
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอ้งประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสทุธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายกาศพล แก้วประพาฬ  ท่ีปรึกษาด้านการปกครอง)  (แทน) ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกร  หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ)
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ)  (แทน)
7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

(นางมาลินี วินิจสร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
9. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร)  (แทน)
10. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นางเอ่้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
12. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
13. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
15. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่่อสาร)  (แทน)
16. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)
17. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ

(นางโสรยา พานิชพงศ์  ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ)  (แทน)
18. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ)  (แทน)
19. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายโชติ เช่้อโชต)ิ
20. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)
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21. ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์)

22. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

23. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศนูย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
24. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
4. ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวสัณฑ์ สินสว่าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกบริการระบบเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. นายเปรมศักดิ ์โล่ห์ทอง  วิศวกรไฟฟ้า ๑๐  ฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยีการไฟฟ้านครหลวง
6. นางสาวหทัยกานต ์รุ่งรังสรรค์ นักประมวลผลข้อมูล ๙  ฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินฯ   การไฟฟ้านครหลวง
7. นางอลิษา เพ็งจันทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
8. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๘  ฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี การไฟฟ้านครหลวง
9. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
10. นายจักรกริช พ้นภัย เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เม่องพัทยา
11. นายภานุวัฒน์ สุขชีพ ผู้จัดการโครงการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เม่องพัทยา
12. นายโชติ หวานสนิท เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๖ว เม่องพัทยา
13. นายชวลิต จริยะยรรยง หัวหน้าฝ่าายออกแบบจราจรและคมนาคม เม่องพัทยา
14. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
15. นางสาวอนงค์รัตน์ ล่อนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
16. นายวิเชียร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
17. นายสุชาติ ธานีรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรมการปกครอง
18. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
19. นายนัฐพล แซล้ิ่ม พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
20. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
21. นายรังสี มุลิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
22. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

นายกาศพล แก้วประพาฬ  ท่ีปรึกษาด้านการปกครอง  แจ้งท่ีประชุมว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย ติดราชการ   ได้มอบหมายให้
ทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ เมือ่วันท่ี ๓ ธันวาคม 2558 เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๘ โครงการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแก้ไขวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่น ๆ  หน้าท่ี ๑๘  ย่อหน้าท่ี ๑    จากเดิม  “...มีกำาหนด

เวลาไมเ่กนิ 3 ป  4 เดอืน 9 วัน”    แกไ้ขเป็น  “...มกีำาหนดเวลาไมเ่กนิ 3 ป  4 เดอืน 9 วัน    ฝ่ายเลขานกุารนำาเรียนท่ีประชมุว่า
สำาหรับระยะเวลาการเช่าท่ีขยายออกไปตามขอบเขตงานเดิม  ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปพิจารณาดำาเนินการตามระเบียบ
โดยไม่ต้องนำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย”

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ ตามท่ีแกไ้ข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การไฟฟ้านครหลวงรายงานผลการดำาเนนนการโครงการงานพััฒนา บำารุงรักษาและแก้ไข
โปรแกรมสำาเรจจรปป SAP งบประมาณงานจ่ายประจำาป  2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 วงเงนน
171,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจจดสนบเอจดล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมปลค่าเพัน่มร้อยละ 7 ส่วนที่เปนนอุปกรณค
คอมพันวเตอรค จำานวนเงนน 131,824,000 บาท (หนึง่ร้อยสามสนบเอจดล้านแปดแสนสองหมืน่สี่พัันบาทถ้วน)  รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ท่ี มท 5225/17/2559 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2559 

ในคราวประชมุคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2558 เมือ่วันท่ี 3 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบ
ในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานประสงถึงประประสง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก  

การไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือ ท่ี มท 5225/17/2559 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2559 รายงานผล
การดำาเนินการโครงการดังกล่าว  แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำาเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกำาหนดในข้อบังคับ กฟน . ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2533 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    ท้ังนี้  รายละเอียดของเอกสารประกวดราคาเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบทุกประการ 

คณะทำางานประชุมเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘  พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) ตั้งข้อสังเกต  ในกรณีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จะ
ขออนุมัติ และดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  สมควรท่ีจะต้องจัด
ลำาดับขัน้ตอนให้ถึงประูกต้อง  ควรผ่านความเห็นชอบของกรรมการก่อนไปจัดซืือ้    ในกรณีของการไฟฟ้านครหลวง ก็ควรทำาให้ถึงประกู
ตามลำาดับก่อนนำาไปจัดซืื้อเช่นกัน    ส่วนการท่ีการไฟฟ้านครหลวงจะจัดหาอย่างไรนั้น เป็นหน้าท่ีของการไฟฟ้านครหลวง
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป    จประสงเห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรลัดขั้นตอน และควรทำาให้เป็นเร่ืองปกติ ท่ีมี
ลำาดับขัน้และวิธีการท่ีชัดเจนแน่นอน โปร่งใส

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) เรียนท่ีประชมุว่าไดห้ารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซืประส่งพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขประส้นไป
สรุปได้ว่ากรณีโครงการบำารุงรักษานั้น  ไม่จำาเป็นต้องรายงานคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  เนื่องจากไม่มี
การจดัหาใหม่  จประสงไมจ่ำาเป็นตอ้งขออนมุตัจิากคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐ    ขอขอบคณุท่ีรายงานเพือ่ทราบ  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ว่าการเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณานั้น
หน่วยงานต้องเสนอเร่ืองตามลำาดับขั้นตอน  ดงันี้  

๑. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐
ล้านบาทขประส้นไป ประจำาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำาหนดให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนส่งให้สำานักงบประมาณพิจารณา    กรณีเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตโิดย
ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยไม่ทราบว่ายังไม่ ดำาเนนิการ
ตามลำาดบัขัน้ตอน  สำานกังบประมาณจประสงใหเ้สนอคณะกรรมการฯ ของรัฐพจิารณาก่อน  และคณะกรรมการฯ ของรัฐจะไม่รับ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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พิจารณาหากไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับกระทรวง    ทำาให้คณะกรรมการท้ังสองคณะอาจไม่สามารถ
พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้เหมาะสมได้เพราะจะอาจขดัแย้งมติคณะรัฐมนตรี

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐกำาหนดให้คณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนส่งให้สำานักงบประมาณพิจารณา  และ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย “ข้อ ๙ แผนงาน /งาน/โครงการ ท่ีจะต้อง
เสนอของบประมาณประจำาป  ให้จัดส่งคำาขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป 
ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหร่อเป็นการจัดซ่้อโดยไม่ต้องของบประมาณประจำาป ” นั้น    อนุมานได้ว่าการเสนอ
โครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพจิารณาโดยเร่ิมกระบวนการจดัหาไปแล้ว  ไมส่ามารถดำาเนินการได้    ท้ังนี้
กระทรวงมหาดไทยกำาหนดจดัประชมุทุกเดอ่นโดยปิดรับโครงการท่ีจะส่งใหค้ณะกรรมการภายในวันท่ี ๒๐ ของทุกเดอ่น แตถ่า้
เดอ่นไหนมจีำานวนโครงการนอ้ยหร่อไมม่โีครงการกอ็าจเล่่อนประชมุออกไป  กรณีมโีครงการเร่งดว่นกจ็ดัประชมุเพิม่เตมิ    ขอให้
ทุกหน่วยงานถอ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มตคิณะรัฐมนตรี
และหนังส่อส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
มติทีป่ระชุม ๑. ท่ีประชุมรับทราบ  

๒ กำาชับให้หน่วยงานดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  รวมท้ังดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๓.๒  การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้ช่วย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู ดงันี้

(๑) นายวรวุฒิ เป้าศิลา  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  เป็น  นายนิวัตร สถติกาญจนะ
ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โทร.0 2551 8884 ม่อถ่อ 089 819 6775

(2) นายนิวัตร สถติกาญจนะ  ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  เป็น  นางสมภัทร  
ชูอิสสระ  ตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0 2551 8780  ม่อถ่อ 081 550 0267
รายละเอียดปรากฏตามหนังส่อการประปาส่วนภูมิภาค ท่ี มท 55 ๐๓๑/๓๙๒ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม 2559
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน
10 ล้านบาท และที่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน
๒ หน่วยงาน ดงันี้

