
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดทีี่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทกุข์ ช้ัน 5 อาคารดำารงราชานุภาพ
สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์ รกน.ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ กรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ
5. นายอดิศร สุทธิเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
6. นางสาวพรธิพา เหลืองศิริมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมท่ีดนิ
7. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการฝ่าายเทคโนโลยีและส่ือสาร กรรมการ

ผู้แทนการประปานครหลวง
11. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
12. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
13. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนองค์การตลาด
15. นางวิภาศรี คงเกล้ียง ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
16. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

17. นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย กรรมการ
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18. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

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

20. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

22. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิเชษฐ์ ชานวาทิก ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
2. นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธ์ุ ผู้อำานวยการฝ่าายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้านครหลวง
3. นางสาวสุภาวดี มหาโชค นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
4. นางดลฤดี พัฒนกิจวิวัฒน์ นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
5. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก หัวหน้าส่วนระบบส่ือสาร การประปานครหลวง
6. นายชาคริต ตนัพิรุฬห์ หัวหน้าฝ่าายบริหารท่ัวไป สำานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
7. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักการสอบสวนฯ กรมการปกครอง
8. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
9. นายณัฐพล แซ่ล้ิม พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมท่ีดนิ
11. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช รกน.ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย สป.มท.

ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช กรรมการในคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย นั้น นอกจากคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลความจำาเปนน ความเหมาะสม การบูรณาการ นั้น
คณะกรรมการมีความจำาเปนนต้องอาศัยองค์ความรู้จากผู้มีตำาแหน่งหน้าท่ีหลากหลาย เพื่อให้การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและ
กำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความ

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)
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สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์ความรู้จากผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเปนนหน่วยงานหลักในการกำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
มติทีป่ระชุม เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
เปนนไปด้วยความเรียบร้อยและตอ่เนื่อง จึงมีมติท่ีประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรปรับปรุงคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย โดยยกเลิกองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลำาดบัท่ี ๒๓
ตามคำาส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ และแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
เปนนกรรมการในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยแทน

๒. ให้ฝ่าายเลขานกุารฯ ประสานผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เขา้ร่วมประชมุ
หากผู้แทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มอบหมายผู้แทน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗

ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เปนนการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑๐ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ มีจำานวน ๙ หน้า ซึ่งได้จัด
ส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมฯ แตอ่ย่างใด

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ สรุปรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวน ๑
หน่วยงาน คือ

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การประปาส่วนภูมิภาค ๑ ๑๑ ๑๑,๕๒๒,๔๒๐.๐๐ -

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มตทิีป่ระชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

๓.๒ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม ๑๑ หน่วยงาน ดังนี้

หนว่ยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

จังหวัดมหาสารคาม 17 17 871,949.00 -
จังหวัดกำาแพงเพชร 68 124 21,067,600.00 -
จังหวัดอ่างทอง 61 90 7,452,930.95 -
จังหวัดนครสวรรค์ 67 76 5,073,903.00 -
จังหวัดสกลนคร 121 151 11,449,270.00 -

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)
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หนว่ยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

จังหวัดปตัตานี 87 93 10,611,144.00 -
จังหวัดสตูล 30 35 2,647,840.00 -
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 13 6,855,850.00 -
จังหวัดยะลา 49 41 7,052,580.00 -
จังหวัดนราธิวาส 18 18 1,862,498.00 -
จังหวัดอุทัยธานี 30 43 2,853,200.00 -

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม ๑. รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก 

๒. ให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ของ
จงัหวัดกำาแพงเพชร ซึง่มวีงเงินท่ีผ่านความเหน็ชอบสูงกว่าจงัหวัดอืน่ และนำาเรียนคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบในการประชมุคราวหนา้ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

