
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งท่ี 1/2558 
วันศุกร�ท่ี 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. 

ณ ห-องประชุม 1 อาคารศาลาว.าการกระทรวงมหาดไทย 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

ผู-มาประชุม 
1. นายแก
นเพชร ช
วงรังษ ี ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ 

    ประธานที่ประชุม 
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท-  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.วุฒิพงศ- พงศ-สุวรรณ   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพิจักษ- เพิ่มประเสริฐ วิศวกร หน
วยพัฒนานวัตกรรมฯ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

   ศูนย-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส-และคอมพิวเตอร-แห
งชาติ 
5. นายศุภลักษณ- ปรีติเขมรัตน- เจ�าพนักงานปกครองชาํนาญการ กรรมการ 

   ผู�แทนกรมการปกครอง   
6. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู�อํานวยการกลุ
มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 

   ผู�แทนกรมการพัฒนาชุมชน 
7. นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ- ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านสารสนเทศการที่ดิน กรรมการ 

   ผู�แทนกรมที่ดิน 
8. นายธณัฐ สุขรมย- นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ กรรมการ 

   ผู�แทนกรมป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ กรรมการ 

   ผู�แทนกรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
10. นางเอ้ือมพร วงศ-สวัสดิ์กุล ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

   ผู�แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
11. นางสาวนัติยา นันทนาวิกุล ผู�อํานวยการฝEายยทุธศาสตร-เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

   ผู�แทนการประปานครหลวง 
12. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู�อํานวยการฝEายวางแผนและบริหารทรัพย-สินเทคโนโลย ี กรรมการ 

   ผู�แทนการไฟฟ=านครหลวง 
13. นายธนาเศรษฐ- พงษ-ทรงเสถียร ผู�ช
วยผู�ว
าการสารสนเทศและสือ่สาร  กรรมการ 

   ผู�แทนการไฟฟ=าส
วนภูมิภาค 
14. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ- หัวหน�าแผนกสารสนเทศ กรรมการ 

   ผู�แทนองค-การตลาด 
15. นางวิภาศรี คงเกลี้ยง ผู�อํานวยการส
วนอํานวยการ กรรมการ 

   แทนผู�อํานวยการสาํนักนโยบายและแผน สป.มท. 
16. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู�อํานวยการส
วนอํานวยการ สบจ. กรรมการ 

                                  แทนผู�อํานวยการสํานักพัฒนาและส
งเสริมการบริหาร- 
   ราชการจังหวัด สป.มท. 

17. นางสาวสุภารัตน- เอกวานชิ ผู�ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
18. นายกฤติธาดา จารุสกุล รักษาการแทนผู�อํานวยการสํานกักฎหมาย สป.มท. กรรมการ  
19. นายกฤษณ- ธนาวณชิ ผู�อํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  กรรมการและเลขานุการ 
20. นายทองสิน สตัยาพนัธุ- ผู�อํานวยการส
วนยทุธศาสตร-สารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ 

   ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ผู�ช
วยเลขานุการ 
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21. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หัวหน�ากลุ
มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการและ 
   ส
วนยุทธศาสตร-สารสนเทศและการสื่อสาร ผู�ช
วยเลขานุการ 
   ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  

22. นางสาวศิริพร สนธิรักษ- (แทน)นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ กรรมการและ 
   ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ผู�ช
วยเลขานุการ  

23. นางสุณีย- ชปูรีชา เจ�าพนักงานธุรการชาํนาญงาน กรรมการและ 
   ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ผู�ช
วยเลขานุการ 

ผู-ไม.มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายวบิูลย- สงวนพงศ- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ 
2. นายกฤษ มันทรานนท-  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
3. ศ.ดร.ธนารักษ- ธีระม่ันคง หัวหน�าภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศฯ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

   สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มธ. 
4. ผู�แทนประปาส
วนภูมิภาค  กรรมการ 
5. นางสาววไิลภรณ- ศรีไพศาล  กรรมการและเลขานุการ 

