
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗
วันศกุร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

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

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเลทกทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ

6. นายสุนันท์ เอกฉมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

7. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดนิ

8. นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. นางสาวมณฑิณี สุขะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

11. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

12. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

13. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

14. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

15. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

16. นางวิภาศรี คงเกล้ียง ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

17. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

18. นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย กรรมการ
19. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. กรรมการ
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20. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
21. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

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

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

23. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ 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 (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลทกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภาวดี มหาโชค นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
2. นายอาคม เสทงขำา วิศวกรส่ือสาร ๘ การไฟฟ้านครหลวง
3. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
4. นายรุ่งธรรม ก๋ำานารายณ์ หัวหน้างานควบคุมฯ การประปาส่วนภูมิภาค
5. นายสันติพงศ์ รัตนกุล วิศวกร (คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค
6. นายนัฐพล แซล้ิ่ม พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
7. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
8. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมท่ีดนิ
9. นายศุภวุฒิ ตรีพาสัย หัวหน้าส่วน สพว.กพว.ฝ่พท. การประปานครหลวง
10. นางสาวแสงมณี มีน้อย ผู้อำานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
11. นางนิภาวัลย์ เพทชร์ผก้ง นักวิชาการศกกษา สำานักประสานและพัฒนา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

สำานักประสานและพัฒนาการจัดการศกกษาท้องถิ่น
12. นายพุฒิพงศ์ พสิษฐ์เกษม นายช่างไฟฟ้า ๗ว อบจ.ชลบุรี
13. นายคงศักดิ ์กิมซวั ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบจ.ชลบุรี
14. นายชวลิต จริยะยรรยง หัวหน้าฝ่าายออกแบบจราจรและขนส่ง เมืองพัทยา
15. นายโฆษิต พุ่มยงค์ รักษาการหัวหน้าฝ่าายระบบสัญญาณไฟจราจร เมืองพัทยา
16. ว่าท่ีร้อยตรี ประจักษ์ วันดี เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว เมืองพัทยา
17. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ท่ีปรกกษาฯ เมืองพัทยา
18. ผศ.เจริญ วงษ์ชุ่มเยทน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมืองพัทยา
19. นางสมศรี ศรีอาริยวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.มท.
20. นางสาวสุปราณี อิ่มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน กองคลัง สป.มท.
21. นางสาวกมลรัตน์ ไผ่คำา เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน กองคลัง สป.มท.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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22. นายศุภกิจ สวัสดิก์ิจ เจ้าหน้าท่ีบันทกกข้อมูลด้านงบประมาณ กองคลัง สป.มท.
23. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
24. นายธีรวุฒิ เอี่ยมสะอาด ท่ีปรกกษาฯ เมืองพัทยา
25. ว่าท่ีร้อยตรี นรา พูลผล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เมืองพัทยา
26. นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สำานักงานรัฐมนตรี มท.
27. นางสาวปิยนุช นทีธร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
28. นายสัญชัย เตชนิมติวัช หัวหน้ากลุ่มวิชาการฯ สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗  เมื่อวนัที่ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๗

ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๑๙ มถินุายน ๒๕๕๗ เป็นการพจิารณาใหค้วามเหทนชอบ
โครงการจดัหาคอมพวิเตอร์ของส่วนราชการ และหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
จำานวน ๖ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จดัทำารายงานการประชุมมีจำานวน 13 หน้า ซก่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถกูตอ้งล่วงหนา้แล้ว ไมม่กีรรมการท่านใดแจง้แกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ย่างใด ตอ่มาฝ่าายเลขานกุารฯ ไดต้รวจสอบว่า มี
ขอ้ความท่ียังไมถ่กูตอ้งตามวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จกงขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถนุายน ๒๕๕๗ หน้า ๔ บรรทัดท่ี ๒ 

จากเดมิ “๔.๑ โครงการพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ของศนูย์เทคโน-
โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2557 จำานวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท (ย่ีสิบส่ีล้านสองแสน
แปดหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)” 

แกไ้ขเป็น “๔.๑ โครงการพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ของศนูย์เทคโน-
โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำานักงบประมาณ
จำานวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท (ย่ีสิบส่ีล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) วงเงินหลังจากปรับแก้ไขราคาให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ .ศ. ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๒๔,๒๗๘,000 บาท
(ย่ีสิบส่ีล้านสองแสนเจทดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)” 