 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

สบจ.สป.มท.
ป งบฯ   2557
- จัดหาจริง 1 1 682,000.-

มีการปรับลดวงเงินงบ
ประมาณ เหล่อวงเงิน
410,500.- บาท 

272,208.-

- มีการปรับลด
วงเงินงบประมาณ 
39.81%  จึงปรับ
ลดรายการตาม
ความจำาเป็นให้
สอดคล้องกับงบ
ประมาณท่ีได้รับ 
หลังการจัดหา
จำานวนเงินลดลง 
138,292.-บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การประปานครหลวง
ป งบฯ   2556
- จัดหาจริง 1 6 515,654,660.- 454,703,908.- ลดลง

60,950,752.-
 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดงันี้
๑. โครงการท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว  ต่อมาสำานักงบประมาณพิจารณาปรับ

ลดวงเงินลง  ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับลดรายการหร่อปรับลดจำานวนในแตล่ะรายการ  ให้รายงานคณะกรรมการเพ่่อทราบ
๒. กรณีไม่มกีารปรับลดรายการหร่อจำานวน  แต่วงเงินในการจดัหาจริงมีความแตกต่างจากวงเงินท่ีผ่าน

ความเห็นชอบมาก  หมายความว่า (๑) วงเงินงบประมาณท่ีกำาหนดไว้ไม่เหมาะสม  อาจเน่่องมาจากราคาอ้างอิงตัง้ไว้ (ท่ีเสนอ
คณะกรรมการ) สูงกว่าราคาท้องตลาดมาก  หร่อ (๒) คณุลักษณะพ่น้ฐานท่ีกำาหนดไว้ไมเ่หมาะสม  ทำาใหจ้ดัหาไดข้องคณุภาพต่ำา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง (นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี  ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) เรียนท่ีประชุมว่าขอแก้ไขเอกสารท่ีรายงาน  เน่่องจากพิมพ์ผิด  เม่่อแก้ไขเอกสารแล้วราคา
ลดลงเพียง ๒๑ ล้านบาทเศษ (ไม่ใช่ ๖๐ ล้านบาทเศษ)  ซึง่เป็นการลดราคาในส่วนของการ Implement ท่ีหน่วยงานสามารถ
ต่อรองให้ผู้รับจ้างลดราคาได ้๑๗ ล้านบาท
มติทีป่ระชุม ๑. ท่ีประชุมรับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า  และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก

๒. คณะกรรมการขอใหเ้พิม่เตมิเหตผุล  กรณีวงเงินในการจดัหาจริงมคีวามแตกตา่งจากท่ีผ่านความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ

๓.๔ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) และรายงานผลการพิจารณา
โครงการทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย ระดบัจงัหวดั จำานวน ๔  หนว่ยงาน ดงันี ้

 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จงัหวัดพทัลงุ
ป งบฯ   2558
 - จัดหาจริง 70 112 12,775,500.- 11,769,225.- ลดลง 1,006,275.-
จงัหวัดนครสวรรค์
ป งบฯ   2557
- จัดหาจริง 2 3 164,800.- 164,800.-
ป งบฯ   2558
 - จัดหาจริง 26 34 2,558,050.- 2,176,550.- ลดลง 411,500.-
จงัหวัดแพร่
ป งบฯ   2558
 - จัดหาจริง 66 76 6,105,300.- 5,081,930.- ลดลง 1,023,370.-

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จงัหวัดภูเกจต
ป งบฯ   2557
- จัดหาจริง 4 14 384,500.- 306,700.- ลดลง 77,800.-
ป งบฯ   2558
- จัดหาจริง 10 31 3,644,300.- 3,039,502.- ลดลง 604,798.-

 

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ แนวทางการพิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่รีะบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV)

เปนนส่วนประกอบ  
จังหวัดพิจิตรมีหนังส่อ ท่ี พจ 0017.1/769 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2559 เร่่อง แนวทางการ

พิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ โดยจังหวัดพิจติรได้รับ
หนังส่อจากสำานักงานเทศบาลตำาบลท่าฬ่อ ซึ่งมีความต้องการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (IP Fixed Camera) และเคร่่อง
บันทึกภาพผ่านเคร่อข่าย (Network Video Recorder: NVR) โดยไม่มีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หร่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และไม่มีการนำาเข้าข้อมูลจาก NVR ไปเช่่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอ่่น ๆ แต่มีการเช่่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพ
จากกล้องเฉพาะภายในเคร่อข่ายของระบบกล้องวงจรปิด และมีการบันทึกข้อมูลภาพและประมวลผลข้อมูลภายในอุปกรณ์
NVR เท่านั้น เพ่่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการฯ จังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอหาร่อแนวทางการ
พิจารณาว่าอุปกรณ์ตามความต้องการของสำานักงานเทศบาลตำาบลท่าฬ่อถ่อว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด หร่อไม่

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปไดด้ังนี้

๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ทก.) ได้เผยแพร่คุณลักษณะพ่้นฐานของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เม่่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีเว็บไซต ์www.mict.go.th ซึง่ไม่ไดก้ำาหนดราคากลางไว้    ท้ังนี้
การกำาหนดคุณสมบัติของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีเป็นมาตรฐานกลางและการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นหน้าท่ี
ของ ทก.  หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ ทก. เป็นระยะ ๆ    ต่อมา ทก. ได้ประกาศกำาหนด
เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานของระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด ประจำาป  พ.ศ. 2558  ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  ซึง่
ประกอบดว้ยกล้องโทรทัศนว์งจรปิดชนดิไอพ ีจำานวน ๙ รายการ  อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่อขา่ย จำานวน ๒ รายการ  อปุกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE จำานวน ๑ รายการ  รวมท้ังส้ินจำานวน ๑๒ รายการ    ในการนี ้ คณะกรรมการมปีระเดน็ปัญหาในทางปฏบัิตใิน
การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด  จงึไดห้าร่อ ทก.    และ ทก. ไดต้อบขอ้หาร่อดงักล่าวแล้ว

๒. เม่่อจังหวัดพิจิตรขอหาร่อว่าโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี และอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเคร่อข่าย ของสำานักงานเทศบาลตำาบลท่าฬ่อ  ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดหร่อไม่ นั้น
คณะทำางานพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามท่ีหาร่อ  มีคุณสมบัติหลายประการท่ีแสดงว่ามีการเช่่อมต่อกับ
ระบบเคร่อขา่ยคอมพวิเตอร์ (computer network)   ตวัอย่างเชน่  (๑) กล้องโทรทัศนว์งจรปิดชนดิไอพ ีและอปุกรณ์บันทึกภาพ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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ผ่านเคร่อขา่ย : มชีอ่งเช่อ่มตอ่กบัระบบเคร่อขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หร่อดกีว่า   ๒) อปุกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเคร่อขา่ย : สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิดผ่านระบบเคร่อขา่ยได ้ เป็นตน้    ดงันัน้  การจดัหา
อุปกรณ์ดังกล่าวจึงจัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งผ่านคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

๓. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดควรคำานึงถึงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ท่ีให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
สามารถบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และไม่เกิดการซ้ำาซ้อนด้วย

เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) เรียนท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาโครงการท้ังระบบ  ไม่ได้พิจารณาเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว  เม่่อคณะกรรมการฯ
ของรัฐซักถามเพิ่มเติมเพ่่อประกอบการพิจารณา  แต่หน่วยงานไม่สามารถชี้แจงได้เน่่องจากไม่ได้จัดทำาสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA )  จึงมองไม่เห็นการเช่่อมโยงของทุกระบบในภาพรวมขององค์กร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะว่าเพ่่อให้เป็นไป
กฎเกณฑ์  และทุกหน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกันการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่า  ทุกหน่วยงานจึงควรจัดทำา EA ของด้วย

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะทำางานว่าคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ตามท่ีหาร่อ  มีคุณสมบัติหลายประการท่ีแสดงว่ามีการเช่่อมต่อกับระบบเคร่อข่ายคอมพิวเตอร์ (computer
network)    ดงันัน้  การจดัหาอปุกรณ์ดงักล่าวจงึจดัเป็นโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีตอ้งผ่านคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวัด
มติทีป่ระชุม ๑. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการเช่่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจาก
กล้องผ่านระบบเคร่อขา่ยคอมพวิเตอร์ (computer network)  จดัเป็นโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีตอ้งผ่านคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา

๒. แจง้ส่วนราชการ/หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดั และจงัหวัด เพ่อ่ใหม้แีนวปฏบัิตท่ีิเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั 
๓. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และจังหวัดรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณา

๕.๒ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท, 
ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ผ่านการพิจารณากลัน่กรองโครงการของคณะทำางานเมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ แลว้  รวมท้ังส้ิน
๑๒ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมลูค่าที่มีมลูคา่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน 3 โครงการ ค่อ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน   3   โครงการ
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสำานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 จำานวนเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถว้น)
คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ฝ่าายเลขานกุารเรียนท่ีประชมุว่า  โครงการนีเ้ป็นการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกลุ่มงานบริหารการพสัดุ
กองคลัง สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ รายการ  คอ่ เคร่่องสแกนเนอร์สำาหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศนูย์บริการ
แบบท่ี ๒  โดยกำาหนดราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร
จำานวน ๑ เคร่่อง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๒) โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการเบจดเสรจจด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของศูนย์เทคโน-
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2560 จำานวนเงิน 5,310,000 บาท (ห้าล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคมั หวังศริิจติร  นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ
พิเศษ) เรียนท่ีประชุมว่า  จากการประชุมเม่่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
เป็นประธาน  กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้บริการ
ขออนุญาตก่อสร้างและติดตัง้สาธารณูปโภค (โดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณูปโภค)  และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบใหม้คีวามเหมาะสมย่ิงขึน้ (โดยกรมโยธาธิการและผังเมอ่ง)    การผลักดนัในเร่่องนีก้ระทรวงมหาดไทยไดก้ำาหนด
นโยบาย/แนวทางในการพัฒนาการขออนุญาตก่อสร้างใน ๒ ส่วน  ค่อ  ๑) พัฒนาจัดตั้งศูนย์ OSS ด้านการก่อสร้างและติดตัง้
สาธารณูปโภค (ไฟฟา้/ประปา) ในพ่น้ท่ีกรุงเทพมหานคร  ๒) ขยายการดำาเนนิการศนูย์ OSS ไปส่วนภมูภิาคภายใตก้ารใหบ้ริการ
ของ “ศูนย์ดำารงธรรม”

กรมโยธาธิการและผังเมอ่งไดแ้กไ้ขพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๙ ทวิ  ในส่วนของการแจ้งรับรองการก่อสร้าง  ซึง่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
การแก้ไขตามมาตรานี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางในการแจ้งการก่อสร้างอาคาร  หากผู้แจ้งย่่นเอกสารและแบบแปลนท่ี
ถกูตอ้งครบถว้นโดยมกีารรับรองจากผู้ไดรั้บอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุและสถาปัตยกรรมควบคมุถกูตอ้งตามเกณฑ์ท่ี
กำาหนด  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถลงม่อก่อสร้างอาคารไดภ้ายในเวลา ๓ วัน นับแตวั่นท่ีไดรั้บแจ้ง
โดยถอ่ได้ว่าเป็นการอนุญาตแล้ว     กระทรวงมหาดไทยไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานขบัเคล่่อนศนูย์บริการเบ็ดเสร็จดา้นการกอ่สร้าง
และตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภค  โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่าาบบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นหัวหน้าคณะทำางาน
เพ่่อขับเคล่่อนการพัฒนาศูนย์  OSS  ดงักล่าว   และติดตามผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ     ในการนี้   ไดบู้รณาการและออกแบบ
กระบวนงานการกอ่สร้างและตดิตัง้สาธารณูปโภค  (ไฟฟา้/ประปา)  ไว้แล้ว จำานวน ๒ กระบวนงาน  ดงันี้   กระบวนการท่ี ๑
การขออนญุาตกอ่สร้างตามมาตรา  ๒๑  (กรณีคำาขอยังไมม่วิีชาชพีทางวิศวกรรมรับรองเอกสารถกูตอ้งเรียบร้อยแล้ว)  และการตดิตัง้
ระบบสาธารณูปโภค  โดยใช้เวลา ๓๗ วัน จากเดิม ๑๑๓ วัน    กระบวนงานท่ี ๒  การแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(กรณีคำาขอมวิีชาชพีทางวิศวกรรมรับรองเอกสารถกูตอ้งเรียบร้อยแล้ว) และการตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภค  โดยใชเ้วลา ๒๔  วัน
จากเดิม ๑๑๓ วัน    ท้ังนี้  การออกแบบกระบวนงานและระยะเวลาในการให้บริการจะต้องทดลองให้บริการ  เน่่องจากเป็น
การบูรณาการความร่วมมอ่  และเป็นระยะเวลาลดรอบการใหบ้ริการจากท่ีกฎหมายกำาหนด  ซึง่ตอ้งสร้างความร่วมมอ่/การยอมรับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง    ดังนั้น  จึงต้องมีระบบฐานขอ้มูลการส่งต่อคำาขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารและการขอใช้สาธารณูปโภคท่ีใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ท่ีศนูย์ดำารงธรรมทุกแหง่ท่ัวประเทศ
ระบบงานและเทคโนโลยีท่ีนำามาใชเ้ป็นการพฒันาระบบบนเว็บ (Web-based Application) แบบรวมศนูย์ท่ีส่วนกลาง  ซึง่มรีะยะ
เวลาในการควบคมุการดำาเนนิงานในแตล่ะขัน้ตอน  มรีะบบเตอ่นเม่อ่ใกล้ครบกำาหนดเวลา    เป็นการใชร้ะบบสารสนเทศมาชว่ย
ทำาใหร้ะบบการอนมุตัเิอกสารตา่ง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในทางคอมพิวเตอร์เรียกระบบแบบนี้ว่า  Workflow  และมีการ
พฒันาโปรแกรมดว้ย Microsoft.net    การเช่อ่มโยงเคร่อขา่ยภายในกระทรวงมหาดไทย กรม/รัฐวิสาหกจิ และจงัหวัด  จะเป็น
ระบบเคร่อข่ายท้องถิ่น (LAN) และเคร่อขา่ยระยะไกล (WAN) ของกระทรวงมหาดไทย    ท้ังนี ้ เอกสารท่ีมกีารจดัเกบ็ในระบบนี้
จะไมร่วมเอกสารประกอบการย่่นขอคำาร้อง   ซึ่งยังไม่มีขอ้ยุติว่าจะออกแบบกระบวนการให้มีการจดัเก็บหร่อส่งต่อเอกสารให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างใด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  หากเป็นไป
ได้ควรบูรณาการกบักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารดว้ย  คอ่  การตดิตัง้ระบบโทรศทัพ ์และระบบอนิเทอร์เน็ต
เน่อ่งจากปัจจบัุนเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) แล้ว  เม่่อมีผู้ประสงค์จะลงทุนในประเทศไทย  จะได้ตดิต่อย่่นคำาร้อง
เพ่่อขอรับบริการได้เบ็ดเสร็จในท่ีเดียว
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๓) โครงการจดัซือ้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำานักังานัปลดักระทรวงมหาดไทย ของศูนนัยเ์ทคโนั-
โลยีสารสนัเทศูและการสื่อสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2560 จำานัวนัเงนิั 9,791,300 บาท (เก้าล้านัเจด็แสนัเก้า
หมื่นัหนัึง่พันัสามร้อยบาทถ้วนั)

คณะทำงงงนประชุมมเม่ออวันนท่อ๒๒๕ ๒มกรงคม๒๒๕ ๕ ๙๒๒ได้ตตรวัจสอบและพิจจงรณงตงมหลนกเกณฑ์แและ
แนวัทงงปฏจบนตจแลตวั๒๒ไม่ม่ขตอสนงเกตและขตอเสนอแนะใหตหน่วัยงงนปรนบแกตไขแตอ่ย่งงใด้๒๒เห็นควัรเสนอท่อประชุมมคณะกรรมกงร
เพิ่ออโปรด้พิจจงรณงต่อไป

