
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗
วันศกุร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

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

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ
5. นายสุนันท์ เอกฉมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
6. นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการท่ีดิน กรรมการ

ผู้แทนกรมท่ีดนิ
7. นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. นางสาวเยาวรัตน ์โสธาราพศินกุลุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการฝ่าายเทคโนโลยีและส่ือสาร กรรมการ

ผู้แทนการประปานครหลวง
11. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
12. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
13. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนองค์การตลาด
14. นางวิภาศรี คงเกล้ียง ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
15. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ. กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

16. นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย กรรมการ
17. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. กรรมการ
18. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

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

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.
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20. นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน กรรมการและ
แทนผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

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

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

ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
7. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. นางสาวสุภาวดี มหาโชค นักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง
3. นางสาววิศษิฐ์ศรี แป้นด้วง นักประมวลผลข้อมูล ๙ การไฟฟ้านครหลวง
4. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
5. นายอาคม เส็งขำา วิศวกรส่ือสาร ๘ การไฟฟ้านครหลวง
6. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก หัวหน้าส่วนระบบส่ือสาร การประปานครหลวง
7. ว่าท่ีร้อยตรี นรา พูลผล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ เมืองพัทยา
8. นายธีรวุฒิ เอี่ยมสะอาด ทีมงานระบบงานคอมพิวเตอร์ เมืองพัทยา
9. นายสุรพงษ์ อรุณโชติ วิศวกรรังวัดชำานาญการพิเศษ กรมท่ีดนิ
10. นายพิชญ์ ติรณสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดชำานาญการ กรมท่ีดนิ
11. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมท่ีดนิ
12. นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร นายช่างไฟฟ้าส่ือสารชำานาญงาน สป.มท.
13. นายธนภัทร์ นรเศรษฐตระกูล นักวิการการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.
14. นางสาวมณฑิณี สุขะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
15. นายทรงเกียรต ิจันทรสามารถ นักวิชาการการศึกษา อบจ.มหาสารคาม
16. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม
17. นางสาวปิยนุช นทีธร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
18. นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวนัที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗
ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑๔ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมมีจำานวน ๑๓ หน้า ซึ่งึ่งได้จัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา
ทองเกล้ียง) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. รายงานการประชุมหน้าที่ ๗
แก้ไขจาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ข้างต้น ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจกำาหนดว่ากรณีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำากว่า
๕,๐๐๐ บาท ก็อาจระบุว่าใช้ราคาอ้างอิงตามเกณฑ์ 

แก้ไขเป็น ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) มีความเห็นว่า การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ สำาหรับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ บาท ซึ่งึ่งเป็นค่าวัสดุ อาจจะจดัหา
ได้เลยโดยการอ้างอิงตามเกณฑ์ราคา

๒.  รายงานการประชุมหน้าที่ ๙
แก้ไขจาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่าเมื่อไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ควรจะเป็นการเปรียบเทียบ ๓ ย่ีห้อเป็น
อนัดบัแรก เมือ่หนว่ยงานมคีวามจำาเป็นตอ้งใชย่ี้หอ้ใดเป็นการเฉพาะ จงึเปรียบเทียบ ๓ บริษทั วิธีการดำาเนนิการควรใหเ้ป็นกลาง

แก้ไขเป็น ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ) มีความเห็นว่า ในกรณีท่ีไม่มีอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ควรเปรียบเทียบคุณสมบัติให้
เขา้ไดจ้าก ๓ ย่ีหอ้เป็นลำาดบัแรก จากนัน้อาจจะมาเปรียบเทียบจาก ๓ บริษทัผู้จดัจำาหนา่ย โดยวิธีการดำาเนนิการควรใหเ้ป็นกลาง

๓. รายงานการประชุมหน้าที่ ๑๐ 
แก้ไขจาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีแนวทางว่าจะ
เชิญบริษัทผู้ประกอบการ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
มาเพื่อขอความเห็นและพิจารณาทิศทางด้วยว่าบริการภาครัฐเป็นอย่างไร มีแผนประมาณ ๔-๕ ราย มาเทียบ แต่เบ้ืองต้น
แนะนำาให้ใช้การเทียบย่ีห้อเป็นหลักไว้ก่อน โดยคาดว่าจะประชุมหลังจากการพิจารณางบประมาณเสร็จส้ินแล้ว