เหตผุลในการขอแกไ้ขเนือ่งจากศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ปรับแก้ไขราคาให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ .ศ. ๒๕๕๗ แล้ว
ทำาให้วงเงินงบประมาณลดลง จำานวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ คณะทำางานฯ ไดป้ระชุมคร้ังที ่๕/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอโครงการที่มีลักษณะ
เป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นประกอบ จำานวน ๒ โครงการ ดงันี้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำาหรับการเรียนการสอน งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗-๒๕๖๐

จำานวนเงิน ๔๗,๘๓๘,๙๖๐ บาท (ส่ีสิบเจทดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๔,๖๖๐,๑๖๐ บาท (ส่ีสิบส่ีล้านหกแสนหกหมื่นหนก่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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เมืองพัทยา จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองพัทยา

งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๕๕,๖๗๒,๑๐๐ บาท (หา้สิบหา้ล้านหกแสนเจทดหมืน่สองพนัหนกง่ร้อยบาทถว้น)
ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๕๒,๘๔๘,๗๑๑ บาท (หา้สิบสองล้านแปดแสนส่ีหมืน่แปดพนัเจทดร้อยสิบเอทดบาทถว้น)

คณะทำางานฯ มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ จกงเหทนว่าควรให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซก่งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถกงพิจารณา
ความเหมาะสมและการบูรณาการใช้ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนิกส์  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ให้หน่วยงานเตรียมชี้แจงรายละเอียดในการคิดคำานวณค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสำารองไฟฟ้า และความคุ้มค่าใน
การเช่าแทนการซื้อด้วย

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียนท่ีประชุมว่าได้รับเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างดำาเนินการ ซก่ง
จากการตรวจสอบเอกสารในเบ้ืองต้น เป็นการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยไม่มีการจัดหา
ส่ือการเรียนรู้ แตก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาตรวจสอบว่ามีข้อกำาหนดเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือไม่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดการดำาเนินการ
และให้บันทกกไว้ในรายงานการประชุมว่าโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่ือการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถกงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการ
ใช้ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนิกส์ ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และที่มี
มูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2556 - ๒๕๕๗ ที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ  จำานวน ๓ หน่วยงาน ดงันี้

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเหทนชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การประปาส่วนภูมิภาค
- ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 1 3 71,759,433.70 68,179,419.04 ลดลง 3,580,014.65
- เกิน ๑๐ ล้านบาท 1 5 287,079,220.00 276,630,667.00 ลดลง 10,448,553.00
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 1 7 16,489,360.00 - -
- เกิน ๑๐ ล้านบาท 1 3 52,584,122.00 - -
การไฟฟ้านครหลวง
- ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 1 1 4,943,400.00 - -

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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๓.๓ รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ 2556 – ๒๕๕๗ รวม ๗ หนว่ยงาน สรุปดังนี้

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเหทนชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
จังหวัดยะลา 37 42 5,936,220.00 -
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จังหวัดสุพรรณบุรี 58 75 8,506,560.00 -
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 12 678,200.00 -
จังหวัดพิจิตร 109 138 16,301,100.00 -
จังหวัดมหาสารคาม 35 35 2,260,350.00 -
จังหวัดน่าน 1 1 9,927,980.00 -
จังหวัดฉะเชิงเทรา 22 22 2,177,750.00 -

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนิกส์
ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และ
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถกงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเลทกทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเหทนชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมส่ืีอการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนอิเลทกทรอนกิส์เป็นส่วนประกอบ (ตามมตคิณะกรรมการฯ ในคราวประชมุคร้ังท่ี
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถนุายน ๒๕๕๗) รวม ๘ โครงการ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเร่ืองดังกล่าว เมื่อดำาเนินการเสรทจเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามบันทกก
ข้อความกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๖/๖๐๐๕ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรเร่งรัด
สำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกกษาธิการ ให้พิจารณามาตรฐานของส่ือต่าง ๆ เนื่องจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะจัดทำา Smart Classroom จกงควรจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าส่ือต่าง ๆ มี
ความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนหรือไม่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจัดหาส่ือแบบเดิม ๆ ต่อมามีการกำาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาส่ือขก้นใหม่ หน่วยงานทีจัดหาไปแล้วอาจได้ส่ือท่ีไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตว่าเมื่อหน่วยงานยังไม่ได้ดำาเนินการจัดหา
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างพจิารณา กทสามารถปรับแกใ้ห้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ หากดำาเนนิการจดัหาไปกอ่น อาจจะไมต่รง
กับนโยบายของรัฐบาลใหม่
มติทีป่ระชุม รับทราบ และใหก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่รับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพจิารณา
ดำาเนนิการ และแจง้แนวทางปฏบัิตใิหห้นว่ยงานในสังกดัทราบ และแจง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ทราบและถอืปฏบัิตดิว้ย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

และที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก่อนนำาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
หน่วยงาน รวม ๖ โครงการ คอื

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖ โครงการ
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง สป .

