
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘
วันศกุร์ที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ หอ้งประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสทุธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกร หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพวิเตอร์ และการส่ือสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ รักษาการในตำาแหน่ง กรรมการ

ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
ผู้แทนกรมการปกครอง

5. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมท่ีดิน

6. นายประสงค์ ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นายธนะสิทธ์ิ อนันต์สิริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิก์ุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

9. นางสาวนัติยา นันทนาวิกุล ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

10. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

11. นายพิศณุ ตันตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

12. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

14. นางวิภาศรี คงเกล้ียง ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สนผ. สป.มท. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

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

16. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
17. นายกฤติธาดา จารุสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กรรมการ

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย สป.มท.
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18. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

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

20. นายทศพล นิตมิณฑล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ 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 (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
6. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมท่ีดิน
2. นายพิสิษฐ์ เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการปกครอง
3. นางสาวปริยาตร ซาลิมี นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
4. นายศุภฤกษ ์คำาพุฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
5. นายวันชนะ นนทพจน์ พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป้องกันฯ
6. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมป้องกันฯ
7. นางสาวสุปราณี อิ่มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญการ (กองคลัง) สป.มท.
8. นางสาวปิยนุช นทีธร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

รองประธานกรรมการ (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย) แจง้ท่ีประชมุว่า ประธานกรรมการ (นายวิบูลย์ สงวนพงศ ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ตดิภารกิจ ไดม้อบหมายให้ทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแทน
มตทิี่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๑๓ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ มีจำานวน ๑๑ หน้า ซด่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งล่วงหน้าแล้ว ไม่มีท่านใดแจ้งแกไ้ขรายงานการประชุมฯ

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มตทิี่ประชุม รับรอง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๘)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ
๓.๑ สรุปรายงานผลการจัดหาโครงการฯ มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย ระดบัจังหวัด ประจำาปงงบประมาณ ๒๕๕๗  จำานวน ๑ หน่วยงาน ดงันี้

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวดัพะเยา ๑ ๑ ๔๙๕,๑๐๐.๐๐ ๔๙๕,๑๐๐.๐๐

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานดงถดง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓.๒ ฝ่าายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ในการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัสูง (CIO) คร้ังท่ี 2/2558 ในวันท่ี 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดรัีงสิต กรุงเทพฯ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เรียนเชิญ CIO ภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ มาชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางในการขับเคล่ือนหน่วยงานไปสู่ Digital Government ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีได้มอบหมาย
ให้กระทรวงไอซีที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลสำาคัญ
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลทะเบียนคนจน เพื่อนำาไปใช้
สนับสนุนมาตรการและนโยบายสำาคัญของรัฐบาล ตลอดจนนำาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการรณรงค์ให้จัดทำาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)
และระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (Ministerial Operation Center : MOC) เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนผู้บริหาร
ในการวางแผนและตดัสินใจ และบูรณาการข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center :
PMOC) เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจของนายกรัฐมนตรีต่อไป  

ท้ังนี้ รัฐบาลต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของภาครัฐให้มีการบูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรด้าน ICT ร่วมกัน เช่น การใช้ดาต้าเซ็นเตอร์กลางสำาหรับภาครัฐ เป็นต้น ซด่งในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคร้ังท่ี 1/2558 ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันท่ี 18
มนีาคม ๒๕๕๘ มมีติไมใ่หห้นว่ยงานราชการท้ังหมด (ยกเว้นหนว่ยราชการสำาคญัสองหนว่ย) ของบประมาณเพือ่จดัซือ้หรือจดัทำา
ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เป็นของหน่วยงานเฉพาะของตนเองอีกต่อไป โดยให้ปรับเปล่ียนมาใช้ดาต้าเซ็นเตอร์กลาง  ซด่งจะเป็นศูนย์
เครือข่ายรวบรวมข้อมูลทุกด้านท่ีทำางานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเอง โดยรัฐอาจจะดำาเนินการเอง หรือเปิดให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน หรือโดยรัฐอาจจะเปิดให้เอกชนมาประมูล โครงการต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปง

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และที่มีมลูค่า
เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย ซึง่ผ่านการพิจารณากลัน่กรองโครงการฯ ของคณะทำางานฯ
คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2558 แล้ว รวมทัง้สิ้น 7 โครงการ ดังนี้

๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คือ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๘)



- ๔ -

๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในภารกิจหลักของกองคลัง งบประมาณรายจ่าย
ประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๓,๔๐๐ บาท (สีห่มื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว ไม่มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานดงถดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๖
โครงการ ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง จำานวน ๓ โครงการ
๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์ Main Gigabit Switch งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวน

