
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘
วันจนัทร์ที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

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

ผู้มาประชุม
1. ร้อยตำรรวจโท อรทตตย  บุญญญะโสภัตต ผู้ว่รรรชกรรจตงหวตดสมญทรสรคร รตกษรรรชกรรแทน ประธรนท่ีประชญม

รองปลตดกระทรวงมหรดไทย ฝ่รยบุรตหรร
(ผู้บุรตหรรเทคโนโลยีสรรสนเทศระดตบุสูงของกระทรวงมหรดไทย)

2. นรยกฤษ มตนทรรนนท กรรมกรรผู้ทรงคญณวญฒต
3. นรยพตจตกษ  เพต่มประเสรตฐ วตศวกร หน่วยพตฒนรนวตตกรรมฯ กรรมกรรผู้ทรงคญณวญฒต

ศูนย เทคโนโลยีอตเล็กทรอนตกส และคอมพตวเตอร แห่งชรตต
4. นรยศญภัลตกษณ  ปรีตตเขมรตตน เจ้รพนตกงรนปกครองชำรนรญกรร รตกษรกรรในตำรแหน่ง กรรมกรร

ผู้อำรนวยกรรศูนย สรรสนเทศเพ่่อกรรบุรตหรรงรนปกครอง
ผู้แทนกรมกรรปกครอง

5. นรยอดตศร สญทธตเลตศ นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรรพตเศษ กรรมกรร
ผู้แทนกรมกรรพตฒนรชญมชน

6. นรงสรววตไลพร หงษ หตรตญกญล นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรรพตเศษ กรรมกรร
ผู้แทนกรมท่ีดตน

7. นรยชตชวรลย  เบุญจสตรตวงศ ผู้อำรนวยกรรศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศ กรรมกรร
ผู้แทนกรมป้องกตนและบุรรเทรสรธรรณภัตย

8. นรงสรวศตรตวรรณ หตสสรตงสี นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรร กรรมกรร
ผู้แทนกรมส่งเสรตมกรรปกครองท้องถต่น

9. นรงลตกขณร ขรวขำร นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรร กรรมกรร
ผู้แทนกรมโยธรธตกรรและผตงเม่อง

10. นรยวีรศตกดต์ ตต้งสมบุตตตอนตนต ผู้อำรนวยกรรฝ่รยเทคโนโลยีและส่่อสรร กรรมกรร
ผู้แทนกรรประปรนครหลวง

11. นรงสมภัตทร ชูอตสสระ ผู้อำรนวยกรรกองคอมพตวเตอร และเคร่อข่รย กรรมกรร
ผู้แทนกรรประปรส่วนภัูมตภัรค

12. นรยพตเชษฐ  ชรนวรทตก ผู้ตรวจกรร กรรมกรร
ผู้แทนกรรไฟฟ้รนครหลวง

13. นรยธนรเศรษฐ  พงษ ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่รกรรสรรสนเทศและส่่อสรร กรรมกรร
ผู้แทนกรรไฟฟ้รส่วนภัูมตภัรค

14. นรงสรวปรรตชรตต เยพตทตกษ หตวหน้รแผนกสรรสนเทศ กรรมกรร
ผู้แทนองค กรรตลรด

15. นรงสรวอรวรรณ วงษ สมบูุรณ นตกวตเครระห นโยบุรยและแผนชำรนรญกรร กรรมกรร
แทนผู้อำรนวยกรรสำรนตกนโยบุรยและแผน สป.มท.

16. นรงสรวสรรรตนทร  ชตยสญรตนทร นตกวตเครระห นโยบุรยและแผนชำรนรญกรร กรรมกรร
แทนผู้อำรนวยกรรสำรนตกพตฒนรและส่งเสรตมกรรบุรตหรร-
รรชกรรจตงหวตด สป.มท.

17. นรยกฤตตธรดร จรรญสกญล ผู้เชี่ยวชรญด้รนกฎหมรย กรรมกรร
รตกษรรรชกรรแทนผู้อำรนวยกรรสำรนตกกฎหมรย สป.มท.
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18. นรยกฤษณ  ธนรวณตช ผู้อำรนวยกรรศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป.มท. กรรมกรรและ
เลขรนญกรร

19. นรยทองสตน สตตยรพตนธญ ผู้อำรนวยกรรส่วนยญทธศรสตร สรรสนเทศและกรรส่่อสรร กรรมกรรและ
ศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป.มท. ผู้ช่วยเลขรนญกรร

20. นรงบุญษรรคตม หวตงศตรตจตตร หตวหนร้กลญม่พตฒนรและมรตรฐรนระบุบุสรรสนเทศและกรรส่่อสรร กรรมกรรและ
ส่วนยญทธศรสตร สรรสนเทศและกรรส่่อสรร ผู้ช่วยเลขรนญกรร

21. นรยสตทธตชตย สญธรนนท นรยช่รงไฟฟ้รชำรนรญงรน กรรมกรรและ
แทนผู้อำรนวยกรรส่วนเทคโนโลยีสรรสนเทศ ผู้ช่วยเลขรนญกรร
ศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร

22. นรงสรววตไลภัรณ  ศรีไพศรล นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรร กรรมกรรและ
ศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป.มท. ผู้ช่วยเลขรนญกรร