แก้ไขเป็น ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ มีแนวทางว่า
จะมีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์รายหลักของประเทศ เพื่อรับฟังความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงแนวทาง
ความร่วมมือต่างๆ เกี่ยวกับไอซึ่งีทีภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

๔. รายงานการประชุมหน้าที่ ๑๑
แก้ไขจาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเครือข่ายจากหน่วยงานหลักท่ีมี
เครือข่ายเป็นของตนเอง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งึ่งมีผู้แทนของการไฟฟ้าร่วมอยู่ดว้ย

แก้ไขเป็น ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเครือข่ายจากหน่วยงานท่ีมีเครือข่าย
หลักเป็นของตนเอง และจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเพื่อศึกษาการบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ ซึ่งึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานหลักท่ีเป็นเจ้าของโครงขา่ยภาครัฐ และมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้า ร่วมด้วย

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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๕. รายงานการประชุมหน้าที่ ๑๒
แก้ไขจาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่าวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทำาคุณลักษณะพื้นฐานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในคราวแรกนั้น เน้นท่ีการใช้ข้อมูลรวมกัน แต่ยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยัง
ไม่มีการจัดทำาราคากลาง จึงยังไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หากในอนาคต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาจัดทำาคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV แล้ว และประกาศให้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฯ ก็ต้องพิจารณา

แก้ไขเป็น ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นางสาวกฤษณา ทองเกล้ียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) เรียนท่ีประชุมว่า เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บมอบหมายให้
กำาหนดคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในภาพรวมของประเทศ ดังนั้นการกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะฯของหน่วยงานจึงควรให้เป็นไปตามคุณสมบัติพื้นฐาน
เดมิก่อน สำาหรับในลำาดับถดัไป หากมีการจัดทำาคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ท่ีชดัเจน
และประกาศให้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว คณะกรรมการฯ ก็อาจจะต้องพิจารณาในรายละเอียด

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม ๑. รับรอง

๒. ให้ฝ่าายเลขานุการฯ หารือสำานักกฎหมาย สป. เพื่อกำาหนดแนวทางพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กรณีท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ
๓.๑ รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ประจำาปงงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม ๒ หน่วยงาน สรุปดงันี้

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓ ๑๓ ๔,๖๓๓,๒๕๐.๐๐ -
จังหวัดมหาสารคาม ๒๘ ๒๘ 2,063,590.00 -

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔.๑ คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วันที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับศนูย์สารสนเทศ ของกรมที่ดิน งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕จ จำานวนเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๓,จ๕๓,๔๔๐ บาท (สบิสามลา้น
แปดแสนหา้หมืน่สามพันสีร้่อยสีส่บิบาทถว้น) แลว้ แตม่ข้ีอสงัเกตใหห้นว่ยงานจดัทำารายละเอียดเพ่ิมเตมิในเร่ืองของราคา
รายการกรณีไมม่รีาคาตามเกณฑม์าตรฐานฯ ใหชั้ดเจน และใหก้รรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ(พลเอก ดร.วชิิต สาทรานนท)์ ตรวจสอบ
ก่อนว่าเหมาะสมแล้ว จึงสง่ให้คณะทำางานฯ ตรวจสอบกอ่นนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบในคร้ังต่อไป

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้แทนกรมท่ีดินได้ชี้แจงว่า ได้ปรับแก้ไข
เอกสารตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่
ได้รับทราบผล ซึ่งึ่งจะได้ประสานติดตาม และจะนำาเข้าพิจารณาในวาระการประชุมคณะทำางานฯ คร้ังต่อไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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๔.๒ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไดม้หีนงัสอืถงึกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ใหด้ำาเนนิการตรวจสอบ
สือ่การเรียนรู้และอุปกรณ์ฺการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนกิสใ์นโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ รวม จ โครงการ
(ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันที่ จ กรกฎาคม ๒๕๕๗) และพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม จำานวน ๒
โครงการ (ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๗๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๗) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียนชี้แจงดังนี้
๑. การพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๘ โครงการ ได้กำาหนดจดัประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดท่ีี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
และเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