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๙๕,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แททปเลทต แบบท่ี ๒ สำาหรับใช้ในราชการในการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี ของกองคลัง สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ทดแทนของเดิมท่ีชำารุด ของกองกลาง สป . งบประมาณราย
จ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งประจำาห้องรัฐมนตรีและคณะทำางาน และทดแทน
เคร่ืองเดิมของสำานักงานรัฐมนตรีฯ ซก่งมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ป  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน
๑,๔๒๗,๕๐๐ บาท (หนก่งล้านส่ีแสนสองหมื่นเจทดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าท่ี
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๙ ,๖๐๐ บาท (ส่ีหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๖) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ป  ของสำานัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๖๘๒,๐๐๐ บาท (หก
แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มขีอ้สังเกตว่าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ท่ีมมีลูคา่ต่ำากว่า
๕,๐๐๐ บาท ซก่งน่าจะเข้าข่ายวัสดุ ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นั้น  มีความจำาเป็นต้องนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่ 

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๗ ระบุเพียงแตว่่าการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเหทนชอบจาก CIO ประจำาหน่วยงาน และ
ผ่านการพิจารณาให้ความเหทนชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง โดยไม่ได้มีการระบุ
ราคา จกงต้องผ่านการพิจารณาทุกรายการ  และในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไม่ได้เน้นเร่ืองราคา แต่เน้นเร่ืองอุปกรณ์
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ คณะกรรมการฯ จะสามารถกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการได้หรือไม่ว่า กรณีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้หน่วยงานสามารถจัดหาไดเ้ลยโดยไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายในวงเงินท่ีกำาหนด 

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา  ทองเกล้ียง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) มีความเหทนว่า การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ขก้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการฯ สำาหรับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ซก่งเป็นค่าวัสดุ อาจจะจัดหาได้เลยโดย
การอ้างอิงตามเกณฑ์ราคา
มติทีป่ระชุม มอบฝ่าายเลขานุการฯ พิจารณารายละเอียดในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และหารือกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๒
หน่วยงาน รวม ๒ โครงการ คอื

กรมที่ดนิ จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับศูนย์สารสนเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๘

จำานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหา้ล้านบาทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๑๓,๘๕๓,๔๔๐ บาท (สิบสาม
ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตมีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ Datacenter Core
Switch รายการท่ี ๒ Datacenter Networks Switch และรายการท่ี ๓ Access Networks Switch นั้น ราคาจากเวทบไซต์
ต่ำากว่าราคาอ้างอิงมาก จกงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมว่าราคาจากเวทบไซต์ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง และ
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวเพือ่ใหก้ารเปรียบเทียบราคาเพือ่หาราคาอา้งอิงมาจากคณุลักษณะพืน้ฐานเดยีวกนั ซกง่หนว่ยงาน
ได้ปรับแกไ้ขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีขอ้สังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ราคาจากเวทบไซต์ต่ำากว่าราคาอ้างอิงมาก และ
ราคาท่ีเปรียบเทียบ ๓ ราย สูงกว่าราคาท่ีเคยนำาเสนอให้คณะทำางานฯ พิจารณา 