ผู-เข-าร.วมประชุม 
1. นายณัฐพล แซ
ลิม้ พนักงานวิเคราะห-ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. นางสาวเสาวลักษณ- จงวัฒนาภิรมย-นักวิเคราะห-นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. นายชิงชัย เอ่ียมสิทธิพันธุ- ผู�อํานวยการฝEาย การไฟฟ=านครหลวง 
4. นางดลฤดี พัฒนกิจวิวัฒน- นักประมวลผลข�อมูล 10 การไฟฟ=านครหลวง 
5. นางสุทธิวรรณ มารัตน-  นักประมวลผลข�อมูล 10 การไฟฟ=านครหลวง 
6. นางสาวสุภาวดี มหาโชค  นักประมวลผลข�อมูล 8 การไฟฟ=านครหลวง 
7. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข�อมูล ๖ การไฟฟ=านครหลวง 
8. นางสาววีณา สุรวด ี นักคอมพิวเตอร- 6 การประปานครหลวง 
9. เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ รักษาการแทนผู�อํานวยการส
วนกิจการชายแดนและผู�อพยพ กรมการปกครอง 
10. นางสาวนารี เพียงตา นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ กรมการปกครอง 
11. นายสชุาติ ธานีรัตน- นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง 
12. นายณเดชน- จนิดาพรหม เจ�าพนักงานปกครองชาํนาญการ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
13. นางสาววไิลพร หงษ-หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ กรมที่ดิน 
14. นางพรธิพา เหลืองศิริมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ กรมที่ดิน 
15. นายชนวีร- เนนิธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร-ปฏิบัติการ กรมที่ดิน 
16. นายปรัชญา สนทิมัจโร พนักงานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
17. นายธีรวฒุิ เอ่ียมสะอาด ทีมงานระบบงานคอมพิวเตอร- เมืองพัทยา 
18. นายชวลิต จริยะยรรยง หัวหน�าฝEายออกแบบจราจรและคมนาคม เมืองพัทยา 
19. นางสาวจิตรา สาธร บุคลากร 7ว เมืองพัทยา 
20. พลจ
าเอกชุมพล เที่ยงธรรมด ี นายช
างไฟฟ=า 7ว เมืองพัทยา 
21. ว
าที่ร�อยตรีประจักษ- วนัด ี เจ�าหน�าที่ระบบงานคอมพิวเตอร- 6ว เมืองพัทยา 
22. นายศราวุธ ทิวงศ-ษา นายช
างสํารวจ 5 เมืองพัทยา 
23. นางศิโรรัตน- ชนิอักษร นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สป.มท. 
24. นางสาวอินทิรา มินช
าง นักวิชาการคอมพิวเตอร-ปฏิบัติการ สป.มท. 
25. นายปารเมศ แก�วโสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร-ปฏิบัติการ สป.มท. 
26. นางสาวปPยนชุ นทีธร พนักงานวิเคราะห-และประมวลผล ศูนย-เทคโนโลยีฯ สป.มท. 
27. นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก พนักงานวิเคราะห-และประมวลผล ศูนย-เทคโนโลยีฯ สป.มท. 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ-งที่ประชุมทราบ 