๒. โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำาหรับการเรียนการสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
และโครงการจดัหาคอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นหอ้งเรียนคณิตศาสตร์และหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์โรงเรียนเมอืงพทัยา ของเมอืงพทัยานัน้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ไดต้รวจสอบแล้ว พบว่า ท้ัง ๒ โครงการ ไมก่ล่าวถงึประเดน็ท่ีเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาส่ือการเรียนรู้
แต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เคยมีหนังสือส่ังการ ระเบียบ มาตรฐานการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงขอส่งเอกสารโครงการท้ัง ๒ โครงการให้ฝ่าาย
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพือ่ดำาเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อไป 
(รายละเอียดตามบันทึกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๖/๗๖๑๓ ลงวันท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗)

คณะทำางานฯ ประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นควรนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำาหรับการเรียนการสอน งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕๗-๒๕๖๐

จำานวนเงิน ๔๗,จ๓จ,๙๖๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๔,๖๖๐,๑๖๐ บาท (สี่สิบสี่ลา้นหกแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว เห็นควรส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้
ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้หน่วยงานเตรียมชี้แจงรายละเอียดในการคิดคำานวณค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสำารองไฟฟ้า
และความคุ้มค่าในการเช่าแทนการซึ่งื้อดว้ย 

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่าโครงการนี้ไม่กล่าวถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่ือการเรียนรู้แต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไม่เคยมีหนังสือส่ังการ ระเบียบ มาตรฐานการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
มาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด  มติท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าไม่มีราคาจากเว็บไซึ่งต ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามชี้แจงว่า ได้กำาหนดค่าเช่าจากเกณฑ์ราคากลางฯ ท่ี

ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงไมไ่ด้สืบราคาจากเว็บไซึ่งต์ โดยมกีารคำานวณ ดงันี้ 

ค่าเช่า = ราคาตามเกณฑ์ฯ + ค่าดอกเบ้ีย ๘% ต่อปง เป็นระยะเวลา ๓ ปง + ค่าบำารุงรักษา ๘% ต่อปง
เป็นระยะเวลา ๒ ปง + ค่าประกันความเส่ียง ๑.๖% ตอ่ปง เป็นระยะเวลา ๓ ปง  

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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ท้ังนี้ หน่วยงานได้พิจารณาแล้วว่าการเช่าดีกว่าการซึ่งื้อ เนื่องจากการซึ่งื้อจะตอ้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปงงบประมาณเพื่อทำาการ
จัดซึ่งื้อ และไม่สามารถควบคุมค่าซึ่ง่อมแซึ่งมได้ แต่การเช่าจะสามารถจัดหาได้ครบตามความต้องการในปงงบประมาณ ๒๕๕๗
สามารถคุมงบประมาณได้เนื่องจากมีค่าเช่าท่ีตายตัว และการเช่าจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รุ่นเดียวกันหรือเทียบเท่า
มาทดแทนทันทีเมื่อมีการนำาเคร่ืองกลับไปซึ่ง่อม

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าโครงการท่ีเสนอมาเป็นราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาเช่า ๓ ปง
หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด หน่วยงานต้องนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

เมืองพัทยา จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมือง

พัทยา งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๕๕,๖๗๒,๑๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมืน่สองพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๒,จ๔จ,๗๑๑ บาท (ห้าสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด แต่เห็นควรส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้ส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่าโครงการนี้ไม่กล่าวถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่ือการเรียนรู้แต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไม่เคยมีหนังสือส่ังการ ระเบียบ มาตรฐานการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
มาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด  มติท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรนำาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกาศกำาหนด

ผู้แทนเมืองพัทยาชี้แจงว่าเป็นนโยบายของผู้บริหาร และเป็นความต้องการของครู ท่ีต้องการได้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย จึงพิจารณาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดหน้าจอสัมผัสได้แบบ All-in-One จึงเปรียบเทียบราคา ๓ ย่ีห้อ
รวมท้ังเว็บไซึ่งต์ และใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
การพิจารณากลัน่กรองโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐ ลา้นบาท ทีม่มีลูคา่เกนิ

๑๐ ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ซึง่ผ่านการพิจารณากลัน่กรองโครงการฯ ของคณะทำางานฯ คร้ังที ่๖/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗ แลว้ รวมทัง้สิน้
จ โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการจำานวน ๓
โครงการ คอื