ผู้แทนกรมท่ีดิน (นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ แลนายชนวีร์
เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) ชี้แจงท่ีประชมุว่ารายการอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ท่ีสืบราคาจากเวทบไซตเ์ป็น case เปล่า
ไมร่วมคา่ลิขสิทธ์ิ อปุกรณ์ประกอบ และคา่ดำาเนนิการ ซกง่การแยกราคาดงักล่าวตามขอ้สังเกตของคณะทำางานฯ นัน้  หนว่ยงานตอ้ง
ขอใบเสนอราคาจากบริษทัใหม ่เนือ่งจากในราคาเดมิ บริษัทยืนราคาเพียง ๓๐ วัน ทำาให้ราคาท่ีเสนอคณะกรรมการฯ เพิ่มสูงขกน้
จากท่ีเสนอคณะทำางานฯ  ตวัอย่างเช่น รายการท่ี ๑ Datacenter Core Switch เมื่อพิจารณาเฉพาะราคา case ประมาณ ๒
ล้านบาทเศษ จะเหทนได้ว่าราคาท่ีสืบจากท้องตลาดมีความใกล้เคียงกับราคาท่ีสืบมาจากเวทบไซต์ ค่าลิขสิทธ์ิประมาณ ๑ ล้าน
บาทเศษ และมี card จำานวน ๓ แผง รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น switch รวมราคาประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ  กรณี
ค่าดำาเนินการ บริษัทพิจารณาว่าขนส่งทางเคร่ืองบิน เนื่องจากกำาหนดให้ส่งของภายใน ๔๕ วัน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๖ แสน
บาทเศษ รวมท้ังส้ิน รายการท่ี ๑ มีราคาอ้างอิง ๗ ล้านบาทเศษ

คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานจดัทำาข้อมูลเพิ่มเติมชีแ้จงแยกรายการย่อยในตัวอุปกรณ์ให้
ชัดเจนทุกรายการ ตัวอย่างเช่น รายการท่ี ๑ Datacenter Core Switch หน่วยงานมีความต้องการใช้ card จำานวน ๓ แผง
ซก่งราคาท่ีขายกันท่ัวไปแผงละกี่บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์ท่ีโดยท่ัวไปคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ รวมค่าดำาเนินการโดยระบุรายละอียดว่า
ขนส่งทางเคร่ืองบิน มีค่าใช้จ่ายกี่บาท 
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ตาม
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ส่งใหค้ณะทำางานตรวจสอบ แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบในการประชมุ
คร้ังตอ่ไป  โดยใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการจัดทำาทะเบียนประวัติและ

บัตรประจำาตวัคนซกง่ไมม่สัีญชาตไิทย (กลุ่มแรงงานตา่งดา้ว) งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๕ ,๖๑๒,๓๐๐ บาท
(ส่ีสิบหา้ล้านหกแสนหนกง่หมืน่สองพนัสามร้อยบาทถว้น ) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๔๑,๑๕๗,๑๐๐ บาท (ส่ีสิบเอทดล้าน
หนก่งแสนห้าหมื่นเจทดพันหนก่งร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว มีขอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้น่วยงานปรับแกไ้ขการเรียงลำาดับราคาจากเวทบไซต์ โดย
เรียงจากนอ้ยไปหามาก ซกง่หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบแล้ว เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ
เพือ่พจิารณาตอ่ไป 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่ากระทรวงแรงงานจัดเกทบค่าธรรมเนียม แต่เมื่อจัดเกทบแล้วนำาไปเข้า

กองทุนหมด ในขณะท่ีกระทรวงมหาดไทยรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำาบัตร
ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชัย เตชนิมิตวัช หัวหน้ากลุ่มวิชาการฯ สำานักบริหารการทะเบียน)

เรียนท่ีประชุมว่ากรมการปกครองไม่ได้เกทบค่าใช้จ่ายในการทำาบัตร แต่เกทบค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าหมอ ค่าตรวจ ค่าประกันสังคมใน
กรณีท่ีประกันสุขภาพ
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จำานวน ๓ หน่วยงาน รวม ๓ โครงการ คือ

การประปานครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
๙) โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การบริการสารสนเทศภมูศิาสตร์ งบประมาณรายจา่ยประจำาป 

