
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘

วันจนัทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอ้งประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
1. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานท่ีประชุม
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  รักษาการในตำาแหนน่ง
ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)

5. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุน่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ
(นายชนวีร์ เนินธิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร)  (แทน)

7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ
(นางเอ่้อมพร วงศ์สวัสดิก์ุล  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

9. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมสน่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)

10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางสาวปาจารีย์ ซาลิมี  ผู้ชน่วยผู้วน่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาสน่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเคร่อขน่าย)  (แทน)

12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

13. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าสน่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ชน่วยผู้วน่าการสารสนเทศและส่่อสาร)  (แทน)

14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)  (แทน)

15. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางโสรยา พานิชพงศ์  ผู้อำานวยการสน่วนอำานวยการ)  (แทน)

16. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสน่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายอนุรัตน์ ธรรมประจำาจิต  ผู้อำานวยการสน่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด)  (แทน)

17. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายกฤติธาดา จารุสกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย  สป.มท.)
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18. ผู้อำนนวยกนรศููนยเเทคโนโลยสสนรสนเทศูและกนรส่ออสนร  สป.มท. กรรมกนรและเลขนนกุนร
(นนยกฤษณเ ธนนวณิช)

19. ผู้อำนนวยกนรสววนยุทธศูนสตรเสนรสนเทศูและกนรส่ออสนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนยทองสิน สัตยนพนัธุเ)

20. ผู้อำนนวยกนรสววนเทคโนโลยสสนรสนเทศู  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงสนวอนงคเรัตนเ ล่อนนม  นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเชำนนนญกนร)  (แทน)

21. หัวหน้นกลุวมพัฒนนและมนตรฐนนระบบสนรสนเทศูและกนรส่ออสนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
(นนงบุษรนคัม หวังศูิริจิตร)

22. นนงสนววิไลภรณเ ศูรสไพศูนล  นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเชำนนนญกนร  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนกุนร
23. นนงสุณสยเ ชูปรสชน  เจ้นพนักงนนธุรกนรชำนนนญงนน  ศููนยเเทคโนโลยสฯ สป.มท. กรรมกนรและผู้ชววยเลขนนุกนร
ผู้ไมม่าประชุม (ติดรนชกนร)
1. ปลัดกระทรวงมหนดไทย ประธนนกรรมกนร
2. ผู้บริหนรเทคโนโลยสสนรสนเทศูระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหนดไทย รองประธนนกรรมกนร
3. ศู.ดร.ธนนรักษเ ธสระมัอนคง กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนศููนยเเทคโนโลยสอิเล็กทรอนิกสเและคอมพิวเตอรเแหวงชนติ กรรมกนร
5. ผู้ตรวจสอบภนยในกระทรวงมหนดไทย กรรมกนร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นนยสุพัฒนเ สมสุข ผู้อำนนวยกนรกองกนรศูกกษนศูนสนนและวัฒนธรรม อบจ.อุดรธนนส
2. นนยทรงกลด  เจริญไชย ครูชำนนนญกนรพิเศูษ อบจ.อุดรธนนส
3. นนงบุญจ๋น ชนติชำนนิ เจ้นพนักงนนพัสดุ ๖ว อบจ.อุดรธนนส
4. นนยศูิริพงษเ จันตุ้ย ผู้ชววยเจ้นหน้นทสอระบบคอมพิวเตอรเ อบจ.อุดรธนนส
5. นนยวชิร กลัอนจัตรัุส นักวิชนกนรคอมพิวเตอรเ ๖ กนรประปนสววนภูมิภนค
6. นนยภูมิวัชรเ อุดมทรัพยเ นักวิเครนะหเนโยบนยและแผนชำนนนญกนรพิเศูษ สำนนักงนนปลัดกระทรวง

สำนนักพัฒนนและสวงเสริมกนรบริหนรรนชกนรจังหวัด
7. นนงสนวฉตัติมน สถนพรจติรกุล นักวิเครนะหเนโยบนยและแผนชำนนนญกนร สำนนักงนนปลัดกระทรวง

สำนนักพัฒนนและสวงเสริมกนรบริหนรรนชกนรจังหวัด
8. นนงสนวกนญจนน โนรส นักวิเครนะหเนโยบนยและแผนชำนนนญกนร สำนนักงนนปลัดกระทรวง

สำนนักนโยบนยและแผน
9. นนยบัณฑิต พรหมทอง นักวิเครนะหเนโยบนยและแผนชำนนนญกนรพิเศูษ สำนนักงนนปลัดกระทรวง

สำนนักนโยบนยและแผน
10. นนยกิตติวัฒนเ กลิอนสุคนธเ เจ้นหน้นทสอระบบงนนคอมพิวเตอรเ ๗ว อบจ.กำนแพงเพชร
11. นนงสนวสุกัญญน ทวนสนคร ทสอปรกกษน อบจ.กำนแพงเพชร
12. นนงสนวเพชรัตนเ วรรณนเจริญสุขทสอปรกกษน อบจ.กำนแพงเพชร
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่นยเลขนนุกนรแจ้งทสอประชุมววน ประธนนคณะกรรมกนร (ปลัดกระทรวงมหนดไทย) และรองประธนน
คณะกรรมกนร (ผู้บริหนรเทคโนโลยสสนรสนเทศูระดบัสูงของกระทรวงมหนดไทย) ตดิรนชกนร จกงมอบหมนยใหท้สอประชมุคณะกรรมกนร
ได้โปรดคัดเล่อกประธนนทสอประชุม    ฝ่นยเลขนนุกนรเสนอให้กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนทรนนนทเ) ทำนหน้นทสอ
ประธนนทสอประชุม กรรมกนรทวนนใดเห็นด้วยโปรดยกม่อรับรอง
มตทิี่ประชุม ให้กรรมกนรผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สนทรนนนทเ) ทำนหน้นทสอประธนนทสอประชุม

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไมน่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2558
ในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของหนน่วยในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสน่วนท้องถิ่น จำานวน ๑๕ โครงการ
ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ โดยไมน่มีการแก้ไข
- ทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2558
ในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ แล้ว   ตน่อมา

ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบวน่าข้อความในวาระท่ี ๕.๒ โครงการท่ี ๒ ขาดหายไป จกงขอปรับแก้ไขรายงานการประชุม คร้ังท่ี
๓/๒๕๕๘ โดยเพิ่มขอ้ความหน้า ๘ บรรทัดท่ี ๖ จากเดิม “ ...จำานวนเงิน ๓๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านส่ีแสนสามหม่่น
สองพันบาทถ้วน)” เป็น “...จำานวนเงิน ๓๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านส่ีแสนสามหม่่นสองพันบาทถ้วน) จำานวนเงินท่ี
ผน่านการกล่ันกรองจากคณะทำางาน ๓๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสองแสนสองหม่่นแปดพันบาทถ้วน) ต่ำากวน่าวงเงินท่ี
ไดรั้บการจัดสรร ๒๐๔,๐๐๐ บาท เน่่องจากราคาอุปกรณ์บางรายการลดลง”