ผูตแทนสำงนนกงงนปลนด้กระทรวังมหงด้ไทย๒(นงงบมษรงคนม๒หวันงศจรจจจตร๒๒นนกวัจชุงกงรคอมพิจวัเตอรแชุำงนงญกงร
พิจเศษ) เร่ยนท่อประชุมมว่ัง๒๒ศูนยแเทคโนโลย่สงรสนเทศและกงรส่ออสงร๒สำงนนกงงนปลนด้กระทรวังมหงด้ไทย๒๒๒ม่หนตงท่อในกงรจนด้หง
ระบบคอมพิจวัเตอรแและอมปกรณแใหตหน่วัยงงนในสนงกนด้๒สป.  เพิ่ออใชุตในกงรปฏจบนตจรงชุกงร๒ ๒โด้ยด้ำงเนจนกงรตงมมตจคณะรนฐมนตร่
ซึองม่นโยบงยใหตม่กงรใชุตเคร่อองคอมพิจวัเตอรแไม่เกจน๒๑๒เคร่ออง๒ตอ่๒๑๒คน๒กรณ่จนด้หงใหม่จะตตองม่องยมกงรใชุตงงนไม่ตอำงกว่ัง๒๕ ๒ป 
เคร่อองคอมพิจวัเตอรแท่อจนด้หงตตองม่คมณสมบนตจเหมงะสมกนบกงรใชุตงงน๒๒ในป งบประมงณ๒๒๕ ๖๐๒ได้ตขอควังมเห็นชุอบจนด้หงเคร่ออง
คอมพิจวัเตอรแและอมปกรณแ๒จำงนวัน๒๑๙๒รงยกงร๒โด้ยใชุตรงคงกลงงและคมณลนกษณะตงมเกณฑ์แทมกรงยกงร๒๒กรณ่สำงนนกงบประมงณ
ปรนบลด้รงยกงร๒จำงนวันเคร่ออง๒หร่อวังเงจนงบประมงณ๒๒หน่วัยงงนจะนำงเร่ยนท่อประชุมมเพิ่ออทรงบ

กรรมกงรผูตทรงคมณวัมฒจ๒(พิลเอก๒ด้ร.วัจชุจต๒สงทรงนนทแ) ม่ขตอสนงเกตและขตอเสนอแนะว่ัง๒๒ปัจจมบนนม่ผูตใชุต
เคร่อองคอมพิจวัเตอรแ๒PC นตอยมงก๒๒ในอนงคตควัรจนด้ซ่้ออมปกรณแท่อทนนสมนยกว่ัง๒PC  เชุ่น๒๒แท็ปเล็ต๒๒โนตตบมตค๒๒

กรรมกงรผูตทรงคมณวัมฒจ๒(นงวังตร่๒ด้ร.วัมฒจพิงศแ๒พิงศแสมวัรรณ) ม่ขตอสนงเกตและขตอเสนอแนะว่ังส่วันรงชุกงร
ยนงคงจนด้หงเคร่อองคอมพิจวัเตอรแ๒PC เน่อองจงกยนงตตองพิจมพิแเอกสงรรงชุกงร๒๒หงกเปล่อยนรูปแบบมงตรฐงนเป็นระบบท่อไม่ตตอง
พิจมพิแเอกสงรได้ต๒๒จะทำงใหตลด้กงรจนด้หงเคร่อองคอมพิจวัเตอรแ๒PC ได้ตมงก
มติทีป่ระชุม เห็นชุอบในหลนกกงรตงมเอกสงรและกงรนำงเสนอ๒๒๒กำงชุนบใหตหน่วัยจนด้หงด้ำงเนจนกงรตงมระเบ่ยบของ
ทงงรงชุกงรโด้ยเคร่งครนด้๒คำงนึงถึึงประสจทธิจภงพิ๒ประสจทธิจผล๒ควังมประหยนด้๒ควังมคมตมค่ง๒และใหตม่กงรแข่งขนนอย่งงเป็นธิรรม
เพิ่ออประโยชุนแของทงงรงชุกงรเป็นหลนก

- โครงการที่มีมนลค่าเกินั 10 ล้านับาท ของส่วนัราชการ๒๒จำงนวัน๒2 โครงกงร๒ด้นงน่้
สำานัักงานัปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานัวนั โ โครงการ
๔) โครงการพัฒนัาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเลก็ทรอนักิสข์องสำานักังานัปลดักระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2560 จำานัวนัเงินั  15,000,000 บาท (สิบห้าล้านับาทถ้วนั)
คณะทำงงงนประชุมมเม่ออวันนท่อ๒๒๕ ๒มกรงคม๒๒๕ ๕ ๙๒๒ได้ตตรวัจสอบและพิจจงรณงตงมหลนกเกณฑ์แและ

แนวัทงงปฏจบนตจแลตวั๒๒ไม่ม่ขตอสนงเกตและขตอเสนอแนะใหตหน่วัยงงนปรนบแกตไขแตอ่ย่งงใด้๒๒เห็นควัรเสนอท่อประชุมมคณะกรรมกงร
เพิ่ออโปรด้พิจจงรณงต่อไป

ผูตแทนสำงนนกงงนปลนด้กระทรวังมหงด้ไทย๒(นงงสงวัศจรจพิร๒สนธิจรนตนแ๒ ๒นนกวัจชุงกงรคอมพิจวัเตอรแชุำงนงญกงร)
เร่ยนท่อประชุมมว่ังโครงกงรน่้ประกอบด้ตวัยระบบย่อย๒๓๒ระบบ๒ซึองเกจด้จงกปัญหงและอมปสรรคในกงรปฏจบนตจงงน๒๒สรมปได้ตด้นงน่้

๑. ระบบจด้หมงยอจเล็กทรอนจกสแของสำงนนกงงนปลนด้กระทรวังมหงด้ไทยได้ตทำงกงรพินฒนงตนง้แตป่ ๒พิ.ศ.  ๒๕ ๔๗
และใชุตงงนต่อเน่อองมงตลอด้จนถึึงปัจจมบนน๒๒พินฒนงโด้ยใชุตโปรแกรม๒Free ware  ซึองเป็นระบบท่อเก่งและไม่ม่ควังมปลอด้ภนยใน
กงรใชุตงงน๒และยนงไมร่องรนบกงรใชุตงงนบนอมปกรณแเคล่ออนท่อในปัจจมบนน๒ ๒ทนง้น่้๒หนว่ัยงงนได้ตทด้ลองใชุตระบบจด้หมงยอจเล็กทรอนจกสแกลงง
เพิ่ออกงรส่ออสงรของหน่วัยงงนภงครนฐ๒หร่อ๒MailGoThai แลตวั๒๒พิบว่ังไม่ม่ควังมคล่องตนวัในกงรบรจหงรจนด้กงร๒๒เน่อองจงกใหตสจทธิจ
หนว่ัยงงนมผู่ตด้แูลระบบเพิย่งคนเด้ย่วั๒ ๒และผูตสมนครใชุตงงนตตองสมนครผ่งนหนว่ัยงงนในนงมสำงนนกงงนปลนด้กระทรวังมหงด้ไทย๒ ๒ซึองทำงใหต
ขงด้ควังมคล่องตนวั๒๒จงึมค่วังมจำงเป็นตตองปรนบปรมงระบบจด้หมงยอจเล็กทรอนจกสแของ๒สป. ใหตมร่ะบบท่อรองรนบเทคโนโลย่ท่อทนนสมนย
เพิจอมชุ่องทงงกงรใชุตงงนจด้หมงยอจเล็กทรอนจกสแผ่งนอมปกรณแเคล่ออนท่อ ๒ ๒ ลด้ค่งใชุตจ่งยในกงรบำงรมงรนกษงอมปกรณแคอมพิจวัเตอรแท่อ
ม่องยมใชุตงงนตน้งแต่๒๕ -๘๒ป 

๒. ระบบเคร่อองคอมพิจวัเตอรแแมข่ง่ยใหตบรจกงรฝงกเว็ับไซตแสำงหรนบจนงหวันด้และหนว่ัยงงนในสนงกนด้ ๒ สป.  (Web
hosting)   ซึองใชุตตจด้ตนง้เว็ับไซตแตน้งแต่ป ๒ พิ.ศ.  ๒๕ ๔๙๒และใชุตงงนตอ่เน่อองมงตลอด้จนถึึงปัจจมบนน ๒ ๒ ในขณะน่้ ๒ ๒ ม่ผูตใชุตงงนและ
ปรจมงณกงรใชุตงงนเพิจอมขึน้ตลอด้เวัลง ๒ ๒ จงึจำงเป็นตตองมก่งรปรนบปรมงระบบด้นงกล่งวัใหตสงมงรถึรองรนบปรจมงณกงรใชุตงงนท่อเพิจอมมงกขึน้
ในอนงคต๒๒และเพิจอมประสจทธิจภงพิกงรใหตบรจกงรแก่จนงหวันด้และหน่วัยงงนในสนงกนด้๒สป.