23. นรงสญณีย  ชูปรีชร เจ้รพนตกงรนธญรกรรชำรนรญงรน กรรมกรรและ
ศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป.มท. ผู้ช่วยเลขรนญกรร

ผู้ไมม่าประชุม (ตตดรรชกรร)
1. นรยวตบูุลย  สงวนพงศ ปลตดกระทรวงมหรดไทย ประธรนคณะกรรมกรร
2. พลเอก ดร.วตชตต สรทรรนนท กรรมกรรผู้ทรงคญณวญฒต
3. ดร.วญฒตพงศ  พงศ สญวรรณ กรรมกรรผู้ทรงคญณวญฒต
4. ศ.ดร.ธนรรตกษ  ธีระมต่นคง กรรมกรรผู้ทรงคญณวญฒต
5. ผู้ตรวจสอบุภัรยในกระทรวงมหรดไทย กรรมกรร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นรงสรวมณฑตณี สญขะ นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรร กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
2. นรงจตรพตฒน  เธียรพรณตชย ผู้อำรนวยกรรส่วนพตฒนรระบุบุบุตญชีท้องถต่น กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
3. นรยถวตลย ชตย ถึงถต่น นตตตกรชำรนรญกรร กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
4. นรยคตมภัีร   ประเสรตฐวรที นตกวตชรกรรเงตนและบุตญชีชำรนรญกรร กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
5. นรงสญชตน ไตรยะพรนตช นตกวตชรกรรเงตรและบุตญชีชำรนรญกรร กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
6. นรงสรวพตไล วตทยเศรษฐ ท่ีปรึกษรระบุบุบุตญชีคอมพตวเตอร ของ อปท. (e-LAAS) กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
7. นรยภัตกดี พรชตยธรรมคญณ ท่ีปรึกษร กรมส่งเสรตมกรรปกครองฯ
8. นรยสญรบุดี แก้วพ่วงเสก หตวหน้รส่วนระบุบุส่่อสรร กรรประปรนครหลวง
9. นรยกลยญทธ สญขสวตสดต์ หตวหน้รแผนกบุรตหรรงรนโครงกรร กรรไฟฟ้รส่วนภัูมตภัรค
10. นรงสญทธตวรรณ มรรตตน รองผู้อำรนวยกรรกอง กรรไฟฟ้รส่วนภัูมตภัรค
11. นรงสรวฐตตตมร บุญญหนตก วตศวกรคอมพตวเตอร  ๔ กรรไฟฟ้รนครหลวง
12. นรงสรวณตฐธีรร พตฒโนทตย นตกประมวลผลข้อมูล ๖ กรรไฟฟ้รนครหลวง
13. นรยชรลี ดวงดรรร ผู้อำรนวยกรรกองกรรเจ้รหน้รท่ี เม่องพตทยร
14. นรงสรวจตตรร สรคร บุญคลรกร ๗ว เม่องพตทยร
15. พ.จ.อ.เฉลตมชตย โสพตนธ บุญคลรกร ๗ว เม่องพตทยร
16. นรยสตทธตพตนธ  จตนทร เอตบุจตตร เจ้รหน้รท่ีวตเครระห นโยบุรยและแผน (สำรนตกนโยบุรยและแผน) สป.มท.
17. นรยปรตชญร สนตทมตจโร พนตกงรนป้องกตนและบุรรเทรสรธรรณภัตย กรมป้องกตนฯ
18. นรยปรรเมศ แก้วโสภัร นตกวตชรกรรตอมพตวเตอร ปฏตบุตตตกรร (ศูนย เทคโนโลยีฯ) สป.มท.
19. นรงสรวปิยนญช นทีธร พนตกงรนวตเครระห และประมวลผล (ศูนย เทคโนโลยีฯ) สป.มท.
20. นรงสรวณตฐกฤตร ทองนอก พนตกงรนวตเครระห และประมวลผล (ศูนย เทคโนโลยีฯ) สป.มท.
21. นรงสรวศตรตเนตร แสนสรยเนตร นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร ชำรนรญกรร (ศูนย เทคโนโลยีฯ) สป.มท.
22. นรงสรวกรญจนร โนรี นตกวตเครระห นโยบุรยและแผนชำรนรญกรร (สำรนตกนโยบุรยและแผน)สป.มท.

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

รองประธรนกรรมกรร (ร้อยตำรรวจโท อรทตตย  บุญญญะโสภัตต ผู้ว่รรรชกรรจตงหวตดสมญทรสรคร รตกษรรรชกรรแทน
รองปลตดกระทรวงมหรดไทย ผู้บุรตหรรเทคโนโลยีสรรสนเทศระดตบุสูงของกระทรวงมหรดไทย) แจง้ท่ีประชญมว่ร ประธรนกรรมกรร
(นรยวตบูุลย  สงวนพงศ  ปลตดกระทรวงมหรดไทย) ตตดภัรรกตจ ไดม้อบุหมรยให้ทำรหน้รท่ีประธรนท่ีประชญมแทน
มตทิี่ประชุม รตบุทรรบุ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ฝ่รยเลขรนญกรรฯ นำรเสนอรรยงรนกรรประชญมต่อท่ีประชญมฯ ว่รในกรรประชญมคณะกรรมกรรบุรตหรร
และจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของกระทรวงมหรดไทย ครต้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่่อวตนท่ี ๒๗ มีนรคม ๒๕๕๘ เป็นกรรพตจรรณร
ให้ควรมเห็นชอบุโครงกรรจตดหรคอมพตวเตอร ของหน่วยงรนในสตงกตดกระทรวงมหรดไทย  จำรนวน ๗ โครงกรร ฝ่รยเลขรนญกรรฯ
ได้จตดทำรรรยงรนกรรประชญมฯ มีจำรนวน ๖ หน้ร ซึ่ึ่งได้จตดส่งให้คณะกรรมกรรฯ ตรวจสอบุควรมถูกต้องล่วงหน้รแล้ว ไม่มีท่รน
ใดแจ้งแก้ไขรรยงรนกรรประชญมฯ