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนการรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘
ทีป่ระชุม พิจารณาทบทวนแล้ว  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ ตามท่ีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจา่ย
ประจำาป  2559 ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการวสิามญัฯ สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิลว้  ถกูปรับลดจำานวนรายการ
ทำาให้วงเงนิลดลงจากเดิม จำานวนเงิน 6,327,300 บาท เป็นจำานวนเงิน ๕,๓๓๔,๐๐๐ บาท

โครงการดังกลน่าวผน่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘   และกรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติเพ่่อ
เรน่งรัดการจดัหาพสัดกุน่อนพระราชบัญญตังิบประมาณรายจน่ายประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มผีลใชบั้งคบั   โดยโครงการนี้
ผน่านการพจิารณาจากคณะกรรมการวิสามญัฯ สภานติบัิญญตัแิหน่งชาตแิล้ว   ถกูปรับลดจำานวนรายการจากเดมิลงเหล่อ ๔ รายการ
(ทุกรายการใชร้าคาและคณุลักษณะพ่น้ฐานตามเกณฑ์ฯ) วงเงินลดลงจากเดิม จำานวนเงิน 6,327,300 บาท (หกล้านสามแสน
สองหม่่นเจด็พันสามร้อยบาทถว้น) เป็นจำานวนเงิน ๕,๓๓๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหม่่นส่ีพันบาทถ้วน) ดังนี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ (รวม ๒๒๓ เคร่่อง)
๑. เคร่่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  จำานวน ๘๘ เคร่่อง  วงเงิน ๒,๐๒๔,๐๐๐ บาท
๒. เคร่่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒  จำานวน ๗๗ เคร่่อง  วงเงิน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท
๓. เคร่่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานสำานักงาน  จำานวน ๔๐ เคร่่อง  วงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท
๔. เคร่่องพิมพ์ ขาวดำา แบบ Network   จำานวน ๑๘ เคร่่อง  วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  พจิารณาแล้วมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นน่วยงาน

จัดทำาตารางเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์ท่ีผน่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีผน่านมา กับรายการท่ีถูกปรับเปล่ียนใหมน่
เพ่่อนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อทราบตน่อไป

หนน่วยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สน่งให้ฝ่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป
ทีป่ระชุม รับทราบ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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๓.๒ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ หนน่วยงาน ดังนี้

หนน่วยงาน  จำานวน
(หนน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผน่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การไฟฟา้นครหลวง
ปบงบประมาณ ๒๕๕๗
- จัดหาจริง ๑ ๓๕ ๕๗๙,๙๕๔,๑๘๙ ๔๖๒,๑๙๙,๑๙๕ ลดลง ๑๑๗,๗๕๔,๙๙๔

 

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ ดงันี้
๑. ให้ทุกหนน่วยงานนำาข้อมูลการจัดหามาใช้ในการพิจารณาในการตั้งวงเงินงบประมาณให้ใกล้เคียง

ความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
๒. เน่่องจากเทคโนโลยี (โดยเฉพาะด้านเคร่อขน่าย) จะเปล่ียนกรอบความคิด (concept) เป็นลักษณะ

Mobile Computing สน่งผลให้ประมวลผลได้เร็วขก้นกวน่าการรวมอยูน่ท่ีศูนย์กลาง  ดังนั้น ให้ทุกหนน่วยงานทบทวนโครงการให้มี
ความทันสมัยกน่อนดำาเนินการจัดหาดว้ย
ทีป่ระชุม ๑. รับทราบ และกำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คน่า และใหม้กีารแขน่งขนัอยน่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

๒. ให้ทุกหนน่วยงานรับข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำาเนินการ
๓.๓ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดบัจังหวัด จำานวน ๑ หนน่วยงาน ดงันี้

หนน่วยงาน  จำานวน
(หนน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผน่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จงัหวัดมหาสารคาม
ปบงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผน่านการพิจารณา ๕๕ ๖๙ ๑๓,๐๐๕,๖๐๐

 

ทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นน่วยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คน่า และใหม้กีารแขน่งขนัอยน่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

๓.๔ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดเ้ผยแพร่เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ ณ วันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ www.mict.go.th  ดงันี้  

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)  จำานวน ๔
รายการ  ดังนี้  (๑) เคร่่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ  (๒) อุปกรณ์อน่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (๓) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเคร่อขน่าย
(๔) อุปกรณ์กระจายการทำางาน (เอกสาร ๗)   โดยเป็นการเพิ่มเติมจากประกาศเกณฑ์ฯ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๘
จำานวน ๑๒ รายการ ดังนี้

(๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP Fixed 
Camera) แบบท่ี 1 ราคา 23,000 บาท

(๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี 2 ราคา 41,000 บาท

(๓) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำาหรับตดิตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ 
Network Camera) แบบท่ี 1 ราคา 52,000 บาท

(๔) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำาหรับตดิตั้งภายในอาคาร (Indoor PTZ 
Network Camera) แบบท่ี 2 ราคา 76,000 บาท

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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(๕) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor  Fixed
Network Camera) แบบท่ี 1 ราคา 36,000 บาท

(๖) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี 2 ราคา 52,000 บาท

(๗) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสำาหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร (Outdoor IP 
Infrared Camera) แบบท่ี 1 ราคา 22,000 บาท

(๘) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำาหรับตดิตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบท่ี 1 ราคา 55,000 บาท 

(๙) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำาหรับตดิตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบท่ี 2 ราคา 91,000 บาท

(๑๐)อุปกรณ์บันทกกภาพผน่านเคร่อขน่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชน่อง ราคา 24,000 บาท
(๑๑)อุปกรณ์บันทกกภาพผน่านเคร่อขน่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชน่อง ราคา 

79,000 บาท
(๑๒)อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชน่อง ราคา 9,100 บาท 

โดยยกเลิกคุณลักษณะพ่้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีไดป้ระกาศไว้เม่่อเด่อนพฤษภาคม ๒๕๕๖
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ ดงันี้
๑. ควรจัดทำาระบบสำารองข้อมูลไว้ท่ีหนน่วยงานภายนอกเพ่่อลดความเส่ียงในระดับหนก่ง โดยแยกเก็บ