 - ไม
มี - 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕7 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
                           ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี
26 พฤศจิกายน 2557 เปQนการพิจารณาให�ความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร-ของส
วนราชการ และหน
วยงาน
รัฐวิสาหกิจฯ จํานวน 2 โครงการ ฝEายเลขานุการฯ ได�จัดทํารายงานการประชุมมีจํานวน 6 หน�า ซ่ึงได�จัดส
งให�คณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกต�องล
วงหน�าแล�ว ผู�ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย (สาวสุภารัตน- เอกวานิช) ขอแก�ไขรายงานการประชุม 
ดังน้ี 
   หน�าท่ี 5 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ย
อ
หน�าท่ี 2 บรรทัดท่ี 3 “เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบเปQนเอกฉันท-แล�ว ให�รายงานท่ีประชุมทราบในวันประชุมครั้งต
อไป” แก�ไข
เปQน “ต.อเม่ือฝ;ายเลขานุการฯ ได-ขอความเห็นชอบขอใช-มติเวียนในการประชุมครั้งน้ันๆ ต.อที่ประชุมไว-ก.อน เม่ือคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบเป?นเอกฉันท� จึงจะใช-มติเวียนได- และให-รายงานที่ประชุมทราบในวันประชุมครั้งต.อไป” 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  
มติที่ประชุม           รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องเพ่ือทราบ   
   ๓.1 ตามหนังสือจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0017.1/1401 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 เร่ือง  
ขอยกเลิกโครงการห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส-ในโรงเรียนมัธยมศึกษา งบประมาณปW 2557 เน่ืองจากองค-การบริหารส
วนจังหวัด
สระบุรี แจ�งขอยกเลิกโครงการห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส-ในโรงเรียนมัธยมศึกษา งบประมาณปW 2557 จํานวนเงิน 45,750,000 
บาท (สี่สิบห�าล�านเจ็ดแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน)   
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม           รับทราบ 
   3.2 ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ- ด
วนที่สุด ที่ อต 0017.1/3119 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 
เร่ืองขอยกเลิกโครงการจัดหาคอมพิวเตอร-ของหน
วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โครงการห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส-  
(E-Classroom) ขององค-การบริหารส
วนจังหวัดอุตรดิตถ- งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2557 จํานวน 14,000,000 บาท 
(สิบสี่ล�านบาทถ�วน) ให�คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ พิจารณาให�ความเห็นชอบนั้น จังหวัดได�รับแจ�ง
จากองค-การบริหารส
วนจังหวัดอุตรดิตถ-ว
าขอยกเลิกโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ เพื่อนํางบประมาณดังกล
าวไปใช�ให�
เกิดประโยชน-ต
อประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ-ต
อไป   
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม           รับทราบ 
   3.3 เกณฑ-ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ประจําปW 2558 ณ วันท่ี 18 
กุมภาพันธ- 2558 
   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดให�มีประชาพิจารณ-รับฟbงความคิดเห็น
ข�อเสนอแนะรายละเอียด (ร
าง) เกณฑ-ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ประจําปW พ.ศ. 2558 ระหว
าง
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต-กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(http://www.mict.go.th/view/1) 
   หลังจากนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�เผยแพร
เกณฑ-ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ประจําปW พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ- 2558 ดาวน-โหลดได�ท่ีเว็บไซต-กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง)  
                          จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม           รับทราบ และถือปฏิบัต ิ
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   ๓.4 สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ท่ีมี
มูลค
าไม
เกิน 10 ล�านบาท ของส
วนราชการ และหน
วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปWงบประมาณ 2557 จํานวน  
3 หน
วยงาน และปWงบประมาณ 2558 1 หน
วยงาน ดังน้ี 

หน
วยงาน จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงินผ
านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ (บาท) 

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณปW 2557     

กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 7,661,550.00 7,402,003.00 ลดลง 259,547.00 

การประปาส
วนภูมิภาค 31 115,932,290.00 110,228,180.29 ลดลง 5,704,110.29 

การไฟฟ=าส
วนภูมิภาค 
   

24 
 

28,678,816.00 
 

21,707,019.00 - ดําเนินการจัดหาไปแล�ว 
16 โครงการ และ 
- อยู
ระหว
างจัดหา 11 
โครงการ  

งบประมาณปD 2558 
องค-การตลาด 

 
2 

 
6,309,900.00 

 
- 

อยู
ระหว
างดําเนินการ
จัดหา 

                         จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม           รับทราบ และกําชับให�หน
วยจัดหาดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร
งครัด 
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ�มค
า เพื่อประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   ๓.5 สรุปรายงานผลการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และรายงานผลการจัดหาโครงการฯ ที่มีมูลค
า
ไม
เกิน 10 ล�านบาท ของหน
วยงานในสังกัดฯ ระดับจังหวัด ประจําปWงบประมาณ 2557 จํานวน 20 หน
วยงาน ดังนี้ 

หน
วยงาน  จํานวน  
(หน
วยงาน) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงินผ
านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ  

(บาท) 

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ 

จังหวัดมหาสารคาม 18 18 1,000,700.00 -  

จังหวัดสระแก�ว 38 54 3,744,500.00 -  

จังหวัดลําปาง 72 116 17,450,955.00 -  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 133 211 30,054,172.00 -  

