
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘

วันจันทร์ที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(ร้อยตำารวจโท อาทิตย  บญญญะโสภััต  ผู้วาาราชการจังหวัดสมญทรสาคร  รักษาราชการแทน ประธานท่ีประชญม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร)

2. ดร.วญฒิพงศ  พงศ สญวรรณ กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
4. ผู้แทนศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร แหางชาติ กรรมการ

(นายพิจักษ  เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรออกแบบการทดสอบ)
5. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชญมชน กรรมการ

(นายอดิศร สญทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลญามงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

(นางสาววิไลพร หงษ หิรัญกญล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภััย กรรมการ

(นายพงษ ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นางสาวปาริยาตร ซาลิมี  นักทรัพยากรบญคคลชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
9. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ)  (แทน)
10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางสาวปาจารีย  ซาลิมี  ผู้ชาวยผู้วาาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))
11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาสาวนภัูมิภัาค กรรมการ

(นางสมภััทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร และเครือขาาย)  (แทน)
12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิเชษฐ  ชานวาทิก  ผู้ตรวจการ)  (แทน)
13. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค กรรมการ

(นายธนาเศรษฐ  พงษ ทรงเสถียร  ผู้ชาวยผู้วาาการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)
14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค การตลาด กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ   หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)  (แทน)
15. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ

(นางโสรยา พานิชพงศ   ผู้อำานวยการสาวนอำานวยการ)  (แทน)
16. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสางเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นางสาวสรารินทร  ชัยสญรินทร   นักวิเคราะห นโยบายและแผนชำานาญการ)  (แทน)
17. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายกฤติธาดา จารญสกญล  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย  สป.มท.)

18. ผู้อำานวยการศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานญการ
(นายกฤษณ  ธนาวณิช)
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19. ผู้อำานวยการสาวนยญทธศาสตร สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ชาวยเลขานญการ
(นายทองสิน สัตยาพนัธญ )

20. ผู้อำานวยการสาวนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ชาวยเลขานญการ
(นายทศพล นิติมณฑล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ)  (แทน)

21. หัวหน้ากลญามพัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ชาวยเลขานญการ
(นางบญษราคัม หวังศิริจิตร)

22. นางสาววิไลภัรณ  ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ  ศูนย เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ชาวยเลขานญการ
23. นางสญณีย  ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธญรการชำานาญงาน  ศูนย เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ชาวยเลขานญการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
5. ผู้ตรวจสอบภัายในกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพันธญ ฑิพย  กญลแพทย ผู้อำานวยการกองแผนท่ีระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค
2. นางสญทธิวรรณ มารัตน รองผู้อำานวยการกองออกแบบสารสนเทศ การไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค
3. นายสญภักร ศรีตญลานนท หวัหนา้แผนกเทคโนโลยีภัมูสิารสนเทศระบบไฟฟา้ กองแผนท่ีฯ การไฟฟ้าสาวนภัูมิภัาค
4. นางสาวนฤมล มิ่งจันทร นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
5. นางดลฤด ีพัฒนกิจวิวัฒต นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
6. นางสาวสญภัาวด ีมหาโชค นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
7. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
8. นางจารญวรรณ วรญณันต นกัวิเคราะห นโยบายและแผนชำานาญการ สำานกัตรวจราชการฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
9. นางสาววิระศา วงศ ประพันธ นักวิเคราะห นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำานักตรวจราชการฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
10. นายน้ำามนต  ตาลลักษณ นักวิทยาศาสตร ชำานาญการ กรมป้องกันและบรรเทาฯ
11. นายธน อญตสาหะวัฒนาสญข ผู้อำานวยการสาวนโครงสร้างพื้นฐานฯ ศูนย เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
12. นายวันชัย เขยีวชะอ่ำา ผู้อำานวยการสาวนเทคโนโลยีการส่ือสาร ศูนย เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
13. นายนิรันดร  ชูสิทธ์ิ ผู้อำานวยการกองการศกกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ
14. นายสญพัฒน  สมสญข ผู้อำานวยการกองการศกกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อญดรธานี
15. นายศิริพงษ  จันตญ้ย ผู้ชาวยเจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร อบจ.อญดรธานี
16. นายทรงกลด  เจริญไชย ครูชำานาญการพิเศษ อบจ.อญดรธานี
17. นางสมศรี ศรีอาริยวงศ นักทรัพยากรบญคคลชำานาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี สำานักงานปลัดกระทรวง
18. นางเยาวลักษณ  มหาธนบดี นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ สำานักงานรัฐมนตรี
19. นายเพิม่ชยัธีรัช ชยัเลิศวาณิชกญล เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ สำานักงานรัฐมนตรี
20. นางบญญจ๋า ชาติชำานิ เจ้าพนักงานพัสดญ ๖ว อบจ.อญดรธานี
21. นายธณัฐ สญขรมย นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำานาญการ กรมป้องกันและบรรเทาฯ
22. นายวรัตม  มาประณีต ผู้อำานวยการสาวนวิเคราะห และประเมินสถานการณ กรมป้องกันและบรรเทาฯ
23. นายณัฐพัชร  กล่ำาทอง นิติกรชำานาญการพิเศษ กรมท่ีดิน
24. นายชนวีร  เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ กรมท่ีดิน
25. นายปารเมศ แก้วโสภัา นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ศูนย เทคโฯโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
26. นายนิรัตน  พงษ สิทธิถาวร ผู้อำานวยการศูนย อำานวยการบรรเทาสาธารณภััย กรมป้องกันและบรรเทาฯ
27. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล นักบริหารการศกกษา ๗ ฝ่ายบริหารการศกกษา กองการศกกษาฯ อบจ.นนทบญรี