ขอ้มูลท่ีสำารองไว้ตน่างสถานท่ี เชน่น ในอาคารท่ีอยูน่หน่างจากสถานท่ีท่ีตดิตั้งระบบ CCTV หร่อในระบบ Clound
๒. ให้ทุกหนน่วยงานพิจารณาตรวจสอบ ดูแล บำารุงรักษา และดำาเนินการซน่อมแซมระบบ CCTV ให้ใช้

การไดอ้ยน่างมปีระสิทธิภาพ   กรณีท่ีเป็นกล้องรุน่นเกน่า ควรพจิารณาดำาเนนิการปรับปรุงเป็นกล้องรุน่นใหมน่ 
๓. เพ่่อประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบ CCTV และการบูรณาการรน่วมกันในอนาคต  ควรจัดทำา

ฐานขอ้มลูระบบ CCTV ท่ีมอียูน่ในปัจจบัุน โดยจดัเกบ็รายละเอยีดเบ้่องตน้ตามแบบฟอร์มการพจิารณาคณุสมบัต ิCCTV ท่ีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ ของระบบ CCTV
ทีป่ระชุม รับทราบ และให้ทุกหนน่วยงานรับข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอุดรธานี  จำานวน ๑ โครงการ
โครงการโรงเรียนไฮเทค องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2557

จำานวนเงิน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เม่่อจัดทำาแบบรายงานสรุปโครงการเพ่่อพิจารณาความ
เหมาะสมของคณุลักษณะเฉพาะและราคาเสนอคณะทำางาน  จำานวนเงินตามแบบรายงานสรุป คอ่ 19,499,760 บาท (สิบเกา้ล้าน
ส่ีแสนเกา้หม่น่เกา้พนัเจด็ร้อยหกสิบบาทถว้น)  สน่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน 14,630,๙๖๐ บาท (สิบส่ีล้านหกแสน
สามหม่่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมเม่่อวันท่ี
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว ทำาให้จำานวนเงินสน่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหล่อ 14,๖๒๗,๖๐๐ บาท (สิบส่ีล้าน
หกแสนสองหม่่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขรายการอุปกรณ์ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการในการประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น  ทำาให้จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ
๑๑,๒๐๒,๕๖๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองพันห้าร้อยหกสบิบาทถ้วน)

ในการประชุมเม่่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมีมติให้หนน่วยงานทบทวนรายละเอียด
โครงการ  และจดัสน่งคณะทำางานตรวจสอบกน่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป สรุปดังนี้

๑. กรณีไมน่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๖ โทรทัศน์สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ ขนาด ๗๐ นิ้ว (ราคา
ท่ีเสนอ ๓๔๒,๔๐๐ บาท)  และรายการท่ี ๗ เคร่่องสมองกลสำาหรับโทรทัศน์สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ (ราคาท่ีเสนอ
๗๗,๘๐๐ บาท)  ราคารวมตน่อ ๑ ชุด จำานวนส่ีแสนบาทเศษ   หากใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (ขนาด ๑๐๒ นิ้ว สามารถโตต้อบ
โดยใช้นิ้วได้เชน่นเดียวกัน) ราคาประมาณหนก่งแสนเศษ เม่่อรวมกับอุปกรณ์อ่่นท่ีต้องใช้งานรน่วมกัน เชน่น เคร่่องคอมพิวเตอร์
เคร่่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์  ราคาก็ยังต่ำากวน่าเทคโนโลยีท่ีเสนอมา

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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๒. ตามท่ีหนน่วยงานชี้แจงวน่าการใช้เคร่่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต้องมีการติดตั้งผ้ามน่านเพ่่อปรับแสง
ทำาให้ต้องติดตั้งเคร่่องปรับอากาศ  จกงมีความต้องการใช้โทรทัศน์+เคร่่องสมองกล แทนการใช้กระดาน+โปรเจคเตอร์ เพ่่อลด
คน่าใชจ้น่ายในการปรับปรุงหอ้งและคน่าบำารุงรักษา ซกง่หนน่วยงานมคีวามเหน็วน่าคน่าบำารุงรักษาโทรทัศนม์คีน่าใชจ้น่ายถกูกวน่ากระดาน นัน้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวน่าสามารถใช้เทคโนโลยีอ่่นรน่วมกับโทรทัศน์ได ้เชน่น Mini PC ราคา ๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท

๓. ประเด็นการใช้เคร่่องสมองกลซก่งได้รับการออกแบบให้ผนวกรวมกับโทรทัศน์ จกงไมน่จำาเป็นต้องมีสาย
จาก Mini PC เช่่อมตน่อไปยังโทรทัศน์ นั้น   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวน่ายังไมน่มีความจำาเป็นสำาหรับการใช้เทคโนโลยี
ราคาสูงเม่่อมีเทคโนโลยีอ่่นท่ีทดแทนกันได้  นอกจากนี้ อุปกรณ์ท่ีแยกกันจะทำาให้สามารถซน่อมบำารุงหร่อซ่้อทดแทนได้งน่ายกวน่า
อุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้ผนวกรวมกัน

องค์การบริหารสน่วนจังหวัดอุดรธานไีด้ทบทวนรายละเอียดโครงการ และปรับแก้ไขสน่งให้ฝ่าายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว ไดน้ำาเสนอคณะทำางานตรวจสอบกน่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว   จากเดิมจะจดัหาโรงเรียนละ ๒ ชดุ จำานวน ๘ โรงเรียน รวมท้ังส้ิน จำานวน ๑๖ ห้องเรียน
เม่่อปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการแล้ว เพิ่มเป็นโรงเรียนละ ๓ ชุด จำานวน ๖ โรงเรียน ค่อ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา โรงเรียน
พงังูวิทยา โรงเรียนนาทรายวิทยา โรงเรียนชยันาคำาวิทยา โรงเรียนน้ำาซกมพทิยาคม โรงเรียนกงุเจริญพทิยาคม  และโรงเรียนละ ๒ ชดุ
จำานวน ๒ โรงเรียน ค่อ โรงเรียนพันดอนวิทยา โรงเรียนแขแลพิทยานุสรณ์ รวมท้ังส้ิน จำานวน ๒๒ ห้องเรียน 

รายการท่ีปรับออกมีจำานวน ๓ รายการ ดังนี้  (๑) โทรทัศน์สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ ขนาด ๗๐ นิ้ว
จำานวน ๑๖ ชุด  (๒) เคร่่องสมองกลสำาหรับโทรทัศน์สี LED แบบโต้ตอบอัจฉริยะ  จำานวน ๑๖ ชุด  (๓) เมาส์และแป้นพิมพ์
แบบไร้สาย  จำานวน ๑๖ ชดุ   