๓. ในปัจจมบนนยนงไม่ม่ระบบสำงรอง ๒(Disaster Recovery Site :  DR site)  จึงม่ควังมจำงเป็นตตองจนด้ทำง
DR site เพิ่ออลด้ควังมเส่อยงในกงรสูญเส่ยขตอมลูท่อเกจด้จงกเหตมภนยพิจบนตจตง่ง๒ๆ๒๒และลด้ระยะเวัลงกงรขนด้ขตองของระบบ๒(Down time) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  ค่าพัฒนาระบบ
(รวมท้ัง ๓ ระบบ) จำานวนเงิน ๑๐ ล้านบาท ดไูม่เหมาะสม  เน่่องจากมีระบบเดิมอยู่แล้ว  สามารถคดัลอกจากระบบท่ีมีอยู่มา
ติดตัง้ในระบบสำารอง  ไม่จำาเป็นต้องจ่ายค่าพัฒนาใหม่    ควรพิจารณาการดำาเนินการในลักษณะ Outsource  หากตดิปัญหา
เร่่องกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ  ก็สามารถซ่้อระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำาเร็จรูปมาติดตั้ง
ในเคร่่องแม่ข่ายของหน่วยงานโดยไม่ต้องลงทุนจ้างเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่    และต้องไม่จำากัดจำานวนผู้ใช้ (Unlimited)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  ควรเร่ิม
พัฒนาการใช้ระบบลายเซน็อเิล็กทรอนกิส์ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ของหนว่ยงาน  ทำาอย่างไรใหผู้้บริหารสามารถส่ังการ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย  หากตดิปัญหาเร่่องกฎหมายและมีความจำาเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบ  ควรจัดทำาตัวชี้วัดการ
ใชง้านระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส์  ตวัอย่างเชน่ นามบัตรเจา้หนา้ท่ีของ สป.มท. ตอ้งระบุอเีมลท่ีเป็น @moi.go.th เท่านัน้  เป็นตน้

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ว่าในส่วนค่าพัฒนาระบบ  ให้หน่วยงานทบทวน
พิจารณาศึกษาแนวทางอ่่นนอกเหน่อจากการจ้างพัฒนาระบบขึ้นใหม่ท้ังหมด  โดยเปรียบเทียบให้ชดัเจน
มติทีป่ระชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานตอ้งเชญิชวน
หร่อมีการบังคับให้บุคลากรใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐท่ีมีการพัฒนาตามโครงการนี้ขึ้นแทนการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก/เอกชน  และควรมีการประเมินผลการใช้งานด้วย  ตลอดจนควรมีการทบทวนระบบการสำารอง
ข้อมูลให้มีความเหมาะสม  และนำาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

๕) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเลจกทรอนิกส์ของสำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2560 จำานวนเงนิ  30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวอนงครั์ตน ์ล่อนาม  นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ)
เรียนท่ีประชุมว่า   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   ระบบจองห้องประชุม
อเิล็กทรอนกิส์  ไดท้ำางานพฒันาตัง้แตป่  พ.ศ. ๒๕๕๐  และใชง้านตอ่เน่อ่งมาตลอดจนถงึปัจจบัุน  พฒันาโดยใชโ้ปรแกรม JAVA
Hibernate  และ  ASP.net  ตามลำาดบั  ซึง่ในปัจจบัุนถอ่ว่าโปรแกรมดงักล่าวล้าสมยัแล้ว  และยังไมร่องรับการใชง้านบนอปุกรณ์
เคล่่อนท่ี เช่น Tablet PC,  Smart phone เป็นต้น    จึงมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงระบบดังกล่าวเพ่่อให้รองรับการทำางาน
บนอุปกรณ์เคล่่อนท่ีในปัจจุบัน    และเพ่่อการลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุใช้งานตั้งแต่ ๗-๘ ป 
รวมท้ังจัดทำา DR site  เพ่่อลดความเส่ียงในการสูญเสียข้อมูลท่ีเกิดจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ  และลดระยะเวลาการขดัข้องของ
ระบบ (Down time) ดว้ย

ระบบงานเดิมมีการเช่่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับสำานักงานจังหวัดทุกจังหวัดเพียงจุดเดียว
เท่านั้น  ระบบงานใหม่จะขยายผลจากสำานักงานจังหวัดลงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด  เพ่่อให้สำานักงานจังหวัดและ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในจงัหวัดมรีะบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ท่ีเป็นระบบเดยีวกนั  ซึง่เป็นไปตามระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๔ ๘    และรองรับการเช่อ่มโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ของหนว่ยงานภาครัฐตามมาตรฐาน  TH e-GIF  รวมท้ังพฒันาและปรับปรุงแนวปฏบัิตริะบบงานเอกสารอเิล็กทรอนกิส์อ่น่ ๆ ไดแ้ก่
ระบบจดัเกบ็และคน้หาเอกสารอเิล็กทรอนกิส์  ระบบจองหอ้งประชมุอเิล็กทรอนกส์ิ  ระบบย่่นใบลา  และระบบนดัหมายผู้บริหาร
ให้สามารถรองรับการทำางานบนอุปกรณ์เคล่่อนท่ีในปัจจุบันดว้ย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดงันี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์  รายการท่ี ๑ ค่าพัฒนาระบบ ๕ ระบบ  จำานวนเงิน ๑๗ ล้านบาทเศษ  

ซึง่ไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  เม่อ่แยกคา่อบรมออกมาแล้วเหล่อจำานวนเงิน ๑๕ ล้านบาทเศษ
ยังไมเ่หมาะสม  เน่อ่งจากมรีะบบเดมิอยู่แล้ว และระบบสารบรรณเป็นระบบท่ีไมม่คีวามซบัซอ้น  เป็นเพยีงการอำานวยความสะดวก
ให้ระบบจัดเก็บเอกสารมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น    

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๒. หน่วยงานควรทบทวนค่าพัฒนาระบบ  หากย่นยันวงเงินค่าพัฒนาตามท่ีเสนอมา  ให้จัดทำาคำาชี้แจง
ว่ามส่ีวนใดท่ีเพิม่เตมิจากระบบเดมิท่ีใชง้านอยู่ใหม้คีวามชดัเจน และราคาสมเหตสุมผล  แล้วนำาเสนอขอ้มลูดงักล่าวตอ่คณะกรรมการ
เพ่่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาค่าพฒันาระบบ

๓. พิจารณาการขอความอนุเคราะห์ Source Code จากหน่วยงานท่ีมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ต้องจ้างพัฒนาใหม่  หากหน่วยงานประสงค์จะพัฒนาใหม่  ควรพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทันสมัย
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแท้จริง  ไม่ใช่ Scan เอกสารเข้าสู่ระบบ  ตัวอย่างเช่น  พัฒนาการใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบสารบรรณของหนว่ยงาน  ทำาอย่างไรใหผู้้บริหารสามารถส่ังการทางระบบสารบรรณไดเ้ลย  ระบบลายเซน็อเิล็กทรอนกิส์
ไมใ่ชเ่ร่่องใหม ่ ในบางประเทศใชเ้ป็นเร่่องปกตแิล้ว  ประเทศไทยควรเร่ิมใชร้ะบบลายเซน็อเิล็กทรอนกิส์ไดแ้ล้ว    กระทรวงมหาดไทย
เป็นเจา้ของ key  คอ่ เลขประจำาตวัประชาชน ๑๓ หลัก  สามารถย่นยันตวัตนดว้ยบัตรประจำาตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ไดอ้ยู่แล้ว    ใหห้นว่ยงานพจิารณาศกึษาระบบสารบรรณท่ีเป็นระบบอเิล็กทรอนกิส์ท่ีแท้จริง  และทดลองใชจ้ริง
และขยายผลการดำาเนนิการตอ่ไปในอนาคต