ต่อมรฝ่รยเลขรนญกรรฯ ได้ตรวจสอบุว่รข้อควรมวรระท่ี ๓.๒ ได้ขรดหรยไป จึงขอปรตบุแก้ไขรรยงรนกรร
ประชญมคณะกรรมกรรฯ ครต้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่่อวตนท่ี ๒๗ มีนรคม ๒๕๕๘ โดยเพต่มข้อควรมวรระท่ี ๓.๒ หน้ร ๓ ดตงนี้

“๓.๒ ฝ่รยเลขรนญกรรคณะกรรมกรรฯ ไดแ้จ้งท่ีประชญมว่ร ในกรรประชญมผู้บุรตหรรเทคโนโลยีสรรสนเทศ
ระดตบุสูง (CIO) ครต้งท่ี 2/2558 ในวตนท่ี 23 มีนรคม 2558 ณ โรงแรมรรมรกรร เด้น ถนนวตภัรวดรีตงสตต กรญงเทพฯ  กระทรวง
เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรรได้เรียนเชตญ CIO ภัรครตฐจรกหน่วยงรนต่รงๆ มรชี้แจงทำรควรมเข้รใจเกี่ยวกตบุนโยบุรย
และแนวทรงในกรรขตบุเคล่่อนหน่วยงรนไปสู่ Digital Government ภัรยใต้นโยบุรยเศรษฐกตจดตจตทตล (Digital Economy)
แนวทรงกรรบูุรณรกรรข้อมูลสรรสนเทศภัรครตฐตรมข้อสต่งกรรของนรยกรตฐมนตรี พล.อ.ประยญทธ  จตนทร โอชร ท่ีได้มอบุหมรย
ให้กระทรวงไอซึ่ีที กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหรดไทย และหน่วยงรนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกตนเช่่อมโยงข้อมูลสำรคตญ
ต่รงๆ ของหน่วยงรนภัรครตฐ อรทต ข้อมูลทะเบีุยนรรษฎร ข้อมูลทะเบีุยนเกษตรกร และข้อมูลทะเบีุยนคนจน เพ่่อนำรไปใช้
สนตบุสนญนมรตรกรรและนโยบุรยสำรคตญของรตฐบุรล ตลอดจนนำรเสนอแนวควรมคตดเกี่ยวกตบุแผนพตฒนรเทคโนโลยีสรรสนเทศ
ไทยยญคเศรษฐกตจดตจตทตล และกรรรณรงค ให้จตดทำรระบุบุศูนย ปฏตบุตตตกรรระดตบุกรม (Department Operation Center : DOC)
และระบุบุศูนย ปฏตบุตตตกรรระดตบุกระทรวง (Ministerial Operation Center : MOC) เพ่่อเป็นข้อมูลในกรรสนตบุสนญนผู้บุรตหรร
ในกรรวรงแผนและตตดสตนใจ และบูุรณรกรรข้อมูลไปยตงศูนย ปฏตบุตตตกรรนรยกรตฐมนตรี (Prime Minister Operation Center :
PMOC) เพ่่อใช้ประกอบุกรรตตดสตนใจของนรยกรตฐมนตรีต่อไป  

ทต้งนี้ รตฐบุรลต้องกรรเพต่มประสตทธตภัรพกรรดำรเนตนงรนของภัรครตฐให้มีกรรบูุรณรกรรข้อมูลและ
ทรตพยรกรด้รน ICT ร่วมกตน เช่น กรรใช้ดรต้รเซึ่็นเตอร กลรงสำรหรตบุภัรครตฐ เป็นต้น ซึ่ึ่งในกรรประชญมคณะกรรมกรรเตรียมกรร
ด้รนดตจตทตลเพ่่อเศรษฐกตจและสตงคมครต้งท่ี 1/2558 ท่ีมี พล.อ.ประยญทธ  จตนทร โอชร นรยกรตฐมนตรีเป็นประธรน เม่่อวตนท่ี 18
มนีรคม ๒๕๕๘ มมีตตไมใ่หห้นว่ยงรนรรชกรรทตง้หมด   (  ยกเว้นหนว่ยรรชกรรสำรคตญสองหนว่ย  )   ของบุประมรณเพ่อ่จตดซึ่่อ้หร่อจตดทำร  
ศูนย ดรต้รเซึ่็นเตอร เป็นของหน่วยงรนเฉพระของตนเองอีกต่อไป โดยให้ปรตบุเปล่ียนมรใช้ดรต้รเซึ่็นเตอร กลรง  ซึ่ึ่งจะเป็นศูนย 
เคร่อข่รยรวบุรวมข้อมูลทญกด้รนท่ีทำรงรนอย่รงต่อเน่่องตลอด 24 ชต่วโมงเอง โดยรตฐอรจจะดำรเนตนกรรเอง หร่อเปิดให้เอกชน
เป็นผู้ลงทญน หร่อโดยรตฐอรจจะเปิดให้เอกชนมรประมูล โครงกรรต้องแล้วเสร็จภัรยใน 2 ปี