เพิ่มรายการใหมน่จำานวน ๖ รายการ  ประกอบด้วยสน่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน ๒ รายการ
ดังนี้ (๑) เคร่่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ ตรงตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีฯ ราคา ๒๓ ,๐๐๐
บาท/๑ ชุด จำานวน ๒๒ ชุด  (๒) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ๘๐ นิ้ว  ไมน่มีราคาตามเกณฑ์ฯ  ส่บราคาจากท้องตลาด
จำานวน ๓ ราย และ ๑ เว็บไซต ์แล้วใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง  ราคา ๙๐ ,๐๐๐ บาท/๑ ชุด  จำานวน ๒๒ ชดุ    และสน่วน
ท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น จำานวน ๔ รายการ ดังนี้  (๑) เคร่่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไมน่ต่ำาหวน่า ๓๐๐๐ Lumens XGA  ราคา
๓๓,๐๐๐ บาท/๑ ชุด  จำานวน ๒๒ ชุด  (๒) อุปกรณ์แยกสัญญาณภาพ ๒ พอร์ต (VGA Splitter)  ราคา ๑,๘๙๐ บาท/๑ ชุด
จำานวน ๒๒ ชุด  (๓) เคาน์เตอร์ผู้สอนพร้อมเก้าอี้ผู้สอน  ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท/๑ ชุด  จำานวน ๒๒ ชุด  (๔) อุปกรณ์ติดตั้ง
พ่้นท่ีการเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ราคา ๒๑,๙๕๐ บาท/๑ ชุด  จำานวน ๒๒ ชดุ

ผู้แทนองค์การบริหารสน่วนจังหวัดอุดรธานีย่นยันตน่อคณะทำางานในการประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ วน่าเม่่อปรับเปล่ียนบางรายการออก และเพิ่มรายการใหมน่ทดแทนแล้ว ยังสามารถทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ เพียงแตน่
เทคโนโลยีไมน่ทันสมัย  สำาหรับการส่บราคาจากเว็บไซต์ เน่่องจากเป็นเว็บไซตภ์ายในประเทศ จกงไมน่มีคน่าใช้จน่ายอ่่นบวกเพิ่ม

คณะทำางานมีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หนน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์ท่ีผน่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีผน่านมา กับรายการท่ีถูกปรับเปล่ียนใหมน่วน่าลด/เพิ่มรายการใดพร้อมเหตุผลความจำาเป็น
สน่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบกน่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

หนน่วยงานปรับแกไ้ขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน สน่งให้ฝ่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอภิปรายอยน่างกว้างขวาง สรุปได้ดงันี้
๑. ตามท่ีหนน่วยงานชีแ้จงวน่าเป็นการดำาเนนิการตามแผนแมน่บท (Master Plan) ท่ีกำาหนดไว้ โดยจะขยาย

ห้องเรียนท่ีมีระบบบันทกกการเรียนการสอนเพิ่มเติม ด้วยการติดตั้งเคร่่องคอมพิวเตอร์แมน่ขน่าย (Server) สำาหรับระบบบันทกก
การเรียนฯ แยกตน่างหากจาก Server ท่ีบรรจสุ่่อการเรียนการสอนท่ีใชง้านอยูน่ในปัจจบัุน เพ่อ่เป็นการใชท้รัพยากรส่่อการเรียนฯ
รน่วมกัน  และไมน่มีคน่าใช้จน่ายท่ีต้องจัดซ่อ้ส่่อเพิ่มอีก ๑ ชุด หร่อจน่ายคน่าลิขสิทธ์ิในการเข้าใช้งานส่่อเพิ่ม เน่่องจากได้ทำาสัญญาเม่่อ
จัดซ่้อส่่อการเรียนฯ ไว้วน่าสามารถใช้งานภายในโรงเรียนท่ีจัดหาส่่อดังกลน่าวได้โดยไมน่จำากัดจำานวนผู้ใช้ นั้น    คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นวน่าควรมีการติดตามโครงการนี้  หากผลการดำาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ
คุ้มคน่า  คณะกรรมการจะได้ใช้เป็นแมน่แบบในการพิจารณาโครงการในลักษณะเดียวกันตน่อไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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๒. กรณีสน่วนท่ีเป็นอปุกรณ์อ่น่ รายการท่ี ๔ กล้องบันทกกภาพคณุภาพสูง และรายการท่ี ๕ กล้องตรวจจบั
ภาพเพ่่อบันทกก ตามท่ีหนน่วยงานกำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไว้    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวน่าไมน่มีคุณสมบัติ
เป็นระบบหร่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๓. กรณีสน่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๕ กล้องบันทกกภาพคุณภาพสูงพร้อมระบบจับภาพเคล่่อนไหว
ซกง่มรีาคาตน่อหนน่วย ๑๖๘,๖๕๐ บาท จะจดัซ่อ้จำานวน ๑ กล้องตน่อ ๑ หอ้งเรียน รวมท้ังส้ินจำานวน ๑๖ กล้อง    ตามท่ีหนน่วยงาน
ชีแ้จงวน่าภาพท่ีปรากฏอยูน่บนกระดานอเิล็กทรอนกิส์จะแสดงภาพท่ีเกดิจากการตรวจจบัการเคล่่อนไหวของครูผู้สอนโดยไมน่ตรวจจบั
การเคล่่อนไหวของนักเรียนในห้องเรียน  กล้องจะหันตามครูผู้สอนและบันทกกท้ังการสอนของครูและเน่้อหาบนกระดาน
อัตโนมัตโิดยไมน่ต้องมีบุคลากรควบคุมกล้อง  เม่่อครูหยุดนิ่งอยูน่กับท่ี กล้องจะทำาการเล่่อนเข้า -ออก (zoom in/out) อัตโนมัติ
เพ่่อให้ภาพท่ีปรากฏมีความเคล่่อนไหว   เม่่อนำาภาพการสอนของครูท่ีบันทกกไว้มาตัดตน่อเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่่อให้
นกัเรียนสามารถเขา้ชมซ้ำาไดอ้กี จะเป็นการกระตุน้ใหผู้้เรียนไมน่เบ่่อหนน่ายในการดสู่่อดงักลน่าว นัน้    คณะกรรมการพจิารณาแล้ว
เห็นวน่ามีคุณสมบัติท่ีแตกตน่างจากรายการท่ี ๔ กล้องบันทกกภาพคุณภาพสูง ค่อ การรองรับระบบจับการเคล่่อนไหวอัตโนมัติ
ซกง่คุณสมบัติดงักลน่าวจะต้องมซีอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ อันเป็นคุณสมบัตขิองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    เน่่องจากรายการนี้
มีราคาตน่อหนน่วยสูง  แม้วน่าจะมีประโยชน์ แตน่ยังไมน่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้จน่ายเงินจำานวนมากในขณะนี้  หากเป็นการจัดหา
อุปกรณ์ดงักลน่าวเพ่่อการป้องกันรักษาความปลอดภยัในพ่้นท่ีอันตรายจะมีความเหมาะสมกวน่าการจดัหาเพ่่อการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียน  ควรเล่อกใชก้ล้องบันทกกภาพคณุภาพสูงกเ็พยีงพอแล้ว  เม่อ่นำางบประมาณท่ีเหล่อไปใชพ้ฒันาดา้นอ่น่ ๆ จะเป็นการใช้
งบประมาณได้คุ้มคน่ามากกวน่า