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกลาาวเปิดประชญมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตาาง ๆ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไมามี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชญม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถญนายน 2558 เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร ของหนาวยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองค กรปกครองสาวนท้องถิน่ จำานวน ๘ โครงการ 
ประธานเสนอท่ีประชญมพิจารณารับรองรายงานการประชญม

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชญม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ โดยไมามีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำาหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดด CCTV บริเวณ
สำานักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเกตต และบริเวณเขาโตะะแซะ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือท่ี มท 0210.5/9027 ลงวันท่ี 8 พฤษภัาคม 2558
ถกงกรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งข้อสังเกตให้กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบการดำาเนินการของ
องค การบริหารสาวนจังหวัดภัูเก็ต ซกง่อยูาในการกำากับดแูล และรายงานผลการดำาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือท่ี มท 0808.2/8552 ลงวันท่ี 10 มิถญนายน 2558
แจ้งให้ผู้วาาราชการจังหวัดภัูเก็ตในฐานะท่ีมีอำานาจหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหารงานขององค กรปกครองสาวนท้องถิ่น ติดตาม
และตรวจสอบการจัดหาครญภััณฑ คอมพิวเตอร ขององค การบริหารสาวนจังหวัดภัูเก็ตในเร่ืองดังกลาาวให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อจังหวัดรายงานเพิ่มเติม กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบตาอไป
ทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๒ การแจ้งยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี    ในการประชญม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ท่ีประชญมมีมติให้จังหวัดจันทบญรีทบทวนรายละเอียดของโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา
ของส่ือการเรียนรู้และอญปกรณ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  โครงการจัดตั้งศูนย การเรียนรู้ทางการศกกษาจังหวัดจันทบญรี 
“Chanthaburi Education Park” วงเงิน 22,784,180 บาท (ย่ีสิบสองล้านเจด็แสนแปดหมืน่ส่ีพนัหนกง่ร้อยแปดสิบบาทถว้น)
ขององค การบริหารสาวนจังหวัดจันทบญรี   โดยจังหวัดจันทบญรีมีหนังสือ ท่ี จบ 0017.1/9482 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558
แจง้ยกเลิกโครงการดงักลาาว
ทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ หนาวยงาน ดังนี้

หนาวยงาน  จำานวน
(หนาวยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผาานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตญ

การประปาส่วนภูมิภาค
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- จัดหาจริง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- จัดหาจริง

๑

๑

๔

๒

55,228,743.60

4,906,034.-

54,551,938.80

4,683,818.๐๐

ลดลง 676,804.80

ลดลง 222,216.-
 

ทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพือ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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๓.๔ สรุปรายงานผลการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด  จำานวน ๕ หนาวยงาน
ดงันี้

หนาวยงาน  จำานวน
(หนาวยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผาานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตญ

จงัหวัดยะลา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- จัดหาจริง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา
- จัดหาจริง

๓

๒๕
๔

๔

๓๑
๕

1,645,750.-

2,886,270.-
438,960.-

1,644,750.-

422,910.-

ลดลง ๑,๐๐๐.-

ลดลง ๑๖,๐๕๐.-
จงัหวัดสระแกว้
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ผาานการพิจารณา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา

๑

๓๐

๑

๔๐

75,700.-

4,789,600.-
จงัหวัดนครสวรรค์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา ๔๓ ๔๗ 8,482,710.-
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา ๑๒ ๑๒ 2,403,200.-
จงัหวัดแพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผาานการพิจารณา ๓๘ ๔๒ 2,978,500.-

 

ทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพือ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่ง

- ไมามี -
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ จังหวัดมุกดาหารขอหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเลตกทรอนกิสข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   ขอ้หารือตามหนงัสือ ท่ี มห 0017.1/4046
ลงวันท่ี 12 พฤษภัาคม 2558 สรญปได้ดงันี้

1. คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร ของหนาวยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยระดบัจงัหวัด
สามารถพจิารณาอนญมตัอิญปกรณ กระดานอเิล็กทรอนกิส ไดห้รือไมา หากองค กรปกครองสาวนท้องถิน่ดำาเนนิการเปรียบเทียบ 3 รายการ
และสืบราคาจาก 1 เว็บไซต  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0210.5/ว 2434 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 เร่ือง
การปรับปรญงหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพจิารณาโครงการเพือ่สนบัสนญนสางเสริมการจดัหาส่ือการเรียนรู้และอญปกรณ การเรียนการสอนของหนาวยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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2. การพจิารณาส่ือการเรียนรู้ (CAI) ของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร ของกระทรวง
มหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น
และมาตรฐานอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง สำาหรับคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร ของหนาวยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย
ระดบัจงัหวัด จะตอ้งสางเร่ืองใหส้ำานกังานสางเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวัด หรือกรมสางเสริมการปกครองท้องถิน่พจิารณาหรือไมา
หรือให้ชะลอโครงการจัดหาส่ือการเรียนรู้ในลักษณะนีไ้ว้กาอน

ฝ่ายเลขานญการพิจารณาแล้วเห็นวาา
ประเดน็ท่ี 1 เนื่องจากอญปกรณ กระดานอิเล็กทรอนิกส เป็นอญปกรณ ท่ีเชื่อมการทำางานเข้ากับชญดอญปกรณ 

ของคอมพิวเตอร  ดังนั้น โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ท่ีมีอญปกรณ กระดานอิเล็กทรอนิกส เป็นสาวนประกอบ จกงต้องผาาน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของสาวนราชการ/หนาวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในกรณีมีมูลคาาไมาเกิน 10 ล้านบาท   ฝ่ายเลขานญการได้ตอบข้อหารือนี้ในชั้นต้นเรียบร้อยแล้ว

ประเดน็ท่ี ๒ ในการประชญมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 19 มิถญนายน 2557 ท่ีประชญม
มอบให้กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบส่ือการเรียนรู้ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ
ศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ   จกงเห็นควรนำาข้อหารือ
ของจังหวัดมญกดาหาร ประเด็นท่ี ๒ เข้าท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะทำางานพจิารณากล่ันกรองโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร ของกระทรวงมหาดไทยประชญมเมือ่วันท่ี
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ไดอ้ภัิปรายอยาางกว้างขวาง สรญปได้ดังนี้

๑. กรมสางเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แตางตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาของส่ือการเรียนรู้และ
อญปกรณ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ขององค กรปกครองสาวนท้องถิ่น และคณะอนญกรรมการพิจารณาโครงการ  โดยยกด
หลักสูตรแกนกลางการศกกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหลักในการพิจารณาตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร ฯ ระดับจังหวัด สามารถใชแ้นวทางเดียวกันในการพิจารณาตรวจสอบส่ือการเรียนรู้ฯ

๒. เพื่อให้มีการใช้กฎเกณฑ มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของรัฐ
ให้เป็นไปอยาางมีประสิทธิภัาพ และเกิดความคญ้มคาา  จกงเห็นควรกำาหนดให้มีคณะทำางานหรือคณะอนญกรรมการในระดับจังหวัด
เป็นผู้ตรวจสอบส่ือการเรียนรู้ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กาอนเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร ฯ ระดับจังหวัดพิจารณา
มตทิี่ประชุม ท่ีประชญมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองฯ   ให้มีคณะทำางาน
หรือคณะอนญกรรมการในระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบส่ือการเรียนรู้และอญปกรณ การเรียนการสอนของหนาวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการจดัการศกกษาท้องถิน่ และมาตรฐานอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง กาอนเสนอคณะกรรมการฯ
ระดบัจังหวัดพิจารณา

๕.๒ การพิจารณาและใหค้วามเหตนชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท,
ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะทำางาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 แล้ว  รวมท้ังส้ิน
15 โครงการ  ดังนี้

- โครงการที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๕ โครงการ ดงันี้
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๕ โครงการ
๑) โครงการดำาเนนิงานศนูยด์ำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของสำานกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทกุข์

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2557 จำานวนเงนิ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติแล้ว  ไมามีข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขแตาอยาางใด  เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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๒) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)
ของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2557 จำานวนเงนิ 1,500,000 บาท (หนึง่ลา้น
ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว  มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ให้หนาวยงานจัดทำาแผนผังประกอบการนำาเสนอเพื่อให้มีความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขก้น   

หนาวยงานดำาเนนิการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สางใหฝ่้ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป
ม  ติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย
ระยะที ่2 ของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2557 จำานวนเงนิ 87,918,000,000 บาท
(แปดสบิเจตดลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่แปดพันบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 4,703,000 บาท (สีล่า้น
เจตดแสนสามพันบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว สาวนท่ีเป็นอญปกรณ 
คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน 14,081,000 บาท (สิบส่ีล้านแปดหมื่นหนก่งพันบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ให้หนาวยงานปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้ย้ายสาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น รายการท่ี ๔-๖ และ ๑๖ คือ อญปกรณ รับ-สางสัญญาณผาานดาวเทียม
(Satellite Modem)  อญปกรณ  Voice Gateway แบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒  รวมท้ังอญปกรณ จอแสดงภัาพ  เนือ่งจากเป็นอญปกรณ ท่ี
มกีารเชือ่มตาอเป็นระบบเครือขาาย