จังหวัดปราจนีบุรี 48 64 4,084,450.00 -  

จังหวัดลพบุรี 69 84 6,032,500.00 -  

จังหวัดตาก 56 109 17,656,536.00 -  

จังหวัดพะเยา 1 3 1,294,000.00 -  

จังหวัดน
าน 87 121 7,327,790.00 -  

จังหวัดเชียงใหม
 123 203 33,302,883.00 -  

จังหวัดเชียงราย 132 202 18,169,260.00 -  

จังหวัดลําพนู 7 8 975,328.00 -  

จังหวัดบุรีรัมย- 127 217 15,531,175.00 -  

จังหวัดยโสธร 79 125 10,556,504.00 -  



- 5 - 

จังหวัดกาญจนบุรี 23 26 3,067,310.00 2,906,470.00 ลดลง 160,840.00 

จังหวัดปราจนีบุรี 18 22 1,405,900.00 1,291,800.00 ลดลง 114,100.00 

จังหวัดหนองคาย 28 52 2,957,700.00 2,647,690.00 ลดลง 310,010.00 

จังหวัดมุกดาหาร 40 72 18,977,200.00 18,975,900.00 ลดลง 1,300.00 

จังหวัดพะเยา 2 2 522,300.00 522,300.00  

                          จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม           รับทราบ และกําชับให�หน
วยจัดหาดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร
งครัด 
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ�มค
า เพื่อประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก และให�ฝEาย
เลขานุการฯ และตรวจสอบภายในประสานเร
งรัดติดตามการดําเนินงานของหน
วยงานที่ยังที่ไม
ได�ดําเนินการ และรายงานผล
การดําเนินการคณะกรรมการฯ ต
อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2557 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/5137 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แจ�งให�
กรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู�และอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-ในโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร-ขององค-กรปกครองส
วนท�องถ่ิน ให�เปQนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท�องถ่ิน และมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข�อง รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการการใช�สื่อการเรียนและอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-  
เพ่ือประกอบการพิจารณาให�ความเห็นชอบโครงการดังกล
าว และได�จัดส
งเอกสารโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ท่ีมีการจัดหา
สื่อการเรียนรู�และอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-ขององค-กรปกครองส
วนท�องถ่ิน น้ัน 
   กรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน แจ�งว
า ได�มีการแต
งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อ
การเรียนรู�และอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-ขององค-กรปกครองส
วนท�องถ่ิน และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนรู�ฯ ของแต
ละชั้นเรียน ทั้ง 8 กลุ
มสาระการเรียนรู� เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนรู�
และอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-ขององค-กรปกครองส
วนท�องถ่ินว
าเหมาะสมสอดคล�องครบถ�วนตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนในแต
ละกลุ
มสาระการเรียนรู�หรือไม
 รวม 5 หน
วยงาน สรุปดังนี้ (หนังสือกรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ินที่ มท 
0806/3131 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ- 2558 เร่ือง การพิจารณาสื่อการเรียนรู�และอุปกรณ-การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส-
ขององค-กรปกครองส
วนท�องถ่ิน  
   อบจ.กําแพงเพชร  
   1. กลุ.มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย 
       - ระดับชัน้ ม.1-3  เนื้อหาแต
ละหน
วยน�อย นักเรียนอ
านข�อมูลอาจไม
เข�าใจ ข�อมูลน�อยกว
าใน
ชั้นเรียน 
       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาของสื่อเหมาะสม แต
แบบฝoกหัดยังน�อยควรเพิ่มให�มากกว
านี้ 
   2. กลุ.มสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร� 
       - ระดับชั้น ม.1-3  เนื้อหาสื่อเหมาะสม 
       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาสื่อเหมาะสม 
   3. กลุ.มสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร� 
       - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหาสื่อครบถ�วนเหมาะสม 
       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาสื่อครบถ�วนเหมาะสม 
   4. กลุ.มสาระการเรียนรู-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหายังง
ายเกินไปสาํหรับชัน้มัธยม 
        - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาในสื่อยังไม
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 
แกนกลาง ปW 2551 และเนื้อหาบางบทเรียนง
ายเกินไป ไม
เหมาะกับชั้นมัธยม      
   5. กลุ.มสาระการเรียนรู-สุขศึกษา และพลศึกษา 
       - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหาสื่อเหมาะสม 
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       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาสื่อเหมาะสม ถ�ามีแบบฝoกหัดเพิ่มข้ึนจะด ี
   6. กลุ.มสาระการเรียนรู-ศิลปะ 
       - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหาสื่อเหมาะสม 
       - ระดับชั้น ม.4-6  มีการจัดองค-ประกอบของระบบสารสนเทศเข�ามาประยุกต-ใช�กับกลุ
มสาระ
การเรียนรู�ศิลปะ และหลักการทํางานของคอมพิวเตอร- ระบบสื่อสารข�อมูลสําหรับเครือข
ายคอมพิวเตอร- 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร- และอุปกรณ-ต
อพ
วงที่ทาง อบจ.กําแพงเพชร ได�จัดทําข้ึนนั้น ได�มีการสอดแทรกเร่ืองราวความรู�
เก่ียวกับอาเซียนเข�าไปในการจัดการเรียนการสอนอีกด�วย และมีทักษะการใช�คอมพิวเตอร-แก�ปbญหาเขียนโปรแกรมภาษา 
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร- ใช�ฮาร-ดแวร-และซอฟท-แวร-ติดต
อสื่อสารและค�นหาข�อมูลผ
านอินเตอร-เน็ตในการประมวลผล
ข�อมูลให�เปQนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใช�เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน และใช�คอมพิวเตอร-สร�างชิ้นงานหรือโครงการ
อีกด�วย เห็นว
ามีความเหมาะสม 
   7. กลุ.มสาระการเรียนรู-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหาดีเหมาะสม 
       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาดีเหมาะสม 
   8. กลุ.มสาระการเรียนรู-ภาษาต.างประเทศ 
       - ระดับช้ัน ม.1-3  เนื้อหาดีเหมาะสม 
       - ระดับชัน้ ม.4-6  เนื้อหาดีเหมาะสม 
   อบจ.น.าน และ อบจ.จันทบุรี (ใช-ส่ือชนิดเดียวกัน)  
   ทั้ง 2 หน
วยงาน พจิารณาร
วมกันเพราะใช�สื่อชนิดเดียวกันทั้ง 8 กลุ
มสาระการเรียนรู� เนื้อหายังไม