ผู้แทนองค์การบริหารสน่วนจังหวัดอุดรธานี (นายสุพัฒน์ สมสุข  ผู้อำานวยการกองการศกกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) รับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปพจิารณาดำาเนนิการ
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ตัดรายการท่ี ๕ กล้องบันทกกภาพคุณภาพสูง
พร้อมระบบจับภาพเคล่่อนไหว ออกจากโครงการ   และกำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดย
เครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคน่า และให้มีการแขน่งขันอยน่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท,
ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะทำางาน
เมื่อวนัที่ ๒๕ สงิหาคม 2558 แล้ว  รวมท้ังส้ิน ๔ โครงการ  ดังนี้

- โครงการที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑ โครงการ ดงันี้
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำาป 

ของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด เพ่ือรองรับมติคณะรัฐมนตรีและการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำานักพัฒนา
และสง่เสริมการบริหารราชการจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2557 จำานวนเงนิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่า้นบาทถว้น)
สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓,๗๗๔,๔๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจด็หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  ไมน่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หนน่วยงานปรับแก้ไขแตน่อยน่างใด  แตน่ให้หนน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นท่ีกำาหนดให้มีนักวิเคราะห์ระบบ
จำานวน ๒ คน   เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคน่า และให้มีการแขน่งขันอยน่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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- โครงการที่มมีูลคา่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จำานวน ๓ 
โครงการ ดงันี้

กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดหาเคร่ืองสแกนเนอร์เอกสารเพ่ือใช้ในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตใน

ภารกจิดา้นความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงนิ
๒๗,๖๖๖,๐๐๐ บาท (ยี่สบิเจ็ดล้านหกแสนหกหมืน่หกพันบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  ไมน่มีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนน่วยงานปรับแก้ไขแตน่อยน่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคน่า และให้มีการแขน่งขันอยน่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บัญชาการกระทรวง

มหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗  จำานวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๑,๔๒๓,๒๐๐ บาท (สบิเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ให้หนน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ  ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  สน่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบกน่อนนำาเสนอให้
ท่ีปรกกษาคณะทำางาน (นายกฤษ มนัทรานนท์) พจิารณาวน่าเหมาะสมแล้ว จกงนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตน่อไป
ดงันี้

๑. จัดทำารายละเอียดเพิ่มเติมในเร่่องของราคารายการกรณีไมน่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้ชัดเจน   โดยให้
แยกราคาคน่าตดิตั้งและคน่าอบรมออกจากครุภัณฑ์ ท้ังในสน่วนท่ีส่บราคาจากท้องตลาดไมน่น้อยกวน่า ๓ ราย และในสน่วนท่ีส่บราคา
จากเว็บไซต์ไมน่น้อยกวน่า ๑ เว็บไซต์   นำาข้อมูลแสดงการคำานวณท่ีหนน่วยงานนำาเสนอในท่ีประชุมมาแสดงในเอกสารหลักฐาน
การส่บราคาจากเว็บไซต์โดยระบุวันท่ีท่ีทำาการ capture หน้าเว็บไซตด์้วย   

๒. เน่่องจากท้ัง ๖ ระบบ มีบางระบบทำางานรน่วมกัน บางระบบเป็นอิสระ   ให้ทบทวนความเหมาะสม
ของจำานวนบุคลากรในแตน่ละตำาแหนน่ง   ตวัอยน่างเชน่น ผู้จัดการโครงการไมน่ควรมีระบบละ ๑ คน (รวมเป็น ๖ คน) เน่่องจากต้อง
เป็นบุคคลท่ีดำาเนินการจัดการท้ังโครงการให้ทำางานรน่วมกันได ้จกงเห็นควรกำาหนดให้เป็น ๑ คน ดแูลท้ัง ๖ ระบบ

สำาหรับตำาแหนน่งนักวิเคราะห์ระบบ  ให้พิจารณาจากการเช่่อมโยงแตน่ละระบบเข้าด้วยกัน  ควรกำาหนด
เป็นคนเดยีวหร่อกลุน่มเดียวในการดแูลหลายระบบท่ีทำางานรน่วมกัน  หากระบบใดทำางานแยกเป็นอิสระจากระบบอ่่น จกงกำาหนด
ให้ระบบดังกลน่าวมีนักวิเคราะห์ระบบแยกตน่างหาก   เน่่องจากการวิเคราะห์และการออกแบบระบบท่ีต้องทำางานรน่วมกันนั้น
จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซก่งจะทำาให้มีศกัยภาพมากกวน่าแยกกันทำา

ตำาแหนน่งอ่่น ๆ ท่ีไมน่มีความจำาเป็นต้องแยกเจ้าหน้าท่ีในแตน่ละระบบ เชน่น ท่ีปรกกษาทางเทคนิค เจ้าหน้าท่ี
ทดสอบระบบ เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีฝึ่กอบรม เป็นต้น  ควรกำาหนดจำานวนคนให้เหมาะสมกับภาระงาน  แตน่ไมน่ควรเกิน
ความจำาเป็น

๓. หลังจากพิจารณาปรับแก้ไขจำานวนบุคลากรในแตน่ละตำาแหนน่งแล้ว  ให้ทบทวนความเหมาะสมของ
จำานวนเดอ่นท่ีบุคลากรแตน่ละตำาแหนน่งปฏบัิตงิานดว้ย   ตวัอยน่างเชน่น เจา้หนา้ท่ีทดสอบระบบ เจา้หนา้ท่ีฝึ่กอบรม จะไมน่ปฏบัิตงิาน
ใน ๑-๒ เด่อนแรก  ในขณะท่ีผู้จดัการโครงการควรจะเป็นผู้ประสานงานโครงการตั้งแตน่เด่อนแรกจนเดอ่นสุดท้าย

๔. เน่อ่งจากเป็นการดำาเนนิการตน่อเน่อ่งจากระยะท่ี ๑ จกงควรระบุขอ้กำาหนดในขอบเขตของระบบงานวน่า
ระบบท่ีพฒันาขก้นใหมน่ต้องสามารถเช่่อมโยงเข้ากับระบบเดิมไดอ้ยน่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานไมน่หยุดชะงัก