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายโชติ เช่้อโชติ)  ให้ความเห็นว่า
ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๔ ๘  ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เอ่้อต่อระบบธุรกิจโดยยังไม่ครอบคลุมระบบราชการ    และมี
ข้อห่วงใยกรณีศาลขอเอกสาร จะต้องเป็นเอกสารท่ีลงนามด้วยปากกาจริง ๆ เท่านั้น    ดังนั้น  ระบบท่ีเสนอขอเป็นเพียงการ
อำานวยการให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีความสะดวก และรวดเร็วขึ้น
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  เน่่องจากกระทรวงมหาดไทยยังต้องมั่นใจในระบบ
การส่ังการของผู้บริหารตามเง่่อนไขของกฎหมาย  จึงให้พัฒนาโครงการทนี้ไปก่อน  แต่ในระยะต่อไปควรนำาระบบลายม่อช่่อ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในหน่วยงานนำาร่อง  เม่่อมั่นใจแล้วจึงขยายผลใช้ท่ัวองค์กรต่อไป    นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงาน
พจิารณาทบทวนคา่พฒันาระบบ จำานวนเงิน ๑๕,๕๖๐,๘๒๐ บาท (สิบหา้ล้านหา้แสนหกหม่น่แปดร้อยย่ีสิบบาทถว้น)  แล้วนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการในการประชุมคร้ังต่อไป

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จำานวน 3 โครงการ ดงันี้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำานวน ๓ โครงการ
๖) โครงการจดัหาอุปกรณ์ Router สำาหรับสำานกังานใหญแ่ละการไฟฟ้าเขต ทดแทน จำานวน 26 ชุด

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๘  จำานวนเงิน 72,930,000 บาท (เจจดสบิสองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถว้น) ภาษี
มลูคา่เพ่ิมร้อยละ 7 จำานวนเงนิ 5,105,100 บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ 78,035,100 บาท (เจจดสบิแปดลา้นสามหมืน่หา้พัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนชี้แจงท่ีประชุมว่า  กฟภ. ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เคร่อข่าย Router
เพ่อ่ใชส้ำาหรับเช่อ่มโยงอปุกรณ์เคร่อขา่ยระหว่างสำานกังานใหญ ่และสำานกังานเขต  โดยเช่อ่มตอ่ผ่านโครงขา่ย SDH ของ กฟภ.
และโครงข่าย IP-VN ของ บมจ.ทีโอที  สำาหรับให้พนักงานในส่วนภูมิภาคสามารถใช้ระบบเคร่อข่ายเพ่่อเข้าใช้ระบบงานตา่ง ๆ
ของ กฟภ.    ปัจจุบันอุปกรณ์ Router ท่ีใช้งานอยู่ระยะเวลานานกว่า ๖ ป  (จัดซ่้อในป  พ.ศ. ๒๕๕๓)  และมีประสิทธิภาพต่ำา
เม่่อเทียบกับความจำาเป็นต้องใช้งานในปัจจุบัน  และเพ่่อให้รองรับการเช่่อมตอ่โครงข่ายความเร็วสูง DWDM ของ กฟภ. ท่ีอยู่
ระหว่างดำาเนินการ  จึงจำาเป็นต้องจัดหาทดแทน ท่ีมีความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการทำางานของ
ระบบต่าง ๆ และใช้งานได้อย่างต่อเน่่องตลอด ๒๔  ชั่วโมง    เป้าหมาย ค่อ มีระบบเคร่อข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลท้ัง Data, Voice และ Video  รวมท้ังมีอุปกรณ์ Router ท่ีมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการทำางานของระบบงานต่าง ๆ และใช้งานได้อย่างต่อเน่่องตลอด ๒๔  ชั่วโมง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๗) โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ทดแทนเคร่ืองเดิมเพ่ือใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จำานวน 7 รายการ  งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๘ จำานวนเงิน 13,577,745 บาท (สิบสามล้านห้าแสนเจจดหมื่น
เจจดพันเจจดร้อยสีส่บิหา้บาทถว้น) ภาษีมลูคา่เพ่ิม จำานวนเงนิ 950,442.15 บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ 14,528,187.15 บาท
(สบิสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึง่ร้อยแปดสบิเจจดบาทสบิห้าสตางค์)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนชี้แจงท่ีประชุมว่า  เคร่่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ท่ีติดตั้งใช้งานประจำา
สำานกังานใหญ ่การไฟฟา้จงัหวัด และการไฟฟา้สาขา  สำาหรับใชป้ฏบัิตงิานตา่ง ๆ เชน่ พมิพร์ายงาน เอกสาร กราฟ ฯลฯ  ซึง่มี อายุ
การใชง้านไมต่่ำากว่า ๕ ป  (จดัซ่อ้เม่อ่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓) มสีภาพทรุดโทรม ขดัขอ้งบ่อย และไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้า่ยในการบำารุง
รักษาซ่อมแซม  จำาเป็นต้องจัดหาทดแทนให้เพียงพอกับการใช้งาน  และเพ่่อป้องกันการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานอันเน่่อง
มาจากเคร่่องขัดข้อง  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน    เคร่่องพิมพ์ท่ีจะจัดหาตามโครงการนี้มีจำานวน ๗
รายการ  ไมม่รีาคาตามเกณฑ์ จำานวน ๑ รายการ คอ่  เคร่่องพมิพ ์Laser Multifunction  หนว่ยงานไดส่้บราคาจากท้องตลาด
รวมท้ังเว็บไซต์แล้วใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง    กรณีตรงตามเกณฑ์ จำานวน ๖ รายการ ค่อ เคร่่องพิมพ์ Laser A4, Laser
A3, Color Laser, Inkjet A3, Plotter ขนาด A0  และเคร่่องพมิพ ์Dot Matrix แบบแคร่ยาว นัน้  ราคาอา้งองิต่ำากว่าราคากลาง
ตามเกณฑ์เน่่องจากหน่วยงานใช้ราคาท่ีเคยจัดหาคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป  เป็นราคาอ้างอิง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  ควรซ่้อ
Best Buy  อย่าซ่้อ Best Choice

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  ในอนาคตควร
เช่าเคร่่องพิมพ์ท่ีมีคุณสมบัติ Heavy Duty  จะได้ไม่ต้องลงทุนสูงในการจัดหาหมึกพิมพ์มาสำารองไว้ในคลังพัสดุ  ปัจจุบัน
เคร่่องพิมพ์ราคาถูก  แตค่่าหมึกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาวนั้น มีราคาแพง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๘) โครงการจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ ทดแทน จำานวน ๗๕๙ ชุด  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๒๓ ,๙๗๕,๒๙๒ บาท
(ยีส่บิสามลา้นเกา้แสนเจจดหมืน่หา้พันสองร้อยเกา้สบิสองบาทถว้น  ภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน ๑,๖๗๘,๒๗๐.๔๔ บาท
รวมวงเงนิทั้งสิ้น ๒๕,๖๕๓,๕๖๒.๔๔ บาท

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเรียนท่ีประชมุว่า  เคร่่องไมโครคอมพวิเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ พร้อม
ชดุโปรแกรมระบบปฏบัิตกิารเดมิท่ีใชง้านอยู่และครบอายุใชง้านแล้ว (จดัซ่อ้เม่อ่ พ.ศ. ๒๕๕๓) มสีภาพชำารุด และขดัขอ้งบ่อย ไมคุ่ม้
คา่ใชจ้า่ยในการบำารุงรักษา ซอ่มแซม  รวมท้ังขาดเคร่่องมอ่ดา้นไอซทีีท่ีมปีระสิทธิภาพในการสนบัสนนุระบบงานท่ีขยายกลุ่มผู้ใชง้านใน
ส่วนภมูภิาค  จงึจำาเป็นตอ้งจดัหาทดแทนใหเ้พยีงพอกบัการใชง้าน  และเพ่อ่ลดความเส่ียงจากการขาดเคร่่องมอ่ดา้นไอซทีีในการปฏบัิตงิาน
การจดัหาในคร้ังนีใ้ชเ้กณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีฯ ท้ัง ๒ รายการ
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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การไฟฟ้านครหลวง จำานวน   1   โครงการ  
๙) โครงการพัฒนา MEA's Cloud Computing งบประมาณประจำาป  ๒๕๕๗ (ผูกพันดำาเนินการ