สมบูรณ- ในบางบทเรียนแต
ละชัน้ปWยังไม
ครบถ�วนตามมาตรฐานและตัวชี้วดั เพราะมีเพียง 5 ชั้นบทเรียนเท
านัน้ การนาํเสนอ
การเรียนรู�แบบน
าสนใจ แต
ยังมีข�อผิดพลาด เช
น การสะกดคําผิด การเฉลยแบบฝoกหัดผิด และข�อสอบในคลังข�อสอบบางข�อมี
คําตอบที่ถูก 2 ตัวเลือก 
   สําหรับ อบจ.นครปฐม และ อบจ.เชียงใหม
 ขอถอนเร่ืองไม
จัดส
งเอกสารให�คณะอนุกรรมการของ
กรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน พิจารณา  
   ฝEายเลขานุการฯ พิจารณาแล�วเห็นควรส
งเร่ืองให�องค-กรปกครองส
วนท�องถ่ินพิจารณาทบทวน
โครงการฯ ดังกล
าว 
                          จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม           ให�หน
วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการให�ครบถ�วนสมบูรณ- โดยให�ประสานกรมส
งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินถึงรายละเอียดการปรับแก� โดยให�เร
งดําเนินงาน  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา   
 การพิจารณาและให�ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ที่มีมูลค
าไม
เกิน 10 ล�านบาท, 