๕. การจดัหาและตดิตัง้ระบบวิทยุส่่อสาร รวมท้ังระบบประชมุทางไกล (VCS) ใหต้รวจสอบวน่ามคีวามซ้ำาซอ้น
กับเคร่่องม่อและอุปกรณ์ในระบบเดิมหร่อท่ีอยูน่ระหวน่างการปรับปรุง /พัฒนาเพิ่มโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หร่อไมน่

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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หนน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน  รวมท้ังดำาเนินการ
ตรวจสอบแล้ววน่าระบบ VCS ไมน่มีความซ้ำาซ้อนกับเคร่่องม่อและอุปกรณ์ในระบบเดิมหร่อท่ีอยูน่ระหวน่างการปรับปรุง/พัฒนาเพิ่ม
และสน่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบแล้ว  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป

คณะกรรมการมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะวน่า  เน่อ่งจากศนูย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทยเป็นการแบน่ง
สน่วนราชการภายใน ยังไมน่มอีำานาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  รวมท้ังไมน่มกีารพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ แตน่เป็นการจดัเกบ็
และส่บค้นเอกสารตน่าง ๆ  จกงควรใช้ช่่อโครงการให้เหมาะสม โดยระบุหนน่วยงานเจ้าของโครงการวน่าเป็นสำานักนโยบายและแผน
(เพ่่อศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย)  และตดัคำาวน่าสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ออก
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคน่า และให้มีการแขน่งขันอยน่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

การประปาส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพความปลอดภยัระบบเครือข่าย ระยะที ่๑ งบประมาณรายจา่ยประจำาป 

๒๕๕๘ จำานวนเงนิ ๗๒,๗๔๖,๐๙๐ บาท (เจด็สบิสองลา้นเจด็แสนสีห่มืน่หกพันเกา้สบิบาทถว้น ) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงนิ ๖๗,๓๙๖,๓๒๑.๙๗ บาท (หกสบิเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว ไมน่มีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะให้หนน่วยงานปรับแก้ไขแตน่อยน่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป

คณะกรรมการมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะวน่าโครงการนีม้ท้ัีงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบเคร่อขน่าย และเพิม่
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของเคร่อขน่าย  ควรใชช้่อ่โครงการท่ีส่่อความหมายชดัเจนวน่าโครงการนีม้กีารดำาเนนิการ
ท้ังสองประการ    หนน่วยงานควรพิจารณาทบทวนการดำาเนินโครงการตน่าง ๆ  หากโครงการใดสามารถชะลอการดำาเนินการได้
ไมน่ทำาใหเ้กดิความเสียหายแกน่ทางราชการ  ควรดำาเนนิการภายหลังการจดัทำาสถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture : EA)
เรียบร้อยแล้ว
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หนน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเครน่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคน่า และให้มีการแขน่งขันอยน่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘
- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดกำาแพงเพชร
โครงการหอ้งเรียนอิเลก็ทรอนกิส ์E-Classroom for Tablet  งบประมาณรายจา่ยประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗

จำานวนเงนิ ๑๖,๙๙๙,๑๐๐ บาท (สบิหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน )  สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๔,๙๒๕,๖๕๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน  หลังจากปรับแก้ไขเปล่ียนเป็น
“โครงการหอ้งเรียนอเิล็กทรอนกิส์ E-Classroom”  งบประมาณรายจน่ายประจำาปบ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบเจด็ล้านบาทถว้น)  สน่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์  จำานวนเงิน ๑๔,๑๒๘,๔๙๐ บาท (สิบส่ีล้านหนก่งแสนสองหม่่นแปดพัน
ส่ีร้อยเกา้สิบบาทถว้น  สน่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ลดลงเหล่อ ๗๙๗,๑๖๐ บาท (เจด็แสนเกา้หม่น่เจด็พนัหนกง่ร้อยหกสิบบาทถว้น)

โครงการนี้ได้เคยนำาเสนอคณะทำางานในคราวประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ท่ีประชุมมีมติให้หนน่วยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการสน่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบกน่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่อ่พจิารณาตน่อไป และหากเหน็วน่ามเีอกสารใดท่ีจะเป็นประโยชนใ์นการประกอบการพจิารณา ใหเ้สนอเพิม่เตมิดว้ย   ในคราวประชมุ
คณะกรรมการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่อ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  ท่ีประชมุมมีตวิน่าจะพจิารณาอกีคร้ังหลังจากกำาหนดรน่างหลักเกณฑ์
และแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่่อสนับสนุนสน่งเสริมการจัดซ่้อจัดหาส่่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
หนน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหร่อโครงการอ่่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกลน่าว
เรียบร้อยแล้ว เพ่่อให้การพิจารณาโครงการฯ สอดคล้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพ่่อสนับสนุนสน่งเสริมการจดัหาส่่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของหนน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยตามท่ีคณะทำางานเสนอ   และมอบหมายให้กรมสน่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบส่่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองสน่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอ่่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
รวมถกงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้ส่่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่่อประกอบ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสน่วนท้องถิ่นท่ีมีส่่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสน่วนประกอบ

ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการรับทราบ
ผลการดำาเนินงานของกรมสน่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามมติท่ีประชุม   และมีมติให้องค์กรปกครองสน่วนท้องถิ่นท่ีเสนอ
โครงการทบทวนรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ประสานกรมสน่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถกงรายละเอียดการ
ปรับแก้ โดยให้เรน่งดำาเนินงาน 

ในการประชุมคณะทำางานและคณะกรรมการท่ีผน่านมา สรุปได้ดงันี้
๑. จากการรวบรวมข้อมูลรายการซอฟต์แวร์/โปรแกรมส่่อการเรียนการสอนเพ่่อใช้ประกอบการ

พิจารณาความเหมาะสมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมซีอฟต์แวร์ /โปรแกรม
ส่่อการเรียนการสอน  ปัญหาอุปสรรค ค่อ รายละเอียดของซอฟต์แวร์ /โปรแกรมส่่อการเรียนการสอนแตกตน่างกัน เชน่น เน่้อหา
ท่ีระบุวน่าสอดคล้องกับ ๘ กลุน่มสาระ แตน่บางหนน่วยงานมีการบวกข้อสอบ ลักษณะของกราฟฟิกแอนิเมชั่น แบบจำาลอง
สถานการณ์ รวมท้ังคุณลักษณะท่ีแตกตน่างกัน เชน่น stand alone หร่อ network หร่อ web-based  คิดคน่าลิขสิทธ์ิตน่อ user
หร่อ unlimited  ซกง่ปัจจัยเหลน่านี้ทำาให้ราคาแตกตน่างกัน  แตน่มีความยากลำาบากในการจัดกลุน่มเพ่่อจดัทำาฐานข้อมูล