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดทรรบุ
มตตท่ีประชญม รตบุทรรบุ”

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณรรตบุรองรรยงรนกรรประชญมฯ
มตทิี่ประชุม รตบุรองตรมท่ีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ สรญปรรยงรนผลกรรพตจรรณรโครงกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร  (ก่อนกรรจตดหร) ท่ีมีมูลค่รไม่เกตน
10 ล้รนบุรท ของหน่วยงรนรตฐวตสรหกตจในสตงกตดกระทรวงมหรดไทย ประจำรปีงบุประมรณ ๒๕๕๘ ในรอบุ ๖ เด่อนแรก
จำรนวน ๑ หน่วยงรน ดตงนี้

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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หน่วยงรน  จำรนวน
(หน่วยงรน)

จำรนวน
(โครงกรร)

วงเงตนผ่รนควรมเห็นชอบุ
ของคณะกรรมกรรฯ (บุรท)

หมรยเหตญ

กรรประปรส่วนภูัมตภัรค ๑ ๗ ๒๙,๔๕๖,๔๕๐.๒๕

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดทรรบุ
มตทิีป่ระชุม รตบุทรรบุ และกำรชตบุให้หน่วยจตดหรดำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรรโดยเคร่งครตด คำรนึงถึง
ประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

๓.๒ สรญปรรยงรนผลกรรพตจรรณรโครงกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร  (ก่อนกรรจตดหร) และรรยงรน
ผลกรรจตดหรโครงกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร  ท่ีมีมูลค่รไม่เกตน ๕ ล้รนบุรท ของหน่วยงรนในสตงกตดกระทรวงมหรดไทยระดตบุ
จตงหวตด ประจำรปีงบุประมรณ ๒๕๕๗ และประจำรปีงบุประมรณ ๒๕๕๘ จำรนวน ๑๒ หน่วยงรน ดตงนี้

ลำรดตบุ
ท่ี

หนว่ยงรน  จำรนวน
(หนว่ยงรน)

จำรนวน
(โครงกรร)

วงเงตนผ่รนควรมเหน็ชอบุ
ของคณะกรรมกรรฯ (บุรท)

  จตดหรจรตง (บุรท) หมรยเหตญ

1 จตงหวตดพตจตตร
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
- จตดหรจรตง

12
36

23
41

2,541,920.-
2,253,380.- 2,232,820.- ลดลง 20,560.-

2 จตงหวตดกระบุี่
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
- จตดหรจรตง

59
5

97
8

21,328,870.-
504,890.- 478,230.- ลดลง 26,660.-

3 จตงหวตดจตนทบุญรี
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
- จตดหรจรตง
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร

64
14

43

95
26

50

32,044,330.-
1,215,550.-

5,112,540.-

1,193,590.- ลดลง 21,960.-

4 จตงหวตดแพร่
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
- จตดหรจรตง

33
33

41
40

3,673,900.-
2,597,700.- 2,251,750.- ลดลง 345,950.-

5 จตงหวตดขอนแก่น
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- จตดหรจรตง
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- จตดหรจรตง

50

3

67

3

4,533,300.-

243,700.-

4,361,570.-

243,500.-

ลดลง 171,730.-

ลดลง 200.-
6 จตงหวตดสมญทรสงครรม

ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร 18 25 2,310,250.-

7 จตงหวตดพระนครศรีอยญธยร
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร 13 18 902,800.-

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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ลำรดตบุ
ท่ี

หนว่ยงรน  จำรนวน
(หนว่ยงรน)

จำรนวน
(โครงกรร)

วงเงตนผ่รนควรมเหน็ชอบุ
ของคณะกรรมกรรฯ (บุรท)

  จตดหรจรตง (บุรท) หมรยเหตญ

8 จตงหวตดมหรสรรครม
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร 33 40 1,890,500.-

9 จตงหวตดสตูล
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร 17 18 2,216,400.-

10 จตงหวตดกำรแพงเพชร
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร

7

57

7

114

227,500.-

15,099,500.-
11 จตงหวตดอญทตยธรนี

ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร 34 39 2,557,800.-

12 จตงหวตดภูัเก็ต
ปีงบุฯ ๒๕๕๗
- ผ่รนกรรพตจรรณร
- จตดหรจรตง
ปีงบุฯ ๒๕๕๘
- ผ่รนกรรพตจรรณร