๔.๑ คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับศนูย์สารสนเทศ ของกรมที่ดิน งบประมาณรายจา่ยประจำาป๒ ๒๕๕จ จำานวนเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๓,จ๕๓,๔๔๐ บาท (สบิสามลา้น
แปดแสนหา้หมืน่สามพันสีร้่อยสีส่บิบาทถว้น) แลว้ แตม่ข้ีอสงัเกตใหห้นว่ยงานจดัทำารายละเอียดเพ่ิมเตมิในเร่ืองของราคา
รายการกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้ชัดเจน และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วิชิต สาทรานนท์) ตรวจสอบ
ก่อนว่าเหมาะสมแล้ว จึงส่งให้คณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ  ซึ่งกรมท่ีดินได้
ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบเอกสารท่ีหน่วยงานได้ปรับแก้ไขแล้ว
เปนนไปตามหลักเกณฑ์์แนวทางปฏิบัต ิเห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
มติทีป่ระชุม ๑. รับทราบ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก

๒. เมื่อหน่วยงานนำาเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ต้องชี้แจงแยกรายการย่อยในแต่ละ
รายการอุปกรณ์ให้ชัดเจน หรือแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายของรายการอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้การเปรียบเทียบราคาเพื่อหา
ราคาอ้างอิงมาจากคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท
และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองโครงการฯ ในการประชุมคณะทำางานฯ คร้ังที ่๗/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ แลว้ รวม ๔ โครงการ  
และฝ่ายเลขานกุารฯ ไดรั้บหนงัสอืจากการประปาสว่นภมูภิาค ที ่มท ๕๕๐๓๐/๓๒๖ ลงวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ ขอถอน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำาเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕๗ วงเงินรวมภาษีีมมูลค่าเพ่ิม
๑๓,จจจ,๖๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ออกจากการเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา คงเหลือจำานวน ๓ โครงการ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)
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๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คือ

กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ 

e-DOPA License งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕จ จำานวนเงิน ๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจด็สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถว้น) 

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะทำางานฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เพื่อความโปร่งใส ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาสำาหรับรายการท่ีไม่มีราคาในเว็บไซต์ กรณีไม่มีเว็บไซต์ในประเทศไทย ให้หาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วมา
คำานวณเปนนเงินบาทเพื่อให้การเปรียบเทียบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงมาจากพื้นฐานเดียวกัน โดยหมายเหตุว่าราคาดังกล่าวไม่
รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  หากไม่มีราคาในเว็บไซตเ์ลย ก็ควรจะมีราคาของบริษัทผู้แทนจำาหน่ายมาประกอบ

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายศภุลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์) เรียนชีแ้จงท่ีประชุมว่า ระบบ e-DOPA License
เปนนระบบท่ีมีอยู่แล้ว แต่เปนนระบบท่ีใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันอุปกรณ์เก่าเส่ือมสภาพ จะพัฒนาต่อยอด
ลำาบากมาก คา่ซอ่มบำารุงรักษาแพง โดยอปุกรณ์ท่ีเสนอมานัน้ตรงตามเกณฑ์์จำานวน ๑๒ รายการ และกรณีไมม่เีกณฑ์์มาตรฐานฯ
จำานวน ๑๙ รายการ ซึง่ระบบเดมิจะมงีานอาวุธปนน เร่ียไร ขายทอดตลาด และคา้ของเกา่ การพนนั โรงแรม โรงรับจำานำา ส่วนระบบ
ท่ีพฒันาขึน้ใหมจ่ะเพิม่งานสมาคมมลูนธิิ สถานบริการ โดยระบบเกา่ไมส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกบักรมศลุกากรได ้แตร่ะบบใหม่
จะมกีารทำา National Single Window (NSW) เชือ่มโยงขอ้มลูกบักรมศลุกากรได ้ท้ังนี ้กรมการปกครองรับไปปรับปรุงเอกสาร
ตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
มติทีป่ระชุม ๑. ใหห้น่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ส่งใหค้ณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. กำาชับคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยให้
พิจารณาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานปรับแก้ไขให้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์์และแนวทาง ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา

๕.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑
โครงการ คือ

สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบ

เว็บไซต์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕จ จำานวนเงิน ๒๓๗ ,๐๖๕,จ๐๐ บาท
(สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓๐,๕๖๕,จ๐๐
บาท (สองร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกหมืน่ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาก่อนให้หน่วยงานนำาเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียด
เสนอในท่ีประชุมฯ