เกิน 10 ล�านบาท และที่มีมูลค
าเกิน 100 ล�านบาท ของส
วนราชการ หน
วยงานรัฐวิสาหกิจฯ และองค-กรปกครองส
วน
ท�องถ่ิน (โดยปรับใช�เกณฑ-ราคากลางฯ ของปW 2558 ซ่ึงประกาศใช� ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ- 2558) ซ่ึงผ
านการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ ของคณะทํางานฯ คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 แล�ว รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ  
ดังน้ี 
 5.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ ที่มีมูลค
าไม
เกิน 10 ล�านบาท ของส
วนราชการ  
จํานวน 3 โครงการ คือ 
   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 1) โครงการส
งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย-อํานวยการป=องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปศ.มท.) ของสํานักนโยบายและแผน งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2557 จํานวนเงิน 393,600 
บาท (สามแสนเก�าหม่ืนสามพันหกร�อยบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทางปฏิบัติ
แล�ว ไม
มีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขแต
อย
างใด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก  
 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานรับและติดตามเรื่องร�องเรียนร�องทุกข-ของศูนย-ดํารงธรรม 
ศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ.ายประจําปD 2557 จํานวนเงิน 13,825,000 บาท (สิบสามล�าน
แปดแสนสองหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) 
    คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขรายการกรณีไม
มีราคาตามเกณฑ-ฯ 
   1.  รายการอุปกรณ-เคร่ืองอ
านบัตร Smart Card ให�หน
วยงานทบทวนราคาใหม
 ควรเปQนราคาที่
ต่ํากว
าที่เสนอมา 
   2.  ตามแบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบฯ หัวข�อค
าใช�จ
ายครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-ที่ใช�ในการ
พัฒนาระบบ รายการกระดาษ A4 ให�ย�ายไปอยู
ในค
าใช�จ
ายอ่ืน ๆ ที่ใช�ในการพัฒนาระบบ 
   3.  ควรมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร-เพ่ิมเติม 
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา ตามรายละเอียดเสนอในท่ีประชุมฯ 
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก   
 3) โครงการจัดหาครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย-เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2559 จํานวนเงิน 6,327,300 บาท (หกล�านสามแสนสองหม่ืน
เจ็ดพันสามร�อยบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตและเสนอแนะว
าน
าจะมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเพิ่มเติม ค
าดําเนินการติดตั้ง ซ่ึงผู�ช้ีแจงให�
เหตุผลว
าได�รับงบประมาณจํานวนจํากัด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก    
 5.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ ที่มีมูลค
าเกิน 10 ล�านบาท ของส
วนราชการ จํานวน 3 
โครงการ ดังนี ้
   กรมที่ดิน จํานวน 1 โครงการ 
   4) โครงการทดแทนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรฺ-สําหรับสํานักงานที่ดิน งบประมาณรายจ
ายประจาํปW 
2559 จํานวนเงนิ 34,450,000 บาท เพื่อทดแทนของเดิม (สามสบิสี่ล�านสี่แสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 
 คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขประเภทข�อตามเกณฑ-ราคากลางฯ ของปW 2558 ให�ถูกต�อง  
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ 
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
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 กรมการปกครอง จํานวน 2 โครงการ 
   5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให�บริการประชาชนในการออกหนังสือผ
านแดนด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส- (E-Border pass) งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2557 จํานวนเงิน 61,322,700 บาท (หกสิบเอ็ดล�านสาม
แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน) ส
วนที่เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 44,878,180 บาท (สี่สิบสี่ล�านแปดแสน
เจ็ดหม่ืนแปดพันหน่ึงร�อยแปดสิบบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว ไม
มีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขแต
อย
างใด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   6) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ-ระบบการเตรียมข�อมูลบัตรประจําตัวประชาชน (Pre-Personalization) 
งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2558 จํานวนเงิน 32,400,000 บาท (สามสิบสองล�านสี่แสนบาทถ�วน) ส
วนท่ีเปQนอุปกรณ-
คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 31,700,000 บาท (สามสิบเอ็ดล�านเจ็ดแสนบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขราคาครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- 
   1. ปรับใช�เกณฑ-ราคากลางฯ เปQนของปW 2558 
   2. การคํานวณค
าเช
าครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-ที่ใช�ในการพัฒนาระบบ อัตราดอกเบี้ยจาก 8.75%/6 
ปW เปQน 8%/6 ปW และค
าบํารุงรักษา 5 ปW คํานวณ 10 % เปQน 8 % 