19
15

20

66
35

84

24,288,919.-
8,477,518.-

9,905,175.-

8,124,669.-

จตดหรจรตง วงเงตนลด
ลง 352,849 บุรท 
แต่มี ๑ โครงกรร จรก
กรรรรยงรนผลกรร
จตดหรจรตงรรครสูงกว่ร
จำรนวนเงตนท่ีคณะ
กรรมกรรฯ ผ่รนควรม
เห็นชอบุ ซึ่ึ่งฝ่รย
เลขรนญกรรได้แจ้ง สถ.
พตจรรณรตรวจสอบุ

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดทรรบุ
มตตท่ีประชญม รตบุทรรบุ และกำรชตบุให้หน่วยจตดหรดำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรรโดยเคร่งครตด คำรนึงถึง
ประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน ของทรงรรชกรรเป็นหลตก
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘

กรรพตจรรณรให้ควรมเห็นชอบุโครงกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ท่ีมีมูลค่รเกตน ๑๐ ล้รนบุรท ขององค กร
ปกครองส่วนท้องถต่น โดยคณะกรรมกรรฯ มีมตตเห็นควรให้หน่วยงรนทบุทวนรรยละเอียดของโครงกรร เม่่อปรตบุแก้ไขตรม
ขอ้สตงเกตของคณะกรรมกรรฯ แล้วนำรเสนอโครงกรรเพ่่อพตจรรณรในกรรประชญมครต้งต่อไป จำรนวน ๑ โครงกรร ค่อ

เมืองพัทยา
โครงกรรพตฒนรระบุบุกรรบุรตหรรทรตพยรกรมนญษย เพ่่อพตฒนรระบุบุบุรตหรรรรชกรรเม่องพตทยรให้มี

ประสตทธตภัรพ งบุอญดหนญนเฉพระกตจประจำรปี ๒๕๕๗ จำรนวนเงตน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บุรท (สรมสตบุล้รนบุรทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอญปกรณ 
คอมพตวเตอร  จำรนวนเงตน ๒๗,๖๗๐,๕๔๙.๘๔ บุรท (ย่ีสตบุเจ็ดล้รนหกแสนเจ็ดหม่่นห้รร้อยส่ีสตบุเก้รบุรทแปดสตบุส่ีสตรงค )

คณะกรรมกรรฯ ประชญมเม่อ่วตนท่ี ๑๓ มนีรคม ๒๕๕๘ มขีอ้สตงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงรนปรตบุแกไ้ขงรน
พตฒนรระบุบุ และให้ทบุทวนรรครกรรพตฒนรโปรแกรมประยญกต  แล้วส่งให้ฝ่รยเลขรนญกรรฯ ตรวจสอบุก่อนนำรเสนอท่ีประชญม
คณะกรรมกรรฯ ในครต้งตอ่ไป

หน่วยงรนได้ปรตบุแก้ไขตรมข้อสตงเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรฯ ส่งให้ฝ่รยเลขรนญกรรฯ
ตรวจสอบุแล้ว วงเงตนโครงกรรเหล่อจำรนวนเงตน ๒๙  ,  ๘๐๐  ,  ๐๐๐ บุรท   (  ย่ีสตบุเก้รล้รนแปดแสนบุรทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็นอญปกรณ 
คอมพตวเตอร  เหล่อจำรนวนเงตน ๒๔  ,  ๓๙๑  ,  ๑๘๐ บุรท   (  ย่ีสตบุส่ีล้รนสรมแสนเก้รหม่่นหนึ่งพตนหนึ่งร้อยแปดสตบุบุรทถ้วน  ) 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ
แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว ยตงมีข้อสตงเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงรนจตดทำรตรรรงเปรียบุเทียบุของเดตมกตบุท่ีปรตบุแก้ไขใหม่ให้เห็น
ควรมเปล่ียนแปลง รวมทตง้วงเงตนแตล่ะรรยกรรลดลงเท่รไหร่ อย่รงไร โดยเอกสรรนำรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมกรรฯ ประกอบุดว้ย
(๑) แบุบุรรยงรนฉบุตบุเดตม (๒) แบุบุรรยงรนฉบุตบุปรตบุปรญงแก้ไข (๓) ตรรรงเปรียบุเทียบุ  ซึ่ึ่งหน่วยงรนได้ปรตบุแก้ไขส่งให้
ฝ่รยเลขรนญกรรฯ ตรวจสอบุแล้ว  เห็นควรนำรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมกรรฯ เพ่่อพตจรรณรต่อไป

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมกรรฯ มีข้อสตงเกตว่ร กรณีไม่มีรรครตรมเกณฑ ฯ รรยกรรท่ี ๑ ค่รพตฒนรระบุบุกรรบุรตหรร
ทรตพยรกรมนญษย เพ่่อพตฒนรระบุบุบุรตหรรรรชกรรเม่องพตทยรให้มีประสตทธตภัรพ หน่วยงรนไม่ได้นำรตตวคูณอตตรรค่รตอบุแทนท่ี
ปรึกษรมรตรมหลตกเกณฑ ของกระทรวงกรรคลตงมรใช้ในกรรคำรนวณ และส่วนท่ีเป็นบุญคลรกรสนตบุสนญน (Supporting Staff)
และตำรแหน่งเลขรนญกรร อตตรรค่รจ้รงต่อเด่อนเป็นไปตรมหลตกเกณฑ ของกระทรวงกรรคลตงแล้ว