ป  ๒๕๕๙) และ ๒๕๕๘ (ผูกพันดำาเนินการป  ๒๕๕๙)  จำานวนเงิน ๖๘,๓๔๙,๔๖๐ บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่น
เก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวงเรียนท่ีประชมุว่า  หนว่ยงานไดด้ำาเนนิการจา้งบำารุงรักษาระบบ Server Farm
และระบบ MEA's Cloud Computing อย่างต่อเน่่องมาโดยตลอด  ปัจจุบันมีระบบท่ีใช้ทรัพยากรของระบบดังกล่าว จำานวน
๔ ๒ ระบบงาน  ซึ่งทรัพยากรไม่เพียงพอท่ีจะรองรับงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  และระบบงานท่ีเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กำาลังจะหมดอายุการใชง้าน    จงึตอ้งจดัหาและปรับปรุงอปุกรณ์ สิทธ์ิการใชง้าน เพิม่เตมิใหส้ำาหรับเคร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ยท่ี
สามารถทำาเป็น Virtualization Server  ใหเ้พยีงพอตอ่การใชง้านภายใน กฟน.  และการสร้างเคร่่องคอมพวิเตอร์เสมอ่นขึน้ใหม่
เพ่อ่ใหบ้ริการทันที กรณีมเีหตขุดัขอ้ง    ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ MEA Cloud และ MEA Server Farm ใหส้ามารถบริหาร
จัดการและกระจายทรัพยากรผ่านหน้า Portal ท่ีให้บริการเพียงท่ีเดียวเพ่่อให้เกิดความสะดวก  และลดปัญหาความสับสน
ในการเข้าใช้งาน    รวมท้ังให้มีระบบในการบริหารจัดการระบบ MEA's Cloud Computing และ MEA Server Farm ใหม้ี
การจัดสรรทรัพยากรใช้ภายในระบบได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการขยายตัว  การกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม
และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ .๑ Virtual Storage System ชุดหลัก และ
รายการท่ี ๓.๒ Virtual Storage System สำาหรับการทำาสำารองขอ้มลู  ราคาท่ีส่บมาจากเว็บไซตสู์งกว่า (ราคาท่ีเสนอโดยผู้เสนอ
ราคาท้ัง ๓ ราย) มาก  เน่่องจากไม่มีราคาจากเว็บไซต์ในประเทศ  จึงส่บราคาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ    หน่วยงานได้
สอบถามจากผู้เสนอราคาแล้ว  ผู้เสนอราคาย่นยันราคาตามท่ีเสนอมา  เน่่องจากเป็นราคาท่ีไดรั้บแจ้งจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเป็น
ราคาท่ีบริษัทได้รับส่วนลด และเป็นราคาท่ีเคยขาย
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น จำานวน 1 โครงการ ค่อ
เมืองพัทยา จำานวน   1   โครงการ
๑๐) โครงการติดตั้งระบบป้องกันภัยนักท่องเที่ยวชายหาด (พัทยา-เกาะล้าน) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาป  2558 จำานวนเงิน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 66,680,270 บาท (หกสบิหกล้านหกแสนแปดหมื่นสองร้อยเจจดสิบบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป  สรุปได้ดงันี้

๑. จัดทำาสไลด์สรุปการดำาเนินงานโครงการท่ีได้ดำาเนินการไปแล้ว และการดำาเนินโครงการท่ีเสนอขอ
ความเห็นชอบในคราวนี้  รวมท้ังแผนผังแสดงระบบปัจจุบันและระบบท่ีเพิ่มเติมในโครงการนี้

๒. ให้หน่วยงานพิจารณาอย่างรอบคอบ ละเอียดถีถ่้วน  เพ่่อไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนกับระบบ CCTV ท่ีมี
อยู่เดมิ  รวมท้ังกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์มของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ทก.) และจดัส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวให้ ทก. ทราบ เพ่่อให้เป็นขอ้มูลในการบูรณาการระบบ CCTV ตามมติ ครม. ด้วย

๓. ให้พิจารณาดำาเนินการขออนุญาตใช้คล่่นความถี่จากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดว้ย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๔ . ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการ ไม่ให้มีรายการท่ีเกินความจำาเป็น ตัวอย่างเช่น
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์บันทึกภาพ NVR ระบบ Thermal ราคาตัวละ ๒,๔ ๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
ส่ีแสนบาทถ้วน) และรายการท่ี ๙ อุปกรณ์บันทึกภาพเคร่อข่ายแบบดิจิตอล (Network Video Recorder) ราคาตัวละ
๔ ๘๕,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนแปดหม่่นห้าพันบาทถ้วน)    ซึ่งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่อข่าย (NVR) แบบ ๑๖ ช่อง ตามประกาศ
ของ ทก. ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  ราคาเพียง ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่่นเก้าพันบาทถ้วน)  เป็นต้น    กรณีหน่วยงาน
ทบทวนแล้ว และย่นยันความประสงคจ์ะจดัหาอปุกรณ์ระบบ CCTV ชนดิอ่น่ซึง่ไมไ่ดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ี ทก. กำาหนดไว้  ใหห้นว่ยงาน
จัดทำาข้อมูลตารางเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างจากเกณฑ์ของ ทก. อย่างไร

๕. ใหน้ำาเสนอตวัอย่างของโครงการท่ีใชร้ะบบกล้อง CCTV ระบบ Thermal เพ่อ่การรักษาความปลอดภัย
ในสถานท่ีท่องเท่ียว  เพ่่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการดำาเนินโครงการ  เน่่องจากระบบ
กล้อง CCTV ระบบ Thermal ตามท่ีเสนอ เป็นระบบท่ีใช้ในการรักษาความมั่นคง ซึ่งต่างวัตถุประสงค์กัน

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนเม่องพัทยาเรียนท่ีประชุมว่า  จากงบประมาณอุดหนุนป  ๒๕๕๘ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์ความปลอดภัยทางทะเลเพ่่อควบคุมและกำากับดูแลการคมนาคมทางทะเลเพ่่อป้องกันอุบัติภัยให้กับผู้ใช้บริการเร่อ
โดยสารแบบตอบสนองในทันที” และ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามเร่อโดยสารและเร่อขนาดเล็กท่ีใช้ความเร็วสูง
ระหว่างเดินทางเป็นเวลาจริง” ได้มีการติดตั้งระบบกล้องตรวจตราความเรียบร้อยก่อนการลงเร่อในจุดรับ -ส่งผู้โดยสาร
(บริเวณท่าเร่อ ท่ีฝ่ั่งพทัยา และเกาะล้าน) จำานวนท้ังหมด ๘ จดุ  และตดิตัง้อปุกรณ์สำาหรับประกาศเตอ่นจากศนูย์ควบคมุความ
ปลอดภยัทางทะเลไปยังท่าเร่อ (บริเวณท่าเร่อท่ีฝ่ั่งพทัยา และเกาะล้าน) จำานวนท้ังหมด ๘ จดุ    แตเ่น่อ่งจากจำานวนนกัท่องเท่ียว
และผู้โดยสารเร่อเพ่่อเดินทางไปและกลับระหว่างพัทยา-เกาะล้าน มีจำานวนมาก  จึงจัดทำาโครงการติดตั้งระบบป้องกันภัย
นักท่องเท่ียวชายหาด (พัทยา-เกาะล้าน) เพ่่อเพิ่มจำานวนกล้องตรวจตราระยะไกลระบบ Thermal เพ่่อการเฝ้่าระวังและ
ตรวจตราเร่อชนิดต่าง ๆ ท้ังเร่อเล็กความเร็วสูง และเร่อโดยสารประจำาทาง  ให้ครอบคลุมพ่้นท่ีสัญจรของเร่อต่าง ๆ ในเขต
ท้องทะเลหน้าอ่าวพัทยาท้ังกลางวันและกลางค่น   เพิ่มจำานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงระบบประกาศเต่อนจากศูนย์
ควบคุมท่ีบริเวณท่าเร่อท่ีแหลมบาลีฮาย รวมถึงท่าเร่อต่าง ๆ ท่ีเกาะล้าน   และเพิ่มระบบส่่อสารไร้สายระยะไกล รวมถึงระบบ
ควบคุมและส่ังการเพ่่อรองรับกรณีเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิตา่ง ๆ เพ่อ่เพิม่ประสิทธิภาพในการเฝ้่าระวังดา้นความปลอดภยัในชวิีต
และทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว และผู้สัญจรทางเร่อระหว่างพัทยา-เกาะล้าน รวมถงึเร่อต่าง ๆ ท่ีสัญจรในอ่าวพัทยา    สามารถ
จำาแนกขอบเขตของโครงการท่ีเสนอขอความเห็นชอบในหลักการในคราวนี้  สรุปได้ว่าประกอบดว้ย