๒๕๕๖ จำานวนเงิน ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๒,๙๔๘,๙๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนส่ีหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
รายการท่ี ๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Rack แบบท่ี ๓ รายการท่ี ๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) รายการท่ี ๘
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับแอพพลิเคชัน (Application Firewall) รายการท่ี ๙ อุปกรณ์
NTP (Network Time Protocol) และรายการท่ี ๑๐ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Tablet แบบท่ี ๑ โดยใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคา
อ้างอิง ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว ทำาให้วงเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลง
จำานวน ๑,๖๒๘,๑๕๐ บาท คงเหลือจำานวนเงิน ๑๑,๓๒๐,๗๕๐ บาท (สิบเอทดล้านสามแสนสองหมื่นเจทดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มขีอ้สังเกตว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไมเ่คยพจิารณาจากบริษทัตา่ง ๆ ท่ีเสนอ แตพ่จิารณาจากผู้ผลิตสินคา้โดยตรง โดยท่ัวไปเมือ่หนว่ยงานมคีวามตอ้งการ
กทจดัทำารายละเอยีดคณุลักษณะโดยเชญิบริษทัมาใหข้อ้มลู เนือ่งจากหนว่ยงานไมใ่ชผู้่เชีย่วชาญในอปุกรณ์ดงักล่าว เมือ่หนว่ยงาน
รู้รายละเอียดของอุปกรณ์ตัวนัน้แล้ว เวลาเทียบราคากทไปหาย่ีห้ออืน่มาเทียบ ไม่ใช่เอา ๓ บริษัทมาเทียบ ซกง่แต่ละบริษัทกทจะ
เสนอย่ีหอ้เดยีวกนัมา ทำาใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั  ดงันัน้ หนว่ยงานตอ้งเป็นผู้จดัทำารายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ
ท่ีแตะตอ้งไดจ้ริง ๆ ไมใ่ชม่าในภาพรวม (solution) 

ผู้แทนการประปานครหลวง (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ชี้แจงท่ีประชุมว่าอุปกรณ์บางรายการไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ประกาศ หน่วยงานได้พยายามขอรายละเอียดจากบริษัทแล้ว แต่บริษัทไม่ให้รายละเอียดแยกเป็นรายอุปกรณ์ แต่จะเสนอ
ราคามาในภาพรวม

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา  ทองเกล้ียง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) มีความเหทนว่า ในกรณีท่ีไม่มีอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ควรเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เข้าได้จาก
๓ ย่ีห้อเป็นลำาดับแรก จากนั้นอาจจะมาเปรียบเทียบจาก ๓ บริษัทผู้จัดจำาหน่าย โดยวิธีการดำาเนินการควรให้เป็นกลาง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มีขอ้สังเกตเพิม่เตมิว่าหน่วยงานท่ีเป็นหลักในการ
ดแูลเร่ืองนีค้อืกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ควรเชญิบริษทัตา่ง ๆ มาสัมมนา และจะตอ้งออกกฎเกณฑ์บังคบั
ออกไปให้ได ้ไม่ใชอ่ย่างท่ีผู้แทนการประปานครหลวงชีแ้จงว่าบริษัทไมย่อมบอกราคา และเมือ่เราทำาตรงนีไ้ดว่้าเป็น ๓ ย่ีห้อ มี
การตรวจสอบกนัดแีล้ว อาจจะประกาศย่ีหอ้แล้วใหบ้ริษทัมาเสนอราคา แทนท่ีจะใหบ้ริษทับังคบัเสนอมา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา  ทองเกล้ียง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ มีแนวทางว่าจะมีการหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์รายหลักของประเทศ เพื่อรับฟังความเหทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมถกงแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ
เกี่ยวกับไอซทีีภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมภิาค จำานวน ๑ โครงการ
๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ระยะท่ี ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน

๔๖,๗๘๙,๓๐๖.๓๐ (ส่ีสิบหกล้านเจทดแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทสามสิบสตางค์ ) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๔๒,๘๗๓,๑๐๖,.๓๐ บาท (ส่ีสิบสองล้านแปดแสนเจทดหมื่นสามพันหนก่งร้อยหกบาทสามสิบสตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลระยะท่ี ๑ และ ๒ รวมถกง
เตรียมชีแ้จงการเชือ่มโยงท้ัง ๓ ระยะเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการดว้ย เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยตอ้งพิจารณาการบูรณาการเครือขา่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดดว้ยหรือไม่
เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้มีการบูรณาการเครือข่ายท้ังประเทศไม่ให้มีการซ้ำาซ้อนกันหรือแยกกันใช้
โดยให้วางเป็นโครงสร้างเดียวกันท้ังประเทศ ถ้ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้พิจารณาการบูรณาการเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด กทอาจจะโดนตำาหนิได้