เงิน ๑๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท (สบิสองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัตแิล้ว ไม่มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานดงถดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

๓) โครงการพัฒนาศนูยก์ลางข้อมลู และการพัฒนาระบบใหบ้ริการอิเลก็ทรอนกิส ์ของกรมโยธาธกิาร
และผังเมอืง งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงนิ ๑๓,๑๐๖,๐๐๐ บาท (สบิสามลา้นหนึง่แสนหกพันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงว่าไม่สามารถดำาเนินการได้ทันในการประชุมคณะกรรมการฯ ในคร้ังนี้ และจะ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ เพื่อนำาเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ในคร้ังต่อไป

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

๔) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของหนว่ยงาน (จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง
เพ่ิมเติมและทดแทนเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศและการปฏิิบัติงาน) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน
34,823,200 บาท (สามสิบสี่ลา้นแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการฯ สรุปได้ดงันี้

1. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๕ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ระบบปฏิบัติการ iOS ควร
เปล่ียนจากไอโอเอส (iOS) เป็นโอเอสเท็น (OS X)

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี 2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส และรายการท่ี ๕ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ระบบปฏิบัติการ iOS (ควรเปล่ียนเป็น OS X) ควรทบทวนอีกคร้ังเมื่อได้รับงบประมาณในการจัดหาแล้ว
เนือ่งจากเป็นโครงการท่ีขอรับการจดัสรรงบประมาณในปง ๒๕๕๙ หากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเปล่ียนเป็นรุ่นใหม ่ราคาจะสูงกว่ารุ่นเดมิ
อาจทำาให้เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑๐ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรปรับแก้ไขให้เป็น
ชื่อ ArcGIS Desktop Standard เหมือนกัน

๔. เนื่องจากบันทดกนำาส่งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ระบุว่าโครงการนี้มีวงเงินงบประมาณ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๘)
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๓๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท แต่ในแบบรายงานสรุปโครงการฯ ในท้ายตาราง ได้ระบุวงเงินรวมท้ั งโครงการ เป็นจำานวนเงิน  
๓๔,๘๓๙,๙๙๘ บาท และวงเงินจดัหา จำานวนเงิน ๓๔  ,  ๘๒๓  ,  ๒๐๐ บาท  ดังนั้น ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ให้ยอดเงินตรงกัน เพื่อมิให้เกิดความสับสน
แลว้สง่ให้ฝ่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ พจิารณา

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า เนื่องจากเป็นโครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบ
ประมาณในปง ๒๕๕๙ ยังไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีแน่นอน ในชั้นนี้จดงเป็นการขออนุมัติในหลักการไว้ก่อน เมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแล้ว ก่อนดำาเนินการจัดหาในปงงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการฯ หากมี
การเปล่ียนแปลง ให้นำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาอีกคร้ัง 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานดงถดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการบูรณาการเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการปกครอง งบประมาณรายจ่าย

ประจำาป  ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๔๙ ,๘๑๗,๑๓๑.๓๑ บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาท
สามสบิเอ็ดสตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการฯ โดยมีราคาอ้างอิงเฉพาะ
วงเงินรวมท้ังระบบ สำาหรับรายการย่อย ให้มีเพียงราคาเปรียบเทียบ ไม่ต้องระบุราคาอ้างอิงของแต่ละรายการย่อย เนื่องจาก
การใช้ราคาต่ำาสุดของทุกรายการย่อย อาจทำาให้วงเงินงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาผู้ให้เช่าวงจรพร้อมอุปกรณ์ท้ังระบบ
ตามความต้องการของหน่วยงานได้  แล้วส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จดงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้แทนกรมการปกครอง (นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ รักษาการใน

ตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ) เรียนท่ีประชุมว่า กรมการปกครองจะทำาการยกเลิกสัญญา
เช่าวงจรเครือข่ายส่ือสารข้อมูลท้ังหมด จำานวน ๔ สัญญาเช่า ซดง่จะหมดกำาหนดเช่าในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และจะทำาการ
เช่าวงจรเครือข่ายส่ือสารข้อมูลจากผู้ให้เช่ารายใหม่ท่ีผ่านการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซด่งจะทำาให้ได้
ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Bandwidth) สูงขด้น ในขณะท่ีค่าเช่าลดลง เป็นการประหยัดงบประมาณ
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานดงถดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรองรับศูนย์บัญชาการสาธารณภัยแห่งชาติ งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙ 
จำานวนเงนิ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สบิสี่ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 20,248,000 บาท
(ยี่สิบล้านสองแสนสีห่มื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแบบรายงานสรุปโครงการฯ คอื ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อืน่ๆ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๘)