๒. ตามท่ีผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เขยีวชะอ่ำา ผู้อำานวยการสาวนเทคโนโลยี
การส่ือสาร) เรียนชีแ้จงคณะทำางานวาาสาวนท่ีเป็นอญปกรณ อืน่ รายการท่ี ๙-๑๐ คอื ระบบเชือ่มโยงประสานขาายวิทยญส่ือสารและ
โทรศพัท  แบบ IP แบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒  เป็นระบบวิทยญรญานใหมาท่ีม ีIP แตาไมาไดเ้ชือ่มตาอระบบเครือขาาย  รวมท้ังรายการท่ี ๒๓
อญปกรณ สำาหรับถาายภัาพมญมสูงเคล่ือนท่ี ไมาได้มีการเชื่อมตาอระบบเครือขาาย   คณะทำางานพิจารณาแล้วเห็นควรกำาหนดเป็น
อญปกรณ อื่นตามท่ีหนาวยงานเสนอ

๓. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ รายการท่ี ๒ อญปกรณ สำารองไฟฟ้า ๓ kVA ท่ีหนาวยงานชี้แจงวาาต้องการ
สำารองไฟฟ้าไดไ้มาน้อยกวาา ๓๐ นาที นั้น  มีคญณลักษณะใดบ้างท่ีสางผลให้ราคาสูงกวาาราคาตามเกณฑ 

๔. การสืบราคาท้องตลาดจากเว็บไซต ตาางประเทศ ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ระบญจำานวนเงิน
เป็นอัตราตาางประเทศ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเทาาใด  คำานวณเป็นเงินบาท พร้อมท้ังบวกคาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่ม
เชาน ภัาษีมูลคาาเพิ่ม ภัาษีนำาเข้า คาาขนสาง คาารับประกันการขนสาง คาาติดตั้ง คาาบำารญงรักษา เป็นต้น  เพื่อให้การเปรียบเทียบ
ราคาอยูาบนพื้นฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรญปได ้ดังนี้
๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ ซก่งระบญวาาไมามีราคาในเว็บไซต  แตาเนื่องจากเป็นโครงการระยะท่ี ๒  จกงนำา

ราคาท่ีเคยจดัซือ้ในระยะท่ี ๑ มาเป็นราคาอา้งองินัน้ ใหท้บทวนการสืบราคาจากท้องตลาด โดยลงนามกำากบัเอกสารทญกหนา้ดว้ย
๒. สาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น ๆ รายการท่ี ๑๙ อญปกรณ สำาหรับถาายภัาพมญมสูงเคล่ือนท่ี ให้หนาวยงานยืนยัน

ความจำาเป็นในการกำาหนดคญณลักษณะเฉพาะท่ีมีประสิทธิภัาพสูง ซก่งสางผลให้ราคาสูงกวาาท้องตลาดโดยท่ัวไป และลงนาม
กำากับเอกสารทญกหน้าด้วย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   มอบให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบความถูกต้อง   แล้วรายงานคณะกรรมการ
เพื่อทราบในการประชญมคร้ังตาอไป   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพือ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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๔) โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการปฏบิตัริาชการของกองการเจา้หนา้ที่
งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2558 จำานวนเงนิ 52,400 บาท (ห้าหมืน่สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมามีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขแตาอยาางใด  เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป
ม  ติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือติดตั้งประจำาห้องรัฐมนตรีและคณะทำางาน และ
ทดแทนเคร่ืองเดิม ของสำานักงานรัฐมนตรี ซึ่งมอีายุการใช้งานเกิน ๕ ป  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2558 จำานวนเงนิ
1,142,400 บาท (หนึง่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ใหห้นาวยงานตดัขอ้ความในรายละเอยีดโครงการ หนา้ 2 “เจา้ของผลิตภัณัฑ มศีนูย บริการเป็นของตนเอง และไดรั้บมาตรฐาน
ISO9001 หรือ ISO 9002 หรือ ISO 14001 พร้อมเอกสารยืนยัน” โดยใหต้ดัคำาวาา หหรือ ISO 9002 หรือ ISO 14001” ออก

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

กรรมการผู้ทรงคญณวญฒิ (ดร.วญฒิพงศ  พงศ สญวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวาาโครงการนี้ไมามี
การจัดหาชญดโปรแกรมจัดการสำานักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย  แม้วาาจะสนับสนญนให้ใช้ Open Source ก็ควรจัดหา
ชญดโปรแกรมดังกลาาวในภัาพรวมของหนาวยงานไว้จำานวนหนก่ง สำาหรับการใช้งานตามความจำาเป็น
ม  ติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก   รวมท้ังให้หนาวยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคญณวญฒิไป
พิจารณาด้วย

- โครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของสว่นราชการและหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิ จำานวน ๖  โครงการ ดงันี้
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๖ ) โครงการระบบบริหารจัดการการให้บริการ Call Center สำาหรับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด และ

ศูนย์ดำารงธรรมส่วนกลาง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำาป 
2557 จำานวนเงิน 22,961,100 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 15,343,800 บาท (สบิห้าล้านสามแสนสีห่มื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมามีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขแตาอยาางใด  เห็นควรเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป
ม  ติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

กรมที่ดนิ  จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการจัดทำาระบบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพ่ือบริการประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๓๒,๒๙๓,๗๐๐ บาท (สามสบิสองลา้นสองแสนเกา้หมืน่สามพันเจตดร้อยบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 23,393,700 บาท (ยี่สบิสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจตดร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะวาา
ควรจัดทำา man/month ของสาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น รายการท่ี ๑ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการในภัาพรวม เนื่องจากมี
คาาใช้จาายในการพัฒนาระบบเพียง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะท่ีคาาใช้จาายในการนำาเข้าข้อมูลสูงถกง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้
ให้หนาวยงานทบทวนคญณวญฒิของผู้นำาเข้าข้อมูลให้เหมาะสมด้วย  รวมท้ังให้แนบใบเสนอราคาท้ัง ๓ บริษัท โดยลงนามกำากับ
เอกสารทญกหน้า

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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ผู้แทนกรมท่ีดิน (นายชนวีร  เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ) เรียนชี้แจงคณะทำางานวาา
ระบบท่ีพฒันานัน้ ไมามคีวามซบัซอ้น  แตาเอกสารมปีริมาณมาก และตดิขดัดว้ยขอ้กฎหมายท่ีตอ้งใหผู้้รับจา้งเดนิทางไปดำาเนนิการ
ท่ัวประเทศ เนื่องจากไมาสามารถนำาออกมาจากหนาวยงานได้

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

คณะกรรมการพจิารณาแล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะสรญปไดว้าา กรณีไมามรีาคาตามเกณฑ ฯ ท่ีสืบราคา
ท้องตลาดจากเว็บไซต ตาางประเทศ ใหป้ฏบัิตเิป็นแนวทางเดยีวกนั คอื ระบญจำานวนเงินเป็นอตัราตาางประเทศ  อตัราแลกเปล่ียน
ณ วันท่ีเทาาใด  คำานวณเป็นเงินบาท พร้อมท้ังบวกคาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่ม เชาน ภัาษีมูลคาาเพิ่ม ภัาษีนำาเข้า คาาขนสา ง
คาารับประกนัการขนสาง คาาตดิตัง้ คาาบำารญงรักษา เป็นตน้  เพือ่ใหก้ารเปรียบเทียบราคาอยูาบนพืน้ฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียง
กันมากท่ีสญด
ม  ติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   มอบให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบความถูกต้อง   แล้วรายงานคณะกรรมการ
เพื่อทราบในการประชญมคร้ังตาอไป   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญม้คาา และใหม้กีารแขางขนัอยาางเป็นธรรม เพือ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๓ โครงการ
๘) โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำา งบประมาณประจำาป  ๒๕๕๘ จำานวนเงิน

๙๖ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกา้สบิหกลา้นบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ 60,603,020 บาท (หกสบิลา้น
หกแสนสามพันยี่สิบบาทถ้วน)   หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว สาวนท่ีเป็นอญปกรณ 
คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน ๘๐,๐๑๙,๐๒๐ บาท (แปดสิบล้านหนก่งหมื่นเก้าพันย่ีสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ดงันี้

๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ  รายการท่ี ๖ เคร่ืองถาายเอกสาร Multifunction ให้ตรวจสอบวาาเป็น
เคร่ืองพิมพ หรือไมา หากไมาใชาเคร่ืองพิมพ  ให้ย้ายไปไว้สาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น   รายการท่ี ๑๓ อญปกรณ รองรับจอภัาพ Wall
Mount Kit ให้ย้ายไปไว้สาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น   รายการท่ี ๑๗ ซอฟต แวร สำารองข้อมูล การเปรียบเทียบราคาอยูาบนพื้นฐานท่ี
ตาางกัน เนื่องจากมี ๒ บริษัทท่ีระบญวาาไมารวมคาาบำารญงรักษา  เห็นควรให้ประมาณการคาาบำารญงรักษาเพิ่มเข้าไป เพื่อให้การ
เปรียบเทียบราคาอยูาบนพื้นฐานเดียวกัน

๒. ให้จัดทำารายละเอียดสาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น รายการท่ี ๔ จัดบญคลากรท่ีมีความชำานาญประจำา
ท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภััย ๑ ปี  และรายการท่ี ๕ การนำาเข้าข้อมูลทางวิชาการด้านน้ำาและสถิติสาธารณภััย
ย้อนหลัง   นอกจากนี้  ให้ทบทวนราคาของการนำาเข้าข้อมูลให้สอดคล้องกับใบเสนอราคาด้วย

๓. การสืบราคาท้องตลาดจากเว็บไซต ตาางประเทศ ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ระบญจำานวนเงิน
เป็นอัตราตาางประเทศ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเทาาใด  คำานวณเป็นเงินบาท พร้อมท้ังบวกคาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่ม
เชาน ภัาษีมูลคาาเพิ่ม ภัาษีนำาเข้า คาาขนสาง คาารับประกันการขนสาง คาาติดตั้ง คาาบำารญงรักษา เป็นต้น  เพื่อให้การเปรียบเทียบ
ราคาอยูาบนพื้นฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด

๔. ให้ปรับแก้ไขใบเสนอราคา โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า
หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว

เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวาากรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ ท่ีหนาวยงาน

สืบราคาท้องตลาด (อยาางน้อย ๓ ราย) รวมท้ังเว็บไซต  (อยาางน้อย ๑ เว็บไซต ) ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ หากมี
คาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่มเพื่อให้การเปรียบเทียบราคาอยูาบนพื้นฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด  ให้แสดง
คาาใช้จาายดังกลาาวดว้ย 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   มอบใหฝ่้ายเลขานญการตรวจสอบความถกูตอ้ง   กำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขัน
อยาางเป็นธรรม เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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๙) โครงการระบบแจง้เตือนการปฏิบัติการกู้ภัย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจตดสิบล้านบาท)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 49,520,400 บาท (สี่สิบเก้าล้าน
ห้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ดงันี้

๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ รายการท่ี ๓ ให้เปล่ียนชื่อจากเดิม หชญดกล้องวีดิโอเชื่อมตาอระบบห้อง
ประชญมวีดโิอคอนเฟอร เรนท ” เป็น หอญปกรณ ระบบประชญมวีดิทัศน ทางไกล”

๒. ให้ตัดข้อความ หPolycom People Content” ในคญณลักษณะพื้นฐานของชญดกล้องฯ ตามเอกสาร
โครงการ ขอ้ ๒.๘.๓ เนื่องจากเป็นการระบญย่ีห้อผลิตภััณฑ 

๓. ให้แยกคาาปรับปรญงห้องออกจากคาาพัฒนาระบบ  รวมท้ังทบทวนรายละเอียดคญณลักษณะตาาง ๆ และ
ปรับแก้ไขให้เปิดกว้าง มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม 

๔. ให้แนบใบเสนอราคาของทญกบริษัทท่ีระบญในแบบรายงานสรญปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคญณลักษณะเฉพาะราคา โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะวาา  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรณี
ไมามรีาคาตามเกณฑ ฯ ท่ีหนาวยงานสืบราคาท้องตลาด (อยาางนอ้ย ๓ ราย) รวมท้ังเว็บไซต  (อยาางนอ้ย ๑ เว็บไซต ) ใหป้ฏบัิตเิป็น
แนวทางเดยีวกนั คอื ระบญย่ีหอ้และรญาน  สำาหรับเว็บไซต์  ใหร้ะบญ URL ของหนา้ท่ีอา้งองิคญณลักษณะและราคา   หากมคีาาใชจ้าายอืน่ ๆ
ท่ีตอ้งจาายเพิม่ เชาน คาาขนสาง คาาบำารญงรักษา เป็นตน้  ใหแ้สดงคาาใชจ้าายดงักลาาวดว้ย  เพือ่ใหก้ารเปรียบเทียบราคาอยูาบนพืน้ฐาน
ของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   มอบใหฝ่้ายเลขานญการตรวจสอบความถกูตอ้ง   กำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขัน
อยาางเป็นธรรม เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

๑๐) โครงการจัดทำามาตรฐานการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินสถานการณ์
อุทกภัย งบประมาณประจำาป  ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๙,๗๘๐,๔๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจตดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)   หลังจากปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว สาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน ๓๐ ,๑๓๐,๘๐๐ บาท (สามสิบ
ล้านหนก่งแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ดงันี้

๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ  ให้ใช้ราคาต่ำาสญดเป็นราคาอ้างอิง
๒. สาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น ให้พิจารณาทบทวนบางรายการวาาเป็นระบบคอมพิวเตอร หรือไมา  และหากมี

รายการใดเป็นสาวนหนก่งของการพัฒนาระบบ ให้จดัทำา man/month ด้วย
๓. การสืบราคาท้องตลาดจากเว็บไซต ตาางประเทศ ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ระบญจำานวนเงิน