ฝ่าายเลขานกุารฯ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.)
เรียนท่ีประชุมว่าตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กำาหนดให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเหทนชอบจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจต้องมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ จกงควรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  อย่างไรกทตาม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สป. จะรับเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพื่อ
พิจารณาดำาเนินการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะในเร่ืองเครือขา่ย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตว่าประเดทนของการเชื่อมโยงสามารถทำาได้
อยู่แล้ว ปัญหาอยู่ท่ีเมื่อเชื่อมโยงกันไดแ้ล้วแตไ่ม่มีข้อมูล ถา้เชื่อมโยงเครือข่ายไดแ้ตไ่ม่มีข้อมูลให้ประชาชน ตอ้งพิจารณาระบบ
ข้อมูลของศูนย์ดำารงธรรม

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป. (นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์) เรียนท่ีประชุมว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัด
ประชมุ เมือ่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไดพ้จิารณาเกีย่วกบัการปฏบัิตงิานของศนูย์ดำารงธรรมตามนโยบายของ คสช. ท่ีคาดหวังว่า
ประชาชนท่ีมีความเดือดร้อน เมื่อมาศูนย์ดำารงธรรมของจังหวัดท่ีเดียวจบ ไม่ต้องมากรุงเทพฯ ซก่งตามประกาศของ คสช . ให้
อำานาจในการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทุกกระทรวง ทบวง กรม ไม่ใช่เฉพาะแต่กระทรวงมหาดไทย  หลักการแรก ๆ คือ
อะไรท่ีทำาด้วยมือ (manual) เช่น กรมท่ีดิน ให้เปล่ียนไปทำาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วไปเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตามนโยบาย
ส่วนท่ีเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน (กรมการปกครอง) ใบอนุญาตขับขี่ (กรมการขนส่งทางบก) กทอาจจะ
ให้ประชาชนมาทำาบัตรท่ีศูนย์ดำารงธรรมได้เลย  โดยต้องมีการประกาศให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างท่ีศูนย์ดำารงธรรมสามารถให้
บริการเบทดเสรทจได้เลย และอะไรท่ีตอ้งรับคำาร้องแล้วส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อดำาเนินการต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา  ทองเกล้ียง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเครือข่ายจากหน่วยงานท่ีมีเครือข่ายหลักเป็นของ
ตนเอง และจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเพื่อศกกษาการบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ ซก่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
หลักท่ีเป็นเจ้าของโครงข่ายภาครัฐ และมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้า ร่วมด้วย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าควรจัดทำาเป็นเครือข่ายเหมือน
wikipedia โดยศูนย์ดำารงธรรมจัดหาระบบท่ีท่ีอนุญาตให้ข้าราชการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหา (access) ได้โดยง่าย แต่ถ้าระดับ
ของข้อมูลลกกเกินไปกทอาจจะต้องมีรหัสผ่าน (password) ข้อมูลเบ่ืองต้นมีอยู่แล้ว เพียงแตว่่าจะเข้าดูไดอ้ย่างไรเท่านั้นเอง

ฝ่าายเลขานกุารฯ (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) เรียนท่ีประชมุว่าในการประชมุฝ่าายความมัน่คง คสช . มกีารเฝ้่าดู
(monitor) และประเมนิเวทบไซตข์องศนูย์ดำารงธรรม พบว่ามขีอ้มลูของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยคอ่นขา้งด ีแตยั่งขาด
การเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการภายนอก ขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยงไปยังงานบริการภาครัฐของสำานักงานรัฐบาลอิเลทกทรอนิกส์
(สรอ.) แล้ว และสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป. อยู่ระหว่างดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการภายนอก
ส่วนท่ีเป็นข้อสังเกตจาก ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) นั้น
เวทบไซต์ศูนย์ดำารงธรรมได้จัดทำาในลักษณะคล้ายกับ wikipedia เหมือนกัน คือ สร้างระบบเป็นแบบ (template) ขก้นมา แล้ว
ส่วนราชการเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เข้ามากรอกขอ้มูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าสำาหรับประชาชนในต่าง
จังหวัด คงไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ทุกคนเข้ามาดูเวทบไซต์ กระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีค้นหาข้อมูลให้ตามความ
ต้องการประชาชนด้วย
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการปรับปรุงระบบสำารองไฟฟ้าสำาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้านครหลวง 