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดเอกสาร ดงันี้
๑. การนำาเสนอโครงการเปรียบเทียบกับโครงการเดิม
๒. การออกแบบการเชื่อมโยงเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ
๓. เพิ่มเตมิแผนการดำาเนินงานของโครงการ
๔. ในแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต ์ให้จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีไม่มี

หน้าท่ีในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยแยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ดา้นสังคมศาสตร์ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม ออกจากกลุ่ม ICT

๕. จำาแนกหน้าท่ีของบุคลากรในแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ โดย
เพิ่มเติมหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีแต่ละตำาแหน่งในตาราง Man/Month ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ (Programmer) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดา้นการพฒันาโปรแกรม และนกัพัฒนาโปรแกรม

๖. ควรมีผลงานของบริษัทท่ีนำามาเปรียบเทียบราคาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เปนนผู้ท้ิงงาน
ผู้แทนสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคมั หวังศริิจติร) เรียนชีแ้จงท่ีประชมุว่าชือ่โครงการเดมิ

คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สป. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ วงเงินรวม ๓๒๔,๐๐๖,๒๐๐ บาท (สามร้อยย่ีสิบส่ีล้าน
หกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการเดิมท่ีใช้ในปัจจุบัน  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๔ และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีการปรับลดวงเงินเหลือเพียง
๒๔๖,๙๔๓,๖๐๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบหกล้านเกา้แสนส่ีหมืน่สามพนัหกร้อยบาทถว้น) สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอขอ
ตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้รับงบประมาณ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนโดยเสนอโครงการผ่านทาง
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน มกีารปรับลดงบประมาณลงร้อยละ ๔ เหลือวงเงินงบประมาณ ๒๓๗ ,๐๖๕,๘๐๐ บาท
(สองร้อยสามสิบเจด็ล้านหกหมืน่หา้พนัแปดร้อยบาทถว้น)  ซึง่สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดป้รับเปล่ียนรายละเอยีดโครงการ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ดังนี้ 

๑. ปรับเปล่ียนการเชื่อมโยงเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบเปนน Cloud Computing System และ
ปรับเปล่ียนการพัฒนาระบบ Business intelligence (BI) ให้เปนนสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ (Centralized) โดยใช้รูปแบบ
(Template) เดียวกันทุกจังหวัด

๒. ปรับเปล่ียนแผนการดำาเนินโครงการ โดยกำาหนดในร่างข้อกำาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ให้มี
การศึกษา/ทบทวนความต้องการขอ้มูลก่อนการออกแบบระบบสารสนเทศ เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วเสร็จแล้วจึงตดิตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อให้ไดเ้คร่ืองท่ีทันสมัย และกำาหนดคณุลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี
ไม่เจาะจงเฉพาะเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร) เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของ
Hardware ระบบเดิมมีอายุการใช้งาน ๑๐ ปี (เคร่ืองรุ่นแรกติดตั้งปี ๒๕๔๗) ซึ่งอุปกรณ์เก่า/เลิกผลิตแล้ว และต้องเสีย
งบประมาณสูงในการบำารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และแมข่า่ยท่ีกระจายอยู่ทุกจงัหวัด ซึง่แตล่ะจงัหวัดมนีกัวิชาการคอมพวิเตอร์
เพยีง ๑ คน ในการดแูลรักษา ระบบใหมซ่ึง่ใชเ้ทคโนโลยีใหม ่คอื Cloud Computing System จะตดิตัง้ท่ีส่วนกลาง เปิดบริการ
ใหจ้งัหวัดเขา้มาใชง้านโดยไมต่อ้งดแูลรักษา และมรีะบบสำารอง (DR Site) เพือ่ใหบ้ริการตอ่เนือ่ง ตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

ในส่วนของซอฟตแ์วร์ นัน้ เคร่ืองมอื (Tools) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเดมิมอีายุการใชง้าน ๑๐ ปี
มีความล้าสมัยและไม่มีการต่อ License จึงมีความจำาเปนนต้องจัดหาใหม่ และเพิ่มโปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน
และโปรแกรมสำาหรับคนพิการ

