่อไป

(๒) เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้กำาหนดราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของซอฟต์แวร์ส่ือการเรียนการสอน จกงขอฝ่ากให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ประสานกับ
กระทรวงศกกษาธิการ เพื่อเสนอแนะให้กระทรวงศกกษาธิการตรวจสอบส่ือการเรียนการสอนท่ีสถิานศกกษาได้ดำาเนินการจัดหา
เรียบร้อยแล้ว ว่าสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศกกษาขัน้พืน้ฐาน หลักสูตรสถิานศกกษา และมเีนือ้หาสาระยากง่ายเหมาะสม
กับผู้เรียนหรือไม่  กระทรวงศกกษาธิการควรจัดทำาและเผยแพร่บัญชีกำาหนดส่ือการเรียนรู้ ท่ีได้รับการอนุญาตจากกระทรวง
ศกกษาธิการหรือผ่านการประกันคุณภาพโดยผู้ผลิต สำาหรับเลือกใช้ในสถิานศกกษาไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงศกกษาธิการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) ยินดนีำาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปเสนอ
ต่อกระทรวงศกกษาธิการ และเรียนท่ีประชุมว่าได้ประสานกับกระทรวงศกกษาธิการเพื่อไปศกกษาดูงานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ซก่งผ่านความเห็นชอบในหลักการจากการประชุมคณะกรรมการฯ 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการ
ดำาเนินการด้วย  และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)
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๒) โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศงกษา (Knowledge Center) โรงเรียนเหล่างาม
พิทยาคม งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ จำานวนเงิน 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 17,317,780 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนง่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (เหมือน
โครงการลำาดับท่ี 1)

- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบิบัตแิล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอบุลราชธานชีีแ้จงว่าโครงการนี ้มรีายละเอยีดในการดำาเนนิการเหมอืน

โครงการลำาดบัท่ี ๑ กนัแตต่า่งพืน้ท่ี (ตา่งโรงเรียน) 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (เหมือนโครงการลำาดับท่ี ๑)
ไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการด้วย  และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  นครปฐม   จำานวน   ๑   โครงการ  
๓) โครงการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสือ่การเรียนการสอน งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่ 1

งบประมาณประจำาปี๒๕๕๖ วงเงิน 45,998,0 ๐๐ บาท (สี่สบิห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถว้น)
- คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบิบัตแิล้ว

มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบทุกหน้า ก่อนนำาเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมชี้แจงว่าได้เสนอและผ่านความเห็นชอบในหลักการโครงการนี้

มาแล้วเมื่อคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2556 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2556 และในคร้ังนี้ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จกงได้
พิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมส่ือการเรียนการสอนให้กับสถิานศกกษาในสังกัดพื้นท่ีเขต 1 และเขต 2  ซก่งผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ไดล้งนามกำากบัในแบบรายงานสรุปฯ และเอกสารแนบแล้ว  ท้ังนี ้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์กรณีไมม่รีาคาตรงตามเกณฑ์์ฯ
ได้สืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอท่ีประชุม  โครงการแรกจัดหาจำานวน
๗๓๓ ชุด โครงการนี้จัดหาเพิ่มเติมจำานวน ๘๔๔ ชุด รวมเป็น ๑,๕๗๗ ชดุ ซกง่ท้ัง ๒ โครงการนี้มีวงเงินลดลงจากโครงการท่ีเคย
ดำาเนินการไปแล้ว เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิิ่นท่ีจะทำาโครงการห้องเรียน e-learning หรือ e-classroom หรือห้องเรียนท่ีมีชื่ออย่างอื่นท่ีมีลักษณะ
หลายรายการรวมกันเป็น ๑ ห้องเรียน ดำาเนินการเปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๘๐ โรงเรียนท่ัวไทยของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เปรียบเทียบแล้ว ราคาของมูลนิธิฯ ถิูกกว่า จกงใช้ราคาของมูลนิธิฯ เป็นราคาอ้างอิง ราคาจกงลดลง 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (เหมือนโครงการลำาดับท่ี ๑)
ไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการด้วย  และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวขอ้ง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม)