งบประมาณป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๕,๘๕๐,๕๕๒ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ๗ เปอร์เซทนต์) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๑๔๙,๒๕๒ บาท (สิบส่ีล้านหนก่งแสนส่ีหมื่นเก้าพัน
สองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)
เรียนท่ีประชุมว่าโครงการนี้เป็นการซื้อทดแทน เทียบราคา ๓ ย่ีห้อ ๓ บริษัท และเวทบไซต์ ซก่งราคาจากเวทบไซต์ต่ำากว่า
เนื่องจากความต้องการของการการไฟฟ้านครหลวง คือ สามารถสำารองไฟฟ้าได้นาน ๓๐ นาที แต่คุณลักษณะในเวทบไซต์
สามารถสำารองไฟฟ้าได้เพียง ๑๐ นาที จกงมีการประมาณราคาแบตเตอร่ีเพิ่มเข้าไป ทำาให้ราคาจากเวทบไซต์เมื่อรวมแบตเตอร่ี
แล้วจะสูงกว่าราคาท่ีเทียบจาก ๓ ย่ีห้อ/บริษัท

คณะกรรมการฯ มีขอ้สังเกตว่าทำาไมหน่วยงานมีความจำาเป็นต้องสำารองไฟฟ้านานถกง ๓๐ นาที ไม่น่าจะ
ยอมให้ไฟฟ้าดับไดน้านขนาดนั้น

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันติถาวร) ชี้แจงท่ีประชุมว่า ระบบของการไฟฟ้านครหลวงเป็น
แบบ ๒ แหล่ง (source) แต่เนื่องจากระบบงานนี้มีความสำาคัญในการให้บริการประชุาชนในการชำาระค่าไฟฟ้า จกงไม่ควรให้
เกิดความเส่ียง ท่ีผ่านมากทไม่เคยใช้เคร่ืองสำารองไฟ และท่ีกำาหนดให้สำารองไฟฟ้าได้นาน ๓๐ นาที เนื่องจากไม่มีบุคลากร
ประจำาอยู่ท่ีพื้นท่ี (site) เมื่อคำานวณจากระยะทางแล้วเหทนว่าเจ้าหน้าท่ีสามารถเดินทางไปแกไ้ขปัญหาได้ภายใน ๓๐ นาที
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)
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๕.๔ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จำานวน ๒ หน่วยงาน รวม ๓ โครงการ คือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดชลบุรี จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสาธารณะเส่ียงภัยและเส้นทางคมนาคม

เขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของ สถานีตำารวจภูธรเสมทด , สถานีตำารวจภูธรดอนหัวฬ่่อ, สถานีตำารวจภูธรพานทอง
และสถานีตำารวจภูธรบ้านบกง งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๖ จำานวนเงิน ๑๖๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท (หนก่งร้อยหกสิบส่ีล้าน
เก้าแสนหา้หมืน่บาทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๕๔,๖๐๕,๖๖๔ บาท (หา้สิบส่ีล้านหกแสนหา้พนัหกร้อย
หกสิบส่ีบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เหทนควรนำาเสนอในท่ี
ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ท่ีจะทำาการติดตั้ง
ในอนาคต ควรจดัทำาเป็นลักษณะไร้สาย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และไมต่กเป็นเป้าในการทำาให้กล้องไม่สามารถ
บันทกกภาพได ้และควรมีการประกาศเตือนให้ประชาชนรับทราบว่าในบริเวณดังกล่าวมีการบันทกกภาพด้วยกล้อง CCTV ดว้ย

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา  ทองเกล้ียง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับมอบหมายให้กำาหนด
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
ภาพรวมของประเทศ ดังนั้นการกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะฯของหน่วยงานจกงควรให้เป็นไปตามคุณสมบัติพื้นฐานเดิมก่อน
สำาหรับในลำาดับถัดไป หากมีการจัดทำาคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ท่ีชัดเจน และ
ประกาศให้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว คณะกรรมการฯ กทอาจจะต้องพิจารณาในรายละเอียด

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้หน่วยงานควรทบทวนราคาของกล้อง CCTV
เนื่องจากราคาสูง
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปพจิารณา และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

เมืองพัทยา จำานวน ๒ โครงการ
๑๓) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและการส่ือสารความเรทวสูงส่วนต่อขยายมุ่งสู่

เศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๒๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓,๙๐๘,๑๐๘.๖๐ บาท (ย่ีสิบสามล้านเกา้แสนแปดพนัหนกง่ร้อยแปดบาทหกสิบสตางค)์

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานเตรียมชีแ้จงรายละเอยีดการเชือ่มโยงระบบใหม่
เขา้กบัระบบปัจจบัุนดว้ย เหทนควรนำาเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหทนชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๗)