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว ทําให�วงเงินโครงการลดลงจาก 
32,400,000 บาท เปQนจํานวนเงิน 32,393,460 บาท (สามสิบสองล�านสามแสนเก�าหมื่นสามพันสี่ร�อยหกสิบบาทถ�วน) ส
วนท่ี
เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- จากจํานวนเงิน 31,700,000 บาท เปQนจํานวนเงิน 31,693,460 บาท (สามสิบเอ็ดล�านหกแสนเก�า
หมื่นสามพันสี่ร�อยหกสิบบาทถ�วน) เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต
อไป ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ 
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   5.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ฯ ที่มีมูลค.าเกิน 10 ล-านบาท ของหน.วยงานรัฐวิสาหกิจฯ 
จํานวน 2 โครงการ คือ 
   การไฟฟRาส.วนภูมิภาค       
   7) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร- สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร�อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการทดแทนและเพิ่มเติม จํานวน 2,225 ชุด งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2558 จํานวนเงิน 70,283,300 
บาท (เจ็ดสิบล�านสองแสนแปดหม่ืนสามพันสามร�อยบาทถ�วน) ภาษีมูลค
าเพิ่ม 7% จํานวน 4,919,831 บาท รวมเปQนเงิน
ทั้งสิ้น 75,203,131 บาท (เจ็ดสิบห�าล�านสองแสนสามพันหนึ่งร�อยสามสิบเอ็ดบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว ไม
มีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขแต
อย
างใด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   การไฟฟRานครหลวง จํานวน 1 โครงการ 
   8) โครงการงานพัฒนา บํารุงรักษา และแก�ไขโปรแกรมสําเร็จรูป SAP งบประมาณรายจ
าย
ประจําปW 2557 ผูกพันงบประมาณประจําปW 2558 จํานวนเงิน 41,021,066.15 บาท (สี่สิบเอ็ดล�านสองหม่ืนหนึ่งพันหก
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สิบหกบาทสิบห�าสตางค-) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว ไม
มีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขแต
อย
างใด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   5.4 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ฯ ที่มีมูลค
าเกิน 10 ล�านบาท ขององค-กรปกครองส
วน
ท�องถ่ิน จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
   องค�การบริหารส.วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 โครงการ 
   9) โครงการเช
าคอมพิวเตอร-เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค-การบริหารส
วน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แห
ง (ระยะเวลา 3 ปW) งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2558 – 2560 จํานวนเงิน 
80,702,820 บาท (แปดสิบล�านเจ็ดแสนสองพันแปดร�อยยี่สิบบาทถ�วน) ส
วนที่เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 
64,359,468 บาท (หกสิบสี่ล�านสามแสนห�าหม่ืนเก�าพันสี่ร�อยหกสิบแปดบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทางปฏิบัติ
แล�วเห็นว
าหน
วยงานได�คิดคํานวณตามเกณฑ-การเช
าตามที่เคยดําเนินการตามสูตรการคํานวณ และให�ข�อสังเกตและเสนอแนะ
ในเร่ืองของมาตรฐานครุภัณฑ-น
าจะใช�มาตรฐานของประเทศไทย เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก    
   เมืองพัทยา จํานวน 3 โครงการ        
   10) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย-เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมือง
พัทยาให�มีประสิทธิภาพ งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปW 2557 จํานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล�านบาทถ�วน) ส
วน
ที่เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 27,670,549.84 บาท (ยี่สิบเจ็ดล�านหกแสนเจ็ดหม่ืนห�าร�อยสี่สิบเก�าบาทแปดสิบสี่
สตางค-) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไขรายละเอียดโครงการในแบบบัญชีราคากลางโดยให�รวมราคาค
าพัฒนาของ
แต
ละระบบ  
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ     
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ข-อสังเกตและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ให�ข�อสังเกตว
าค
าพัฒนาระบบงานเม่ือเปรียบเทียบระบบงานที่มีลักษณะ
ใกล�เคียงกันยังมีมูลค
าที่สูงเกินไป 
มติที่ประชุม          ให�หน
วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการฯ และจัดส
งคณะทํางานฯ ตรวจสอบก
อนนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต
อไป และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร
งครัด 
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม เพ่ือประโยชน-ของทาง
ราชการเปQนหลัก  
   11) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางระบบสารสนเทศด�านการบริหารจัดการให�กับโรงเรียน
เมืองพัทยา งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปW 2558 จํานวนเงิน 60,160,000 บาท (หกสิบล�านหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ�วน) 
ส
วนที่เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 50,440,170 บาท (ห�าสิบล�านสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งร�อยเจ็ดสิบบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไข 
 