๒. โครงการท่ีได้ดำาเนินการไปแล้วในปบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สิบเจ็ดล้านบาท) ได้ติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยและใช้ในการเรียนการสอนแล้ว  และได้จัดทำาบันทกกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)
รน่วมกบัสำานกังานเขตพ่น้ท่ีการศกกษากำาแพงเพชร เขต ๑ แล้ว   ซอฟตแ์วร์/โปรแกรมส่่อการเรียนการสอน ๘ กลุน่มสาระท่ีเสนอ
ขอความเห็นชอบในคร้ังนี้ เป็นแบบไมน่จำากัดสิทธ์ิการใช้งาน (unlimited) เป็นระบบ server ท่ีจะเอาเคร่่องแท็ปเล็ตสน่วนตัวมา
เช่่อมตน่อก็สามารถใช้งานได้ รูปแบบท่ีเสนอเป็นแบบท่ีผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้หลายคนพร้อมกัน (ไมน่ใชน่การ
ส่่อสารทางเดียวท่ีหลาย ๆ คนนั่งมองจอภาพท่ีแสดงผลเหม่อนกัน)   ครูสามารถสร้างเน่้อหาเพิ่มได้ นักเรียนสามารถบันทกก
ข้อมูลเก็บไว้ดูภายหลังได้  มีเน่้อหาอ่่น ๆ เพิ่มเติม เชน่น ภาษาญี่ปุาน เป็นต้น   มีฟังก์ชั่นสนับสนุนการใช้งานของครูผู้สอน เชน่น
สามารถเล่อกบทเรียน (chapter) จากเส้นเวลา (timeline) โดยไมน่ต้องเร่ิมต้นตัง้แตน่แรก   มีการโตต้อบ (interactive) ไมน่ครบ
ทุกหัวข้อ เน่่องจากขก้นกับความเหมาะสมของเน่้อเร่่อง   แบบทดสอบสามารถโต้ตอบได้ บันทกกคะแนนได้ เล่อกจำานวน
ขอ้สอบได้ เล่อกไดว้น่าจะจับเวลาหร่อไมน่จับเวลา

๓. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวน่าการเปรียบเทียบวน่าซอฟตแ์วร์/โปรแกรมส่่อการเรียนการสอนเป็น
เป็นแบบไมน่จำากัดสิทธ์ิการใช้งาน (unlimited) จะต้องพิจารณาความสามารถในการเข้าใช้งานพร้อมกัน (concurrent)
เน่่องจากระบบ stand alone จำานวน ๑ เคร่่อง นักเรียนก็สามารถเข้าใช้งานได้ ๑,๐๐๐ คน เหม่อนกับการใช้งานผน่านระบบ
เคร่อขน่าย เพียงแตน่ระบบ stand alone ต้องเข้าใช้ทีละคน ในขณะท่ีระบบเคร่อขน่ายสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันหลายคน
(จำานวนคนท่ีสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันจะเป็นตัวแปรท่ีทำาให้ราคาระบบคอมพิวเตอร์แตกตน่างกัน)

องค์การบริหารสน่วนจังหวัดกำาแพงเพชรแจ้งวน่าโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom ได้ผน่าน
การพจิารณาส่่อฯ จากกรมสน่งเสริมการปกครองท้องถิน่  โดยมกีารปรับปรุงส่่อฯ ตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของกรมสน่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว    จกงขอสน่งโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาตน่อไป

ผู้แทนกรมสน่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (นางสาวศริิวรรณ หสัสรังสี  นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ)
เรียนท่ีประชมุวน่าไดม้กีารแตน่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเน่อ้หาของส่่อการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนอเิล็กทรอนกิส์ของ
องค์กรปกครองสน่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบเน่้อหาของส่่อฯ ของแตน่ละชั้นเรียน ท้ัง 8 กลุน่มสาระ
เพ่อ่ตรวจสอบเน่อ้หาของส่่อการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนอเิล็กทรอนกิส์ขององคก์รปกครองสน่วนท้องถิน่วน่าเหมาะสม
สอดคล้องครบถว้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนในแตน่ละกลุน่มสาระการเรียนรู้หร่อไมน่  ซกง่ไดร้ายงานผลการพจิารณาใหท้ราบแล้ว
ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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ฝ่าายเลขานุการได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว  เห็นวน่าหนน่วยงานได้
ดำาเนนิการตามขอ้สังเกตและแนวทางปฏบัิตขิองคณะกรรมการแล้ว  จกงเหน็ควรเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตน่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอภิปรายอยน่างกว้างขวาง สรุปได้วน่า
๑. กรณีไมน่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๔ Smart Classroom ระดับมัธยมศกกษาปบท่ี ๑-๖ ราคาสูง

คอ่ จำานวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท/๑ กลุน่มสาระ/๑ ระดบัชัน้  เม่อ่รวม ๘ กลุน่มสาระใน ๑ ระดบัชัน้ จำานวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท
เม่อ่รวม ๖ ระดบัชัน้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท    เน่อ่งจากขอ้มลูไมน่เพยีงพอ ไมน่สามารถพจิารณาได ้จกงให้หนน่วยงาน
จัดทำาคำาชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานย่นยันวน่าส่่อท่ีเสนอมามีความแตกตน่างจากส่่อท่ีมีราคาต่ำากวน่าอยน่างใด และให้ลงนามกำากับ
เอกสารทุกหน้า

๒. เพ่อ่ความรอบคอบ ควรสอบถามกระทรวงศกกษาธิการวน่าส่่อดงักลน่าวมคีวามเหมาะสม ในด้านราคาและ
เทคนิคหร่อไมน่ อยน่างใด
มตทิี่ประชุม ให้หนน่วยงานพิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  สน่งให้คณะทำางาน
ตรวจสอบกน่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตน่อไป

๖.๒ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยกรณี
ใช้เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ที่ประกาศโดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีฯ ได้เผยแพรน่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์ ณ วันท่ี ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีเว็บไซต์ www.mict.go.th  ดังนี้  (๑) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำาปบ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม จำานวน ๔ รายการ)  (๒) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจำาปบ พ.ศ. ๒๕๕๘    ซกง่หลายหนน่วยงานไดส้อบถามแนวทางปฏบัิตกิรณีใชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐาน
ครุภัณฑ์ดังกลน่าว  รวมท้ังแนวทางการพิจารณาโครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    

ฝ่าายเลขานุการพิจารณาแล้ว เพ่่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังส่อส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  จกงเห็นควรเสนอท่ีประชุมพิจารณา
แนวทางปฏิบัต ิ๒ ประเด็น  ดงันี้

ประเดน็ที่ ๑ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อีกคร้ัง  ดงันี้