ดา้นสารสนเทศ ระบบเดมิเกบ็ขอ้มลูตวัชีวั้ดการบริหารจงัหวัดแบบบูรณาการ (๓๓ ตวัชีวั้ด) และฐานขอ้มลู
๔๕ กลุ่มเร่ือง มีระบบรายงานสำาหรับผู้บริหารผ่านระบบ BI และ GIS และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในรูปแบบของตาราง
ข้อมูลภาษาไทย โดยสามารถแสดงผลผ่าน Browser รุ่นท่ีเหมาะสมเท่านั้น  ระบบใหม่มีการศึกษาทบทวนความต้องการใช้

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)
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ข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และผู้บริหาร ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ประเทศ โดย
คณะท่ีปรึกษาท่ีมคีวามรู้ความชำานาญในแตล่ะดา้น ระบบรายงานสำาหรับผู้บริหารผ่านระบบ BI และ GIS สามารถแสดงผลไดเ้ร็วขึน้
และใหบ้ริการขอ้มลูแกป่ระชาชนเปนนภาษาไทยและองักฤษตามรูปแบบรายงานท่ีผ่านการนำาเสนอตามขอ้เสนอแนะของคณะท่ีปรึกษา
และกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ โดยสามารถแสดงผลผ่าน Browser รุ่นท่ีเหมาะสม และ Mobile Device ได้ 

ท้ังนี้ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับไปปรับปรุงเอกสารตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 
มติทีป่ระชุม ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการฯ ตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ
ปรึกษากรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) และผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง แล้วส่งให้ คณะทำางานฯ ตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จำานวน ๑ โครงการ คอื

การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SAP งบประมาณรายจ่ายประจำาป๒ ๒๕๕๗

จำานวนเงิน ๓๒๐,จ๔จ,๓จ๑ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีีม
มูลคา่เพ่ิมเจด็เปอร์เซน็ต์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว ไม่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าราคาท่ีเปรียบเทียบมามีความแตกต่างกันมาก และมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการ โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการซื้อลิขสิทธ์ิเพิ่มในคราวนี้ด้วย

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันติถาวร) เรียนชี้แจงท่ีประชุมว่า ราคาจัดหาอ้างอิงตามบริษัท
เดิมท่ีเคยทำาสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทำาให้บริษัทดังกล่าวต้องเสนอราคาตามสัญญาเดิมซึ่งถูกกว่าราคาท่ีบริษัทอื่น
เสนอ หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ไขเอกสารโดยเพิ่มเติมประโยชน์ท่ีได้รับในโครงการนี้ และ
ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การเพิ่มจำานวน Call จากผู้ใช้ไฟฟ้า เปนนการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. การปรับปรุงระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (Onsite Billing) ให้เพิ่มงานตรวจสอบการจด

หน่วยผ่านตัวแทน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเร็วขึ้น ทำาให้การไฟฟ้านครหลวงได้รับเงินเร็วขึ้น และผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถตรวจสอบหน่วยงานการใช้ไฟฟ้าได้ทันที ส่งผลให้การร้องเรียนน้อยลง

๓. การเพิ่มตัวแทนรับชำาระค่าไฟฟ้าท้ังแบบ Online และ Offline เปนนการลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
ใบเสร็จค่าไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำาระค่าไฟฟ้าเกินกำาหนดได้ท่ีตัวแทนรับ
ชำาระ

๔. เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานเนือ่งจากการไฟฟา้นครหลวงมกีารปรับโครงสร้าง (เพิม่หนว่ยงาน)
โดยมีศูนย์กลางท่ีดแูลงาน AMR เต็มรูปแบบ

๕. เพิ่มการทำารายการงาน Work order และการรับรู้รายได ้เพื่อตอบสนองนโยบายเพิ่มรายได้ในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการฯ ตาม
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบ และใหด้ำาเนนิการจดัหาตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มีการแขง่ขันอย่างเปนนธรรม เพือ่
ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานฯ ๖/๕๗)