เป็นอัตราตาางประเทศ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเทาาใด  คำานวณเป็นเงินบาท พร้อมท้ังบวกคาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่ม
เชาน ภัาษีมูลคาาเพิ่ม ภัาษีนำาเข้า คาาขนสาง คาารับประกันการขนสาง คาาติดตั้ง คาาบำารญงรักษา เป็นต้น  เพื่อให้การเปรียบเทียบ
ราคาอยูาบนพื้นฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด

๔. เอกสารประกอบการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า  หากเป็นใบเสนอราคา
จากบริษัท ให้มีตราประทับของบริษัทผู้เสนอราคาด้วย

๕. ให้แนบใบเสนอราคาการสืบราคาจากท้องตลาดเพิ่มอีก ๑ ราย โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า
หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว

เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรญปไดว้าา 
๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ ท่ีหนาวยงานสืบราคาท้องตลาด (อยาางน้อย ๓ ราย) รวมท้ังเว็บไซต 

(อยาางน้อย ๑ เว็บไซต ) ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ให้ระบญย่ีห้อและรญาน   หากมีคาาใช้จาายอื่น ๆ ท่ีต้องจาายเพิ่มเพื่อให้
การเปรียบเทียบราคาอยูาบนพื้นฐานของคญณลักษณะท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสญด ให้แสดงคาาใช้จาายดังกลาาวด้วย

๒. ให้จัดทำาแผนผังแสดงการเชื่อมโยงท้ัง ๓ โครงการ (โครงการท่ี ๘ – ๑๐) วาามีลำาดับการดำาเนินการ
แตาละโครงการอยาางไร มีส่ิงใดท่ีสอดคล้องกัน  เพื่อบูรณาการเข้าด้วยกันอยาางเป็นระบบ เชื่อมโยงกับการดำาเนินงานได้อยาาง
สอดคล้องและมีประสิทธิภัาพ
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หนาวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ   มอบใหฝ่้ายเลขานญการตรวจสอบความถกูตอ้ง   กำาชบัใหห้นาวยจดัหาดำาเนนิการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขัน
อยาางเป็นธรรม เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการงานพัฒนาบำารุงรักษาและแกไ้ขโปรแกรมสำาเรตจรูป SAP งบประมาณรายจา่ยประจำาป 

2558  จำานวนเงนิ ๓๐,๙๓๐,๐๖ ๒ บาท (สามสบิลา้นเกา้แสนสามหมืน่หกสบิสองบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ๗ เปอร์เซตนต์
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 23,816,147.74 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สี่สบิเจตดบาทเจตดสิบสี่สตางค์)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมามีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขแตาอยาางใด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลคา่เกิน ๑๐ ล้านบาท ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ จำานวน ๓ โครงการ ดงันี้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอุดรธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการโรงเรียนไฮเทค องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัอุดรธาน ีงบประมาณรายจา่ยประจำาป  2557

จำานวนเงนิ 19,499,760 บาท (สบิเกา้ลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่เกา้พันเจตดร้อยหกสบิบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 14,630,๙๖ ๐ บาท  (สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)   หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว สาวนท่ีเป็นอญปกรณ คอมพิวเตอร  จำานวนเงิน 14,๖๒๗,๖๐๐ บาท (สิบส่ีล้านหกแสน
สองหมื่นเจด็พันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนองค การบริหารสาวนจังหวัดอญดรธานี (นายสญพัฒน  สมสญข ผู้อำานวยการกองการศกกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) เรียนชี้แจงคณะทำางานวาา อบจ.อญดรธานีมีโรงเรียนในสังกัด จำานวน ๘ โรงเรียน เดิมมีเพียงส่ือสำาเร็จรูปเทาานั้น
จกงเสนอขอความเหน็ชอบในหลักการในการจดัทำาคลังสมองทางวิชาการของโรงเรียน  เป็นการจัดการเรียนการสอนผาานระบบ
เครือขาายของโรงเรียนโดยไมาผาานระบบอินเทอร เน็ต เนื่องจากบางโรงเรียนตั้งอยูาในพื้นท่ีไมามีการให้บริการอินเทอร เนต็

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ให้หนาวยงานพิจารณาดำาเนินการ ดงันี้

๑. ทบทวนความตอ้งการจดัหาระบบตามท่ีเสนอ หากยืนยันความตอ้งการ ขอใหจ้ดัทำาเหตญผลความตอ้งการ
จัดหาระบบนี้แทนการใช้งานระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร ตามปกติ โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า

๒. จัดทำาคำาชี้แจงเหตญผลท่ีใช้โทรทัศน ท่ีโต้ตอบได้ด้วยการสัมผัสหน้าจอแทนกระดานอิเล็กทรอนิกส 
โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า

๓. ปรับลดราคา Antivirus จาก ๑,๔๐๐ บาท ใหเ้ป็นราคาท่ีสืบจากเว็บไซต  คอื ๑,๒๖๐ บาท ตามเอกสาร
ท่ีแนบโครงการ และลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรญปได ้ดังนี้
๑. กรณีไมามีราคาตามเกณฑ ฯ รายการท่ี ๖ โทรทัศน สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ ขนาด ๗๐ นิ้ว (ราคา