๑. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม
ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร และสน่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ท้ังนี้ ให้เร่ิมใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแตน่วันท่ีประกาศกำาหนดเป็นตน้ไป

กรณีท่ีคำาขอโครงการอยูน่ในระหวน่างการพิจารณา คณะกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจท่ีจะให้หนน่วยงาน
ปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนดได้

กรณีท่ีจำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีนอกเหน่อไปจากท่ีมีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเฉพาะในสน่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทน่านั้น ไมน่พิจารณาในสน่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น   ดังนั้น การจัดหาระบบหร่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซก่งไมน่มี
ระบบท่ีเช่อ่มตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่ออปุกรณ์คอมพวิเตอร์เป็นสน่วนประกอบ  จกงไมน่ตอ้งผน่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๓. การกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมท้ังเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพ่น้ฐานของระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด  และการเผยแพรน่ให้ทุกหนน่วยงานทราบเพ่อ่นำาไปใชใ้นการดำาเนนิการ
จัดซ่้อจัดจ้างของแตน่ละหนน่วยงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตน่อไป นั้น  เป็นหน้าท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี   ดงันั้น หนน่วยงานตน่าง ๆ จะต้องติดตามขอ้มูลดังกลน่าวจากเว็บไซตข์องกระทรวงเทคโนโลยีฯ เป็นระยะ ๆ 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)
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ประเดน็ที่ ๒ แนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งมีระบบ
ที่เช่ือมตอ่เป็นเครือข่ายหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เปน็ส่วนประกอบ

ฝ่าายเลขานุการพิจารณาคุณลักษณะพ่้นฐานของอุปกรณ์ท้ัง ๑๒ รายการ ตามประกาศเกณฑ์ CCTV
ประจำาปบ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเห็นวน่าทุกรายการมีคุณลักษณะท่ีสามารถเช่่อมตน่อเป็นเคร่อขน่าย  จกงเป็น “ระบบอ่่น ๆ ท่ีจำาเป็น
ต้องใช้รน่วมกัน” ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (รายละเอียดตามหนังส่อกระทรวง
เทคโนโลยีฯ ดน่วนท่ีสุด ท่ี ทก ๐๒๐๗/๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ซก่งระบุวน่า “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถกง ระบบ
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบเคร่อขน่าย ระบบปฏบัิตกิาร ระบบฐานขอ้มลู ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบอ่น่ ๆ
ท่ีจำาเป็นต้องใช้รน่วมกัน”    ประกอบกับตามความในมาตรา ๓ แหน่งพระราชบัญญัติวน่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความวน่า อุปกรณ์หร่อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่่อมการทำางาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำาหนดคำาส่ัง ชุดคำาส่ัง หร่อส่ิงอ่่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หร่อชุดอุปกรณ์ทำาหน้าท่ี
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ”    รวมท้ังตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๕๔ “คอมพิวเตอร์ หมายถกง
เคร่่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำาหน้าท่ีเสม่อนสมองกล ใช้สำาหรับแก้ปัญหาตน่าง ๆ ท้ังท่ีงน่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์” และ “ระบบขอ้มลู หมายถกง กระบวนการประมวลผลดว้ยเคร่่องมอ่อเิล็กทรอนกิส์สำาหรับสร้าง สน่ง รับ เกบ็ รักษา
หร่อประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”    เพ่่อให้การพิจารณาโครงการจัดหาระบบหร่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซก่งมีระบบ
ท่ีเช่่อมตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสน่วนประกอบ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังส่อส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  จกงเห็นควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบหร่อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอภปิรายอยน่างกว้างขวางสรุปไดว้น่า กระทรวงมหาดไทยมแีนวปฏบัิตใินการพจิารณาโครงการ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ซกง่แนวปฏบัิตดิงักลน่าวจะพจิารณาเฉพาะในสน่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เทน่านัน้ ไมน่พจิารณาในสน่วนท่ี
เป็นอปุกรณ์อ่น่    อยน่างไรกต็าม อปุกรณ์สน่วนใหญน่ในปัจจบัุนมคีอมพวิเตอร์เป็นสน่วนประกอบและเป็นแบบ Digital เกอ่บท้ังส้ิน
ไมน่คน่อยพบเหน็แบบ Analog แล้ว    เม่อ่พจิารณาจากคำานยิามตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตกิารจดัหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐแล้ว  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่อบทุกชนิดจัดเป็นระบบคอมพิวเตอร์    คณะกรรมการจกงมีแนวทางการพิจารณาวน่า
หากอุปกรณ์ดังกลน่าวไมน่มีระบบท่ีเช่่อมตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสน่วนประกอบ  ไมน่ต้องผน่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ    ดังนั้น  โครงการจัดหาระบบหร่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซก่งไมน่มีระบบท่ีเช่่อมตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสน่วนประกอบจกงไมน่ตอ้งผน่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตน่อมากระทรวงเทคโนโลยีฯ ได้ประกาศกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำาปบ พ.ศ. ๒๕๕๘    เม่่อพิจารณาคุณลักษณะพ่้นฐานของอุปกรณ์ท้ัง ๑๒ รายการ ตามประกาศ
ดงักลน่าวแล้ว  คณะกรรมการเหน็วน่าทุกรายการมคีณุลักษณะท่ีสามารถเช่อ่มตน่อเป็นเคร่อขน่าย จกงจัดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  และต้องผน่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ    แตน่ยังมี
ความไมน่ชัดเจนกรณีอุปกรณ์ไมน่มีระบบท่ีเช่่อมตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสน่วนประกอบ    จกงเห็นควรหาร่อ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ ดังนี้

๑. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบตน่าง ๆ  อุปกรณ์บันทกกภาพผน่านเคร่อขน่าย (Network
Video Recorder : NVR)  และอุปกรณ์กระจายสัญญาญแบบ PoE (PoE L2 Switch)  ต้องผน่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของสน่วนราชการ  ถูกต้องหร่อไมน่

๒. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด Analog  อุปกรณ์บันทกกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video
Recorder : DVR) หร่ออปุกรณ์อ่น่ ๆ ซกง่ไมน่มรีะบบท่ีเช่อ่มตน่อเป็นเคร่อขน่ายหร่ออปุกรณ์คอมพวิเตอร์เป็นสน่วนประกอบ  ตอ้งผน่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสน่วนราชการหร่อไมน่

๓. กรณีหนน่วยงานใช้ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานตามประกาศกำาหนดของกระทรวงเทคโนโลยีฯ
หนน่วยงานสามารถดำาเนินการจัดหาโดยไมน่ต้องจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม  และใช้ราคากลางตามประกาศดังกลน่าว
โดยไมน่ต้องส่บราคาจากท้องตลาด  ไดห้ร่อไมน่

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๕/๕๘)