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๓ โครงการ
๑) โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏบิตังิานของสว่นตรวจสอบภายในระดบักรม

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการตดิตัง้อุปกรณ์ควบคมุระบบและบริหารเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Controller)
ของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป . งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕๗ จำานวนเงนิ ๔๕๐ ,๐๐๐ บาท (สีแ่สน
ห้าหมื่นบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว 
มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ โดยหน้าเว็บไซึ่งต์ผู้รับผิดชอบโครงการลงนามกำากับใน
เอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำานักงานสำาหรับนำามาใช้ในราชการของ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป . งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒
๒๕๕จ จำานวนเงนิ ๖,๗๒๑,จ๐๐ บาท (หกลา้นเจด็แสนสองหมืน่หนึง่พันแปดร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คอื

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการจา้งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ของศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร สป. งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕จ  วงเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บจดัสรรจากสำานกังบประมาณ
จำานวนเงิน ๓๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) วงเงินหลังจากปรับแก้ไขราคา
จำานวนเงิน ๓๕,๙๐๑,๔๖๕ บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตแิล้ว 
มขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการฯ โดยหนา้เว็บไซึ่งตผู้์รับผิดชอบโครงการลงนามกำากบัใน
เอกสารทุกหนา้ ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบกอ่นนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการฯ พจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน) เรียน
ท่ีประชุมว่า เนื่องจากกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์ Proxy Caching และระบบควบคุมการเข้าถึง

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)
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เครือขา่ยส่ือสารขอ้มลู (Authentication System) ราคาลดลงรวม ๕๓๐,๕๓๕ บาท  วงเงินหลังปรับแกไ้ขราคา คอื จำานวนเงิน
๓๕,๙๐๑,๔๖๕ บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันส่ีร้อยหกสิบห้าบาทถว้น)

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จำานวน ๒ โครงการ คอื

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๒ โครงการ
๕) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสือ่มสภาพ ของ กฟน. สาขายอ่ย งบประมาณ

รายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๓,๕๕๖,๙๐๐ บาท (สบิสามล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลคา่เพ่ิม ๗ เปอร์เซ็นต์ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๓ ,๓๕๓,๖๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนห้าหมืน่
สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๖) โครงการปรับปรุงระบบใหบ้ริการเช่ือมตอ่กบัหนว่ยงานภายนอก กฟน. (Extranet) งบประมาณ
รายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕๗ จำานวนเงนิ ๑๖,จ๖๑,๕๐๐ บาท (สบิหกลา้นแปดแสนหกหมืน่หนึง่พันหา้ร้อยบาทถว้น) รวมภาษี
มลูคา่เพ่ิม ๗ เปอร์เซน็ต ์สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๖,๐๕๙,๐๐๐ บาท (สบิหกลา้นหา้หมืน่เกา้พันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๔ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คอื

กรมที่ดนิ จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการศนูยข้์อมลูทีด่นิและแผนทีแ่หง่ชาต ิกรมทีด่นิ (ระยะที ่๒) งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒

๒๕๕จ จำานวนเงนิ ๑,๗๗๗,๖๓๖,๙๐๐ บาท (หนึง่พันเจด็ร้อยเจด็สบิเจด็ลา้นหกแสนสามหมืน่หกพันเกา้ร้อยบาทถว้น) สว่นที่
เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๔จ๖,๔๒๕,๖๐๐ บาท (สีร้่อยแปดสบิหกลา้นสีแ่สนสองหมืน่หา้พันหกร้อยบาทถว้น)

- ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดตั้งศูนย์สำารองข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ (DR site) ปงงบประมาณ
๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๒๖๒,๙๓๗,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจด็พันบาทถ้วน)

- ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนท่ีดินและแผนท่ีในสำานักงานท่ีดิน งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปง ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๙๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบส่ีล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

- ระบบบริหารศูนย์ปฏิบัติการท่ีดินกลาง-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ GPS
งบประมาณรายจ่ายประจำาปง ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๙,๔๐๐,๖๐๐ บาท (ย่ีสิบเก้าล้านส่ีแสนหกร้อยบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๕/๕๗)






