ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖3
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน
....................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.๑ แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ตามมติที่ประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
3.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๓ สามารถดาว์นโหลดได้ที่
https://www.mdes.go.th
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ของกอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า -ออก
ประเทศของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ และข้อมูลการตรวจลงตราวีซ่าของคน
ต่างด้าว งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ประชุ ม ทางไกลผ่ า นวิ ดี ทั ศ น์ (Video Conference)
งบประมาณ ๑,๔๑๒,๒๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

แนวทางการประชุม
คณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖3
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน
--------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการจัดหางาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้ดาเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะทางานฯ พิจาณาแล้ว
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะทางานฯ ได้มีการแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดดังนี้
- แก้ไขหน้า ๖
นายวิภาค โพธิ์จาเริญ ทุกปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการสารวจเครื่องที่เสื่อมสภาพที่ต้องทดแทน
ทุกปี และได้จัดทาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับเครื่องทดแทนแล้วให้จัดจาหน่ายขายทอดตลาด แต่กรณีมีความ
จาเป็นที่ต้องใช้งานเครื่องที่เสื่อมสภาพ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม “ขอให้มีหนังสือรายงานมายังศูนย์เทคโนฯ เพื่อที่จะ
ได้ตัดออกจากรายการเครื่องที่ต้องบารุงรักษา (MA)” เปลี่ยนเป็น “เนื่องจากไม่เพียงพอหากชารุดเสียหายจะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากทางราชการไม่ได้”
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ..............................
………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………………
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
…..……………………………..…………………………………………………………………………..………….……..……………………………
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.๑ แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ตามมติที่ประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
เลขานุการ สื บเนื่ องจากการประชุม CIO กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ที่ประชุมได้แก้ไขหลักเกณฑ์การประชุมให้มีความชัดเจน จานวน ๒ ข้อ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากผู้มีอานาจแล้ว
และโครงการที่เสนอของบประมาณประจาปี
/(๒) โครงการที่มูลค่า...

(๒) โครงการที่ มู ล ค่ า ตั้ ง แต่ ๒ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ซึ่ ง ต้ อ งจั ด หาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด
ด้ า นเทคนิ ค อย่ า งรอบด้ า น ส่ ว นโ ครงการที่ มี มู ล ค่ า ไม่ ถึ ง ๒ ล้ า นบาท
และมีคุณลักษณะพื้นฐานและราคาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง การจั ด หาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์
สแกนเนอร์ และเครื่องสารองไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท/หน่วย/ครั้ง
และมีคุณลักษณะพื้นฐานและราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ
สมควรกระจายอานาจให้คณะกรรมการ CIO ระดับกรม พิจารณาดาเนินการด้ว ย
ความรับผิดชอบต่อไป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวงแรงงานเพื่อทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
มติที่ประชุม …………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
3.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๓
เลขานุการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วั น ที่ 1๒ พฤษภาคม 256๓ สามารถดาว์ น โหลดได้ ที่
https://www.mdes.go.th เพื่อใช้ ในการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ ข องหน่ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามชั ด เจน โปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้ ตามความเห็นชอบของสานักงบประมาณสาหรับการกาหนดเงินงบประมาณ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบเกณฑ์ราคากลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
มติที่ประชุม …………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ของ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เลขานุการ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้จัดทารายละเอียดการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี สาหรับใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการคนหางานที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานใน
ต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๒๗,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์กระทรวง DE หน้า ๑๗ ข้อ ๔๘)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

............................................................................................................................. ...................................
…………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
/๔.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์…

๔.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า - ออก
ประเทศของแรงงานไทยที่ ไ ปทางานต่ า งประเทศ และข้ อมู ลการตรวจลงตราวี ซ่ า ของคนต่ า งด้า ว วงเงิ น
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
เลขานุ ก าร
กรมการจั ด หางานมี ค วามประสงค์ จ ะเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การเดิ น ทางเข้ า -ออกประเทศ
ของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในประเทศ สาหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
ประวั ติ ก ารไปท างานและเดิ น ทางกลั บ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ การหางานให้ ท า
เมื่อเดิน ทางกลั บ ประเทศ หรื อการรั บ สวัส ดิการต่า งๆ ได้อย่ างถู กต้อ งรวดเร็ว รวมถึง ต้องการเชื่อมโยงข้อมู ล
การตรวจลงตราวี ซ่ า ของคนต่ า งด้ า วที่ ม าขอรั บ ใบอนุ ญาตการท างานในราชอาณาจั ก ร ผ่ า นหน่ ว ยงาน
ของกรมการจัดหางานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ทั่วประเทศ
ในการนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องทาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน แต่เนื่องจากสานักงาน
ตรวจคนเข้ า เมื อ งและกรมการจั ด หางานไม่ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ ใช้ ใ นการจั ด ท าระบบ
จึงจาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายละเอียด ดังนี้
รายการ
จานวน ราคา:หน่วย
ราคารวม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
2
350,000
700,000
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ...................................
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
มติที่ประชุม …………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
๔.๓ โครงการจัด ซื้ออุปกรณ์ สาหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศ น์ (Video Conference)
วงเงินงบประมาณ ๑,๔๑๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เลขานุ ก าร
เพื่ อ ให้ ก รมการจั ด หางานมี อุ ป กรณ์ ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ประชุ ม ทางไกลผ่ า นวิ ดี ทั ศ น์ (Video
Conference) โดยผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคสามารถประชุมมอบนโยบาย สั่งการ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์
จึงจัดทาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) ภายในวงเงินจานวน
ทั้งสิ้น 1,412,200 บาท โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
/รายการ...

รายการ

จานวน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
ถ่ายทอดการประชุม
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง
ประชุม ชั้น 10
4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ห้อง
ประชุม ชั้น 14)
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ศทส.)
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ศทส.)
7. ไมโครโฟน
8. กล้องเว็บแคม
9. ลาโพงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
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รวมวงเงินทั้งสิ้น
1,412,200
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)
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มติที่ประชุม …………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ...................................
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
มติที่ประชุม…………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………..………….……..………………………
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