- 10 - 

   1. จัดหมวดหมู
ของงานในแต
ละระบบ 
   2. ส
วนที่เปQนอุปกรณ-อ่ืน รายการที่  7 เคร่ือง Read/Write Smart Card พร�อมโปรแกรม 
(สําหรับเจ�าหน�าที่ทําบัตร 1 เคร่ือง และห�องสมุด 1 เคร่ือง จํานวน 11 โรงเรียน, รายการที่ 8 เคร่ืองอ
านบาร-โค�ตสําหรับยืม-
คืนหนังสือห�องสมุด รวม 2 รายการ ซ่ึงเปQนระบบคอมพิวเตอร- ให�ย�ายไปอยู
ในกรณีไม
มีราคาตามเกณฑ-มาตรฐานฯ 
   3. รายการท่ี 10 งานการนําเข�าข�อมูลและตรวจสอบข�อมูล มีการนําเข�าข�อมูลในระบบอะไรได�บ�าง 
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว เห็นควรนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต
อไป ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQน
ธรรม เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   12) โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและแจ�งเตือนการกระทําผิดกฎหมายบริเวณถนนชายหาด
พัทยาและวอล-คก้ิงสตรีทที่สามารถให�การตอบสนองต
อการจัดการเหตุได�ในทันที งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปW 2558 
จํานวนเงิน 126,709,300 บาท (หนึ่งร�อยยี่สิบหกล�านเจ็ดแสนเก�าพันสามร�อยบาทถ�วน) ส
วนที่เปQนอุปกรณ-คอมพิวเตอร- 
จํานวนเงิน 98,622,950 บาท (เก�าสิบแปดล�านหกแสนสองหม่ืนสองพันเก�าร�อยห�าสิบบาทถ�วน) 
   คณะทํางานฯ ประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ- 2558 พิจารณาตามหลักเกณฑ-และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว โดยมีข�อสังเกตให�หน
วยงานปรับแก�ไข 
   1. กรณีไม
มีราคาตามเกณฑ-มาตรฐานฯ รายการที่ 15 ตู� Rack 19 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน 42 U 
ราคา 139,100 บาท จํานวน 4 ตู� เปQนเงิน 556,400 บาท ให�ย�ายไปอยู
ในกรณีตรงตามเกณฑ-ฯ ข�อ 27 ราคา 130,000 
บาท จํานวน 4 ตู� เปQนเงิน 520,000 บาท 
   2. ขอรายละเอียดแผนการติดตัง้กล�องวงจรปPดของเมืองพัทยา 
   3. ขอรายละเอียดภาพรวมโครงการ 
   4. ขอดูใบแจ�งปริมาณงานการจดัซ้ือจัดจ�างคร้ังหลังสุด 
   หน
วยงานได�ปรับแก�ไขส
งให�ฝEายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล�ว เห็นควรนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต
อไป ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ  
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม          เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ และให�เร
งรัดการดําเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร
งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ�มค
า และให�มีการแข
งขันอย
างเปQนธรรม  
เพ่ือประโยชน-ของทางราชการเปQนหลัก 
   5.5 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ฯ ที่มีมูลค.าเกิน 100 ล-านบาท ของส.วนราชการ 
จํานวน 1 โครงการ คือ 
   กรมที่ดิน 
   13) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ปWงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
จํานวนเงิน 3,517,021,600.00  บาท (สามพันห�าร�อยสิบเจ็ดล�านสองหม่ืนหนึ่งพันหกร�อยบาทถ�วน) 
   - ระบบคอมพิวเตอร-เพื่อศูนย-สารสนเทศที่ดินกลาง  งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2559 - 
2560จํานวนเงิน 1,131,375,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร�อยสามสิบเอ็ดล�านสามแสนเจ็ดหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) ส
วนที่เปQน
อุปกรณ-คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน  1,127,207,500 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร�อยยี่สิบเจ็ดล�านสองแสนเจ็ดพันห�าร�อยบาทถ�วน) 
   - ระบบคอมพิวเตอร-เพื่อศูนย-สารสนเทศที่ดินระดับภาค  งบประมาณรายจ
ายประจําปW 2559 – 
2560 จํานวนเงิน 1,044,129,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบสี่ล�านหนึ่งแสนสองหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) ส
วนที่เปQนอุปกรณ-
คอมพิวเตอร- จํานวนเงิน 1,029,129,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเก�าล�านหนึ่งแสนสองหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 
   - ระบบคอมพิวเตอร-เพื่อใช�งานและให�บริการประชาชนในสํานักงานที่ดิน งบประมาณรายจ
าย
ประจําปW 2559 – 2560 จํานวนเงิน 1,304,496,000 บาท (หนึ่งพันสามร�อยสี่ล�านสี่แสนเก�าหม่ืนหกพันบาทถ�วน)  
 
 
 