๑. ระบบตรวจติดตามเร่อสำาหรับควบคุมการจราจรทางทะเล โดยใช้ระบบกล้องระยะไกลและมองเห็น
เวลากลางค่น  พร้อมโปรแกรมประมวลผลด้วยภาพสำาหรับควบคุมเร่อชนดิต่าง ๆ

๒. ระบบตรวจตราผู้โดยสารก่อนการขึ้น-ลงเร่อ โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๓. ระบบประกาศแจ้งเต่อนผู้โดยสารก่อนการขึ้น-ลงเร่อ โดยใช้ระบบประกาศ
๔ . ระบบส่่อสารจากศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีส่่อสารแบบบรอดแบนด์

ไร้สาย  พร้อมโปรแกรมควบคุม ส่ังการ และส่งผ่านข้อมูลเคร่่องลูกข่ายในระบบ
๕. อุปกรณ์ส่่อสาร  และอุปกรณ์ประกอบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดงันี้
๑. ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงว่าระบบดังกล่าวเป็นการเฝ้่าระวังท้ังในเร่่องการสวมใส่เส้่อชูชีพ  การด่่มสุรา

การนั่งแบบไม่ปลอดภัย ฯลฯ ด้วยก็ตาม  แตก่ารใช้กล้องจับภาพตลอดเวลาและบันทึกไว้  ในช่วงเวลานี้อาจยังไม่เหมาะสม
๒. การใช้ระบบกล้อง CCTV ระบบ Thermal นั้น  เกินความจำาเป็นหร่อไม่  ควรพิจารณาระบบอ่่นท่ีมี

ความเหมาะสมคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนจัดหากล้อง CCTV ระบบ Thermal ท่ีมีราคาตัวละ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้า
แสนบาทถ้วน)  ตวัอย่างเช่น  การใช้เรดาห์ท่ีดไูด้ไกล ๓๐-๔ ๐ กโิลเมตร ซึ่งระบบนี้ GISTDA ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  หร่อการติด
ระบบ tracking เร่อ ซึง่หากตอ้งการตดิระบบ tracking ท่ีนกัท่องเท่ียวรายบุคคลกม็คีวามเป็นไปได ้ เน่อ่งจากปัจจบัุนนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ม่อถ่อ  เป็นต้น

๓ หนว่ยงานเคยพสูิจนห์ร่อยังว่ามคีวามเป็นไปไดท้างเทคนคิ  ในระยะ ๘ กโิลเมตรตามคณุลักษณะพ่น้ฐาน
ท่ีเสนอ  สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  และจำาแนกได้จริงว่าเป็นส่ิงมีชีวิตหร่อไม่  หากเป็นส่ิงมีชีวิต ใชค่นหร่อไม่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)
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๔ . ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบกล้อง CCTV ระบบ
Thermal  รวมท้ังอุปกรณ์บันทึกภาพ NVR ระบบ Thermal ซึ่งหน่วยงานชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าไม่สามารถนำา NVR อ่่นมาใช้
ร่วมกับระบบ Thermal  เน่่องจากทำาให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    หากเป็นเทคโนโลยีท่ีมีผู้ผลิตเพียง
รายเดียว  อาจต้องผูกขาดต่อไปในอนาคต  จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ    ให้นำาเสนอตัวอย่างของโครงการท่ีใช้ระบบกล้อง
CCTV ระบบ Thermal เพ่่อการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเท่ียว  เพ่่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าในการดำาเนินโครงการ  เน่่องจากระบบกล้อง CCTV ระบบ Thermal ตามท่ีเสนอ เป็นระบบท่ีใช้ในการรักษา
ความมั่นคง ซึ่งต่างวัตถุประสงค์กัน
มติทีป่ระชุม เน่่องจากคณะกรรมการฯ ยังรับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วน  จึงจำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้มากย่ิงขึ้น  ดังนั้น
จึงควรมอบหมายผู้แทนคณธกรรมการร่วมกับฝ่าายเลขานุการลงพ่้นท่ีเม่องพัทยา  เพ่่อศึกษาข้อมูลขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม  และให้
คำาแนะนำาตอ่เมอ่งพทัยาเพ่อ่นำาไปปรับปรุงและทบทวนเทคโนโลยีระบบกล้อง CCTV ระบบ Thermal  รวมท้ังอปุกรณ์บันทึกภาพ
NVR ระบบ Thermal  แล้วนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการในการประชุมคร้ังต่อไป

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๒ โครงการ ดงันี้
๑๑) โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ งบประมาณราย

จ่ายประจำาป  2560 จำานวนเงิน 180,000,000 บาท (หนึง่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชยีร ชดิชนกนารถ  ผู้อำานวยการสำานกับริหารการทะเบียน) เรียนท่ีประชมุว่า
กรมการปกครองได้ออกบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับบุคคลสัญชาติไทยแล้วกว่าร้อยละ
๙๙.๕  และเปิดบริการให้ภาคราชการเช่่อมโยงข้อมูลกับสำานักทะเบียนกลางแล้ว จำานวน ๑๒๔  หน่วยงาน เพ่่อบริการ
ประชาชนในรูปแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
จำานวน ๑๓๒ หน่วยงาน อ่านข้อมูลจากบัตรแทนการเรียกใช้สำาเนาเอกสาร โดยใช้อุปกรณ์อ่านบัตร (Smart Card Reader)
สภาพปัญหา ค่อ ส่วนราชการเรียกสำาเนาเอกสารด้านการทะเบียนจากประชาชน  ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายของประชาชน  และ
หน่วยงานต้องจัดเก็บเอกสารเป็นจำานวนมาก  ส่งผลให้ไม่มีความสะดวกรวดเร็ว และประสบปัญหาเอกสารปลอมจำานวนมาก
หากสามารถเปล่ียนวิธีย่นยันตัวตนในการขอรับบริการจากรัฐโดยการเรียกอ่านข้อมูลจากบัตรแทนการเรียกสำาเนากระดาษ
จะทำาให้ลดความเส่ียงในเร่่องเอกสารปลอม   การบริการประชาชนในเชิงรุกโดยการเรียกอ่านข้อมูลจากบัตรแทนการเรียก
สำาเนากระดาษจากประชาชนนั้น  ต้องมีอุปกรณ์อ่านบัตรมารองรับการปฏิบัติงาน    ซึ่งหน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบใน
หลักการเพ่่อจัดหาเคร่่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของส่วนราชการต่าง ๆ 
จำานวน ๗๗ ส่วนราชการ ตามบัญชรีายช่อ่ท่ีแนบในเอกสารรายละเอยีดโครงการ     แตเ่น่อ่งจากสำานกังบประมาณพจิารณาแล้ว
ให้แต่ละหน่วยงานดำาเนินการจัดหาเอง  จึงขอถอนโครงการนี้เพ่่อพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ

๑๒) โครงการพัฒนาระบบการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2560 จำานวนเงิน 138,676,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจจดหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 137,176,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจจดล้านหนึ่งแสน
เจจดหมื่นหกพันบาทถว้น) 

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า  กรณีตรงตามเกณฑ์ จำานวน ๒ รายการ  และกรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์ จำานวน ๖ รายการ หน่วยงานได้ส่บราคาจากท้องตลาดจำานวน ๓ ราย รวมท้ัง ๑ เว็บไซต์ แล้วใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคา
อา้งองิในการกำาหนดงบประมาณโครงการ    และหนว่ยงานไดจ้ดัทำาเอกสารตามแบบฟอร์ม (โครงการเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท) ของ
ทก. เรียบร้อยแล้ว  แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ี ทก. กำาหนดไว้
ตวัอย่างเชน่  ตวัชีวั้ดผลสัมฤทธ์ิดา้น IT  เป็นตน้    ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการ ส่งให้ฝ่าายเลขานกุารตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๕๙)