ผู้แทนเม่องพตทยรเรียนชี้แจงท่ีประชญมว่ร หน่วยงรนได้พตจรรณรแล้วว่รกรรจ้รงพตฒนรระบุบุกรรบุรตหรร
ทรตพยรกรมนญษย ฯ ไม่ใช่งรนก่อสร้รง จึงไม่น่รจะมีควรมเส่ียงจนต้องนำรตตวคูณมรใช้ในกรรคำรนวณ
มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๕.๑ ตรมบุตนทึกศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป. ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๕ ลงวตนท่ี ๒๘

เมษรยน ๒๕๕๘ เร่่อง กรรมอบุให้ส่วนรรชกรร/หน่วยงรนรตฐวตสรหกตจ และจตงหวตด พตจรรณรให้ควรมเห็นชอบุโครงกรรจตดหร
ระบุบุคอมพตวเตอร  ภัรยในวงเงตนไม่เกตน ๑๐ ล้รนบุรท

จตงหวตดขอนแก่น ขอหรร่อว่ร คณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของหน่วยงรนในสตงกตด
กระทรวงมหรดไทยระดตบุจตงหวตดเหน็ชอบุในหลตกกรรใหป้ระธรนคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของหนว่ยงรน
ในสตงกตดกระทรวงมหรดไทยระดตบุจตงหวตด พตจรรณรอนญมตตตกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของส่วนรรชกรร และองค กรปกครอง
ส่วนท้องถต่นในเขตจตงหวตด ในกรณีใช้เกณฑ รรครกลรงและคญณลตกษณะพ่้นฐรนครญภัตณฑ คอมพตวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยี
สรรสนเทศและกรรส่่อสรร หร่อกระทรวงมหรดไทย และกรณีกรรดำรเนตนงรนของศูนย ปฏตบุตตตกรรจตงหวตดขอนแก่นซึ่ึ่งเป็นกรร
ดำรเนตนงรนอย่รงต่อเน่่อง ถ่อว่รกรรมอบุให้ประธรนคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ฯ ระดตบุจตงหวตด
พตจรรณรอนญมตตตกรรจตดหรคอมพตวเตอร ดตงกล่รวเป็นไปตรมหลตกเกณฑ และแนวทรงปฏตบุตตตกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของ
กระทรวง และเจตนรรมณ ของคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของกระทรวงมหรดไทย หร่อไม่ (หนตงส่อ
จตงหวตดขอนแก่น ดว่นท่ีสญด ท่ี ขก ๐๐๑๗.๑/๒๙๔๐๗ ลงวตนท่ี ๒๔ ธตนวรคม ๒๕๕๘)

ฝ่รยเลขรนญกรรฯ พตจรรณรแล้วเห็นว่รคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ฯ ไม่เคยมีมตต
ในเร่่องกรรมอบุให้ประธรนคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ฯ ระดตบุจตงหวตด พตจรรณรอนญมตตตกรรจตดหรระบุบุ
คอมพตวเตอร ฯ แทนกรรจตดประชญมคณะกรรมกรรฯ ระดตบุจตงหวตด จึงเห็นควรนำรข้อหรร่อนี้เสนอให้คณะกรรมกรรบุรตหรรและ
จตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของกระทรวงมหรดไทยพตจรรณร

คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ พตจรรณรแล้วเห็นว่ร ในกรรพตจรรณรโครงกรรฯ
ตอ้งมกีรรประชญมเพ่อ่ใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลรกหลรย ใหเ้กตดควรมรอบุคอบุในกรรพตจรรณร เพ่อ่ประกอบุกรรใชด้ญลยพตนตจของคณะกรรมกรรฯ
ในกรรพตจรรณรโครงกรรฯ ใหม้กีรรบูุรณรกรรงบุประมรณ เทคโนโลยี และกรรใชข้อ้มลูร่วมกตน เพ่อ่ลดควรมซึ่้ำรซึ่อ้นในกรรดำรเนตนกรร
รวมทตง้ใหม้กีรรใชก้ฎเกณฑ มรตรฐรนเดยีวกตนในกรรพตจรรณรกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของรตฐใหเ้ป็นไปอย่รงมปีระสตทธตภัรพ
และเกตดควรมคญม้คร่

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
มตทิี่ประชุม ๑. กรรพตจรรณรโครงกรรจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของหน่วยงรนในสตงกตดกระทรวงมหรดไทย โดยมอบุ
ให้ประธรนคณะกรรมกรรบุรตหรรและจตดหรระบุบุคอมพตวเตอร ของส่วนรรชกรร/หน่วยงรนรตฐวตสรหกตจ และจตงหวตด พตจรรณร
โครงกรรฯ แทนกรรประชญมคณะกรรมกรรฯ ไม่สรมรรถดำรเนตนกรรได้

๒. แจง้ส่วนรรชกรร/หน่วยงรนรตฐวตสรหกตจในสตงกตดกระทรวงมหรดไทย และจตงหวตด เพ่่อให้มีแนวปฏตบุตตต
ท่ีเป็นไปในทตศทรงเดยีวกตน