ท่ีเสนอ ๓๔๒,๔๐๐ บาท)  และรายการท่ี ๗ เคร่ืองสมองกลสำาหรับโทรทัศน สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ (ราคาท่ีเสนอ
๗๗,๘๐๐ บาท)  ราคารวมตาอ ๑ ชญด จำานวนส่ีแสนบาทเศษ   หากใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส  (ขนาด ๑๐๒ นิ้ว สามารถโตต้อบ
โดยใช้นิ้วได้เชานเดียวกัน) ราคาประมาณหนก่งแสนเศษ เมื่อรวมกับอญปกรณ อื่นท่ีต้องใช้งานราวมกัน เชาน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร   ราคาก็ยังต่ำากวาาเทคโนโลยีท่ีเสนอมา

๒. ตามท่ีหนาวยงานชี้แจงวาาการใช้เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ต้องมีการติดตั้งผ้ามาานเพื่อปรับแสง
ทำาให้ต้องติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  จกงมีความต้องการใช้โทรทัศน +เคร่ืองสมองกล แทนการใช้กระดาน+โปรเจคเตอร  เพื่อลด
คาาใชจ้าายในการปรับปรญงหอ้งและคาาบำารญงรักษา ซกง่หนาวยงานมคีวามเหน็วาาคาาบำารญงรักษาโทรทัศน มคีาาใชจ้าายถกูกวาากระดาน นัน้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวาาสามารถใช้เทคโนโลยีอื่นราวมกับโทรทัศน ได ้เชาน Mini PC ราคา ๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท

๓. ประเด็นการใช้เคร่ืองสมองกลซก่งได้รับการออกแบบให้ผนวกรวมกับโทรทัศน  จกงไมาจำาเป็นต้องมีสาย
จาก Mini PC เชื่อมตาอไปยังโทรทัศน  นั้น   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวาายังไมามีความจำาเป็นสำาหรับการใช้เทคโนโลยี
ราคาสูงเมื่อมีเทคโนโลยีอื่นท่ีทดแทนกันได้  นอกจากนี้ อญปกรณ ท่ีแยกกันจะทำาให้สามารถซาอมบำารญงหรือซื้อทดแทนได้งาายกวาา
อญปกรณ ท่ีถูกออกแบบมาให้ผนวกรวมกัน
ม  ติที่ประชุม ใหห้นาวยงานทบทวนรายละเอยีดโครงการ และจดัสางคณะทำางานตรวจสอบกาอนนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาตาอไป

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ  จำานวน ๑ โครงการ
๑๓) โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ สำาหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 32 โรงเรียน งบประมาณรายจ่าย
ประจำาป  2557 จำานวนเงิน 18,432,000 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 15,728,000 บาท (สิบห้าล้านเจตดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะวาา
เมื่อผู้ใช้เป็นนักเรียนนั้น ควรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร สำาหรับสำานักงาน   หากยืนยันวาามีความจำาเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร 
สำาหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๑ เนือ่งจากตอ้งรองรับโปรแกรมตาาง ๆ ซกง่ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร ท่ีมปีระสิทธิภัาพสูง  ใหจ้ดัทำา
คำาชี้แจงเหตญผล   และตัดรายการ หโตวะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร ” ท่ีซ้ำากันออก (สาวนท่ีเป็นอญปกรณ อื่น ๆ รายการท่ี ๒ และ ๓)
โดยลงนามกำากับเอกสารทญกหน้า

หนาวยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สางให้ฝ่ายเลขานญการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชญมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตาอไป

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวาาโครงการนี้ไมามีการจัดหาชญดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำาหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร   เมือ่พจิารณาจากปริมาณเคร่ืองคอมพวิเตอร ท่ีจดัหา (จำานวน ๖๔๐ เคร่ือง) อาจเพิม่คญณลักษณะเฉพาะ
ของรายการเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีจะจัดหา ให้มีการตดิตั้งชญดโปรแกรมดังกลาาวด้วย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพือ่ประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก   รวมท้ังใหห้นาวยงานรับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณาดว้ย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนนทบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๔) โครงการจดัหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์ตา่ง ๆ

ประกอบหอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันนทบรีุ งบประมาณรายจา่ยประจำาป 
2557 จำานวนเงิน 14,996,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงนิ 12,760,400 บาท (สบิสองล้านเจตดแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถว้น) 

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมามีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนาวยงานปรับแก้ไขแตาอยาางใด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนาวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครางครัด คำานกงถกงประสิทธิภัาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคญ้มคาา และให้มีการแขางขันอยาางเป็นธรรม
เพื่อประโยชน ของทางราชการเป็นหลัก 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๘)