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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๕.๒ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ ๕ ลา้นบาท
และที่มมีูลคา่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย เสนอโครงกรรเพ่่อให้คณะกรรมกรรฯ พตจรรณร
รวมทตง้สตน้ ๘ โครงกรร ซึ่ึง่ผ่รนกรรพตจรรณรกลตน่กรองของคณะทำรงรนฯ ครตง้ท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่อ่วตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ แล้ว
โดยผลกรรพตจรรณรกลต่นกรองไม่ผ่รน จำรนวน ๑ โครงกรร ค่อ โครงกรรจตดตต้งศูนย ข้อมูลบุญคลรกรท้องถต่นแห่งชรตต ระยะท่ี 1
ส่วนส่งเสรตมกรรบุรตหรรงรนบุญคคลส่วนท้องถตน่ งบุประมรณรรยจร่ยประจำรปี 2559 จำรนวนเงตน 19,527,000 บุรท (สตบุเกร้ล้รน
ห้รแสนสองหม่่นเจ็ดพตนบุรทถว้น) ส่วนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพตวเตอร  จำรนวนเงตน 10,868,000 บุรท (สตบุล้รนแปดแสนหกหม่่น
แปดพตนบุรทถ้วน)

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คือ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการพัฒนาระบบรายงานผลเหตุการณ์/สถานการณ์เชิงพ้ืนที่ เช่ือมโยงระบบรายงาน

การแสดงผลบนแผนที่ (Map) และระบบรายงานสำาหรับผู้บริหาร (Cockpit Management) โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ
แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว ไมม่ขีอ้สตงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงรนปรตบุแกไ้ขแตอ่ย่รงใด เหน็ควรนำรเสนอคณะกรรมกรรฯ เพ่อ่พตจรรณร
ต่อไป แต่เน่่องจรกโครงกรรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกรรพตฒนรระบุบุสรรสนเทศและกรรส่่อสรรของศูนย บุตญชรกรรกระทรวง
มหรดไทย (ศบุช.มท.) ระยะท่ี ๒ เพ่อ่เช่อ่มตอ่กรรทำรงรนของ ศบุช.มท. ระยะท่ี ๑ จงึมขีอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงรนนำรเสนอรรยละเอยีด
ในกรรเช่่อมต่อกรรทำรงรนในระยะท่ี ๑ ว่รมีกี่ระบุบุ และมีกรรเช่่อมต่ออย่รงไร 

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
ผู้แทนสำรนตกงรนปลตดกระทรวงมหรดไทย (นรงสรวกรญจนร โนรี นตกวตเครระห นโยบุรยและแผนชำรนรญกรร)

เรียนท่ีประชญมว่รโครงกรรพตฒนรระบุบุสรรสนเทศและกรรส่่อสรรของศูนย บุตญชรกรรกระทรวงมหรดไทย (ศบุช.มท.) ระยะท่ี ๒
จะเช่อ่มตอ่กรรทำรงรนของ  ศบุช.มท. ระยะท่ี ๑ ใหเ้กตดประสตทธตภัรพและเกตดควรมคญม้คร่  และรองรตบุควรมตอ้งกรรของผู้บุรตหรร
ในกรรตตดตรมรรยงรนสถรนกรรณ จรกพ่น้ท่ีไดอ้ย่รงมีประสตทธตภัรพ รวดเร็ว และทตว่ถึง  เพ่อ่แกไ้ขปัญหรควรมเดอ่ดร้อนของ
ประชรชนไดอ้ย่รงทตนท่วงที โดยรตฐมนตรีว่รกรรกระทรวงมหรดไทยได้ให้ควรมเห็นชอบุในหลตกกรรของโครงกรรฯ เม่่อวตนท่ี ๗
พฤศจตกรยน ๒๕๕๗  รรยละเอียดของกรรดำรเนตนโครงกรรฯ ประกอบุดว้ย

๑. กรรพตฒนรระบุบุกรรส่่อสรรทต้งภัรพและเสียงแบุบุรวมศูนย  (Unified Communication) สรมรรถ
ใช้งรนในลตกษณะของโทรศตพท และกรรประชญมทต้งภัรพและเสียง (Video Call) ผ่รนเคร่่องคอมพตวเตอร หร่ออญปกรณ พกพร
(Smart Phone) สรมรรถเช่่อมโยงกตบุระบุบุพ่้นฐรนหร่อโทรศตพท ภัรยในหน่วยงรนได้ สรมรรถรตบุ-ส่งข้อมูลภัรพและเสียงผ่รน
ระบุบุได ้โดยสรมรรถกำรหนดใหม้จีำรนวนผู้ใชง้รนไดใ้นระดตบุจตงหวตดและอำรเภัอทตว่ประเทศ  โดยในเบุ้่องตน้จะกำรหนดใหเ้ช่อ่มโยง
ระหว่รงผู้บุรตหรรในส่วนกลรงกตบุผู้ว่รรรชกรรจตงหวตดทญกจตงหวตด 

๒ กรรพตฒนรระบุบุรรยงรนเหตญกรรณ ฯ/สถรนกรรณ เชตงพ่้นท่ี เช่่อมโยงระบุบุรรยงรนกตบุกรรแสดงผล
บุนแผนท่ี (Map) และระบุบุรรยงรนสำรหรตบุผู้บุรตหรร (Cockpit Management) งบุประมรณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บุรท (ส่ีล้รนบุรทถว้น)
มอบุศูนย เทคโนโลยีสรรสนเทศและกรรส่่อสรร สป. ดำรเนตนกรร ซึ่ึง่เป็นโครงกรรท่ีนำรเสนอท่ีประชญมฯ ในครรวนี้

๓. ระบุบุตตดตรมขอ้มลูขร่วสรรจรกขร่วสำรคตญ จำรแนกประเดน็ท่ีอรจเกตดผลกระทบุและประเดน็ท่ีเกีย่วขอ้ง
กตบุบุทบุรทภัรรกตจของกระทรวงมหรดไทย และข่รวด่วนจรกสำรนตกข่รวตร่ง ๆ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมกรรฯ มีข้อสตงเกตว่ร กรณีไม่มีรรครตรมเกณฑ ฯ รรยกรรท่ี ๑ เคร่่องคอมพตวเตอร แม่ข่รย
รรครท่ีส่บุจรกเว็บุไซึ่ต ต่ำรกว่รรรครท่ีส่บุจรกท้องตลรดมรก

ผู้แทนสำรนตกงรนปลตดกระทรวงมหรดไทย (นรงสรวศตรตเนตร แสนสรยเนตร นตกวตชรกรรคอมพตวเตอร 
ชำรนรญกรร) เรียนท่ีประชญมว่ร รรครจรกเว็บุไซึ่ต ต่รงประเทศ ไม่รวมค่รบุรตกรรหลตงกรรขรย และระบุบุปฏตบุตตตกรร
มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)
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- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖  โครงการ ดังนี้

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจ้างพัฒนาและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์เทคโน-

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณจากการปรับแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗
โอนเปลีย่นแปลงงบประมาณจากโครงการพัฒนาเมอืงและเศรษฐกจิชายแดน จำานวนเงนิ ๓๖ ,๔๓๒,๐๐๐ บาท (สามสบิหกลา้น
สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถว้น) จำรนวนเงตนท่ีผ่รนกรรกลต่นกรองจรกคณะทำรงรน ๓๖ ,๒๒๘,๐๐๐ บุรท (สรมสตบุหกล้รนสอง
แสนสองหม่่นแปดพตนบุรทถ้วน) ต่ำรกว่รวงเงตนท่ีได้รตบุกรรจตดสรร ๒๐๔,๐๐๐ บุรท เน่่องจรกรรครอญปกรณ บุรงรรยกรรลดลง

คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ
แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว ไม่มีข้อสตงเกตให้หน่วยงรนปรตบุแก้ไขแต่อย่รงใด เห็นควรนำรเสนอคณะกรรมกรรฯ เพ่่อพตจรรณรต่อไป

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

กรมที่ดิน จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการทดแทนเคร่ืองพิมพ์สำาหรับปฏิบัติงานในสำานักงานที่ดิน งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สบิสองล้านบาทถ้วน)
คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ

แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว ไม่มีข้อสตงเกตให้หน่วยงรนปรตบุแก้ไขแต่อย่รงใด เห็นควรนำรเสนอคณะกรรมกรรฯ เพ่่อพตจรรณรต่อไป
จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร

มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จำานวน ๓ โครงการ
๔) โครงการจัดหาเคร่ืองแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๓๒ ,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้าน
สี่แสนสามหมื่นบาทถว้น)

คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ
แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว มีข้อสตงเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงรนปรตบุแก้ไขแบุบุรรยงรนสรญปโครงกรรเพ่่อพตจรรณรควรมเหมระ
สมของคญณลตกษณะเฉพระและรรคร กรณีไมม่รีรครตรมเกณฑ ฯ รรยกรรท่ี ๗ อญปกรณ กระจรยโหลด (Load Balancer) ใหต้รงกตบุ
รรยละเอียดในเอกสรรโครงกรรฯ ส่งให้ฝ่รยเลขรนญกรรฯ ตรวจสอบุแล้ว เห็นควรนำรเสนอคณะกรรมกรรฯ เพ่่อพตจรรณรต่อไป 

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำานวน ๓ รายการ สำาหรับนำามาใช้ใน
ราชการกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงนิ ๒๐,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ยีส่บิลา้น
แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำรงรนฯ ประชญมเม่่อวตนท่ี ๒๒ พฤษภัรคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบุและพตจรรณรตรมหลตกเกณฑ และ
แนวทรงปฏตบุตตตแล้ว ไม่มีข้อสตงเกตให้หน่วยงรนปรตบุแก้ไขแต่อย่รงใด เห็นควรนำรเสนอคณะกรรมกรรฯ เพ่่อพตจรรณรต่อไป

จึงเรียนท่ีประชญมเพ่่อโปรดพตจรรณร
มตทิี่ประชุม เห็นชอบุในหลตกกรรตรมเอกสรรและกรรนำรเสนอ และใหด้ำรเนตนกรรจตดหรตรมระเบีุยบุของทรงรรชกรร
โดยเคร่งครตด คำรนงึถงึประสตทธตภัรพ ประสตทธตผล ควรมประหยตด ควรมคญม้คร่ และใหม้กีรรแขง่ขตนอย่รงเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชน 
ของทรงรรชกรรเป็นหลตก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๓/๕๘ – แก้ไขในที่ประชุม คกก ๕/๕๘)






