
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑  กระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกร  หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ)
6. ผศ.ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แทน ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง)
7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
8. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ

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

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

(นายพงษ์ศักดิ ์ธีระกติติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
11. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

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

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

(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์  ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร)  (แทน)
14. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางจีรภา จีระมะกร  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
15. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
16. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

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

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

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

(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ)  (แทน)
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20. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายโชติ เช่้อโชติ)

21. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

22. ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์)

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

24. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศนูย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
25. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
2. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
3. ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเสกสันต ์ผลพฤกษา นายช่างไฟฟ้า ๒ เทศบาลเม่องชุมพร
2. นางอัญชลี จันทรกรานต์ หัวหน้าสำานักปลัดเทศบสล เทศบาลเม่องบ้านสวน
3. นายวิชัย เฉลิมพงษ์ เจ้าหน้าท่ี เทศบาลเม่องบ้านสวน
4. นางวันเพ็ญ สุทธิวารี เจ้าหน้าท่ี เทศบาลเม่องบ้านสวน
5. นายชวลิต จริยะยรรยง หัวหน้าฝ่ายออกแบบจราจรและคมนาคม เม่องพัทยา
6. ว่าท่ีร้อยตรีประจักษ์ วันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ เม่องพัทยา
7. นางสาวธณัฐวรรณ นิยมสิทธ์ิ นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
8. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
9. นางสาวฐิติมา บุญหนัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ การไฟฟ้านครหลวง
10. นางสาวจรินพร กังวาฬ นักประมวลผลข้อมูล ๙ การไฟฟ้านครหลวง
11. นางสาวหทัยกานต ์รุ่งรังสรรค์ นักประมวลผลข้อมูล ๙   การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี
12. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๘  ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี การไฟฟ้านครหลวง
13. สุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
14. นายณัฏฐกิตติ์ ทัศนพันธ์ุ เม่องพัทยา
15. นายโชติ หวานสนิท เจ้าพนักงานป้องกันฯ เม่องพัทยา
16. นางฐิติรัตน์ พละสรร ผู้อำานวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภสค
17. นายวสันต์ ชัยพร รองผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18. นางสาวปิยะวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
19. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกบริการระบบเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20. นายวสัณฑ์ สินสว่าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
21. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ ศนูย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
22. นางสาวอนงค์รัตน์ ล่อนาม นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการ ศนูย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
23. นายสุชาติ ธานีรัตน์  นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำานาญการพเิศษ สำานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
24. นายณัฐพล แซ่ล้ิม พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
25. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
26. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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27. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
28. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล นักบริหารงานการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี
29. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
30. นายรังสี มุลิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
31. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกำาชับท่ีประชุมในเร่่องการบริหารงบประมาณ ปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งหากหน่วยงาน
ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งค่นงบประมาณ  ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำาเนินการให้ทันภายในเวลา
ท่ีกำาหนด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๑๒
โครงการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) ได้ตรวจสอบว่าวาระท่ี ๓.๑  มีการบันทึก
ไมค่รบถว้น  ขอแกไ้ข  ดงันี ้ “กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ ์พงศสุ์วรรณ) ตัง้ขอ้สังเกต  ในกรณีท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ
จะขออนุมัติ และดำาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  สมควรท่ีจะต้องจัด
ลำาดับขัน้ตอนให้ถูกต้อง  ควรผ่านความเห็นชอบของกรรมการก่อนไปจัดซ่อ้    ในกรณีของการไฟฟ้านครหลวง ก็ควรทำาให้ถกู
ตามลำาดับก่อนนำาไปจัดซ่้อเช่นกัน    ส่วนการท่ีการไฟฟ้านครหลวงจะจัดหาอย่างไรนั้น เป็นหน้าท่ีของการไฟฟ้านครหลวง
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป    จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรลัดขั้นตอน และควรทำาให้เป็นเร่่องปกติ ท่ีมี
ลำาดับขัน้และวิธีการท่ีชัดเจนแน่นอน โปร่งใส”

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ ตามท่ีแกไ้ข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) และรายงานผลการพิจารณา

โครงการทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวัด จำานวน ๕ หน่วยงาน ดงันี้
 

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา ๑๑ ๑๑ ๖๖๒,๒๐๐.- - -
จังหวัด  นครสวรรค์
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา ๗๑ ๘๖ ๖,๓๙๓,๐๙๐.- - -
จังหวัด  พะเยา
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 
๑

 
 
๑

 
 

193,000.-

 
 
-

 
 
-

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัด  หนองคาย
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

๒๐

 
 

๕๐

 
 

34,624,300.-

 
 

33,468,644.40
ลดลง

1,155,655.60
จังหวัด  อ่างทอง
ปีงบฯ 2558
 - ผ่านการพิจารณา

 
 

๕๔

 
 

๘๑

 
 

11,320,710.-

 

- 

 

- 
 

  

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง

ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่่อวันท่ี 28 มกราคม 2559 ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ รวมท้ังส้ิน 12 โครงการ แล้ว  แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ทบทวนรายละเอียดโครงการ แล้วนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาในคร้ังต่อไป จำานวน ๔ โครงการ ค่อ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 โครงการ  เม่องพัทยา 1 โครงการ  และกรมการปกครอง ๑ โครงการ  ซึ่งผ่านการ
พิจารณากล่ันกรองโครงการของคณะทำางานในคราวประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว  ดังนี้

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน 2 โครงการ
๔.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเลก็ทรอนกิสข์องสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2560  จำานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานได้จดัทำารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และนำาเสนอ

ท่ีประชุมคณะทำางานเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดงันี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างระบบท่ีจะพัฒนา กับการใช้ Google
Application ให้ชัดเจน  

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม ่ หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ังการจัดซ่้อจัดจ้าง
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

4.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำาป ี2560 จำานวนเงนิ 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีขอ้สังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานกลับไปทบทวนค่าพัฒนาระบบ แล้วค่อยนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

หน่วยงานได้จดัทำารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะทำางานเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดงันี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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๑. ในแบบบัญชีราคากลาง การประมาณการจ้างบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  เน่่องจาก
โครงการนี้มีระยะเวลาดำาเนินการ ๘ เด่อน แต่ระบุทุกตำาแหน่งทำางาน ๘ เด่อนเท่ากันหมด  ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดให้
สอดคล้องกบัแผนการดำาเนนิงานท่ีวางไว้

๒. ตามท่ีชี้แจงว่าค่าพัฒนาระบบ ๑๓ ล้านบาทนั้น มีความเหมาะสมแล้ว เน่่องจากมีความยุ่งยากใน
การปรับให้ทุกระบบกลายมาเป็นรูปแบบเดียวกัน มีความซับซ้อนในการนำาข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบท่ีพัฒนาขึ้นใหม่นั้น
ให้จดัทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติมและมีข้อมูลประกอบให้ชัดเจน

๓. ให้ทบทวนว่าเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำานวน ๓ ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะพ่้นฐานและราคาตามเกณฑ์
มขีนาดเล็กเกนิไปสำาหรับ ๕ ระบบหร่อไม ่ โดยพจิารณาจากปริมาณขอ้มลูท่ีมอียู่เดมิ  และคำานวณปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้    ผู้แทน
หนว่ยงานเรียนชีแ้จงท่ีประชมุว่า  ระบบสารบรรณซึง่เป็นระบบใหญจ่ะใชเ้คร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ย ๑ ตวั สำาหรับระบบสารบรรณ
และอกี ๔ ระบบ ซึง่มขีนาดเล็ก จะอยู่บนเคร่่องแมข่า่ยอกี ๒  ตวั หากไมเ่พยีงพอจริง ๆ จะใชเ้คร่่องแมข่า่ยสำาหรับระบบสารบรรณ
๒ ตัว และให้อีก ๔ ระบบ อยู่บนเคร่่องแม่ข่ายตัวเดียวกัน

๔. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต ์www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ังการจัดซ่้อจัดจ้างโดย
เคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

เมืองพัทยา  จำานวน 1 โครงการ
๔.๓ โครงการติดตั้งระบบป้องกันภัยนักท่องเที่ยวชายหาด (พัทยา-เกาะล้าน) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2558 จำานวนเงิน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 66,680,270 บาท (หกสบิหกล้านหกแสนแปดหมื่นสองร้อยเจด็สิบบาทถว้น)

เม่องพัทยาได้มีหนังส่อ ท่ี ชบ 52302/0713 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 เชิญคณะกรรมการศึกษา
ดูงานระบบป้องกันภัยนักท่องเท่ียวชายหาด (พัทยา-เกาะล้าน) และเย่ียมชมหน่วยงานในการเฝ้าระวังป้องกันภัยของเม่อง
พัทยา เม่่อวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 จากการเดนิทางของคณะกรรมการเข้าเย่ียมชมผลการทดสอบการทำางานของระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ฯ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ และมีขอ้เสนอแนะให้เม่องพัทยาจดัทำาตาราง
เปรียบเทียบระหว่างกล้องวงจรปิดท่ีมีอยู่เดมิ กับกล้องระบบ Thermal ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

หน่วยงานได้จัดทำารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และนำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะทำางานเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต ์www.mict.go.th  เม่อ่มปีระกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ัง
การจดัซ่อ้จดัจา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการ
เป็นหลัก

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่า  ตามท่ีคณะกรรมการ
มขีอ้สงสัยเกีย่วกบัประสิทธิภาพของระบบกล้อง CCTV แบบ Thermal ว่าสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนในระยะ ๘ กโิลเมตร ในพ่น้ท่ี
ไม่มีแสงไฟ ตามท่ีหน่วยงานนำาเสนอในท่ีประชุม ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๘ มกราคม
๒๕๕๙  เน่่องจากระบบกล้อง CCTV ท่ีเสนอมีราคาสูงมาก    เม่่อผู้แทนคณะกรรมการไดล้งไปดูการใช้งานระบบกล้อง CCTV

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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ดังกล่าวท่ีได้ติดตั้งและทดลองใช้งานแล้ว (ตามโครงการในระยะแรก) นั้น    ผู้แทนคณะกรรมการมีความเห็นว่าในสภาวะ
ท่ีไมม่แีสงไฟและมรีะยะไกล ๘ กโิลเมตร  ระบบกล้อง CCTV แบบ Thermal ท่ีหนว่ยงานใชง้านอยู่  สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจริง
แตม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่าควรพจิารณาดำาเนนิการใหค้รบวงจร  หากทราบว่ามผู้ีประสบภยัในทะเลแล้ว  จะดำาเนนิการ
ให้ความช่วยเหล่อโดยด่วนได้อย่างใด  เช่น ใช้เฮลิคอปเตอร์ หร่อ Drone ไปหย่อนชูชีพให้ผู้ประสบภัยสามารถลอยตัวได้ก่อน
ท่ีเร่อกู้ภัยจะไปถึงจดุเกิดเหตุ เป็นต้น
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

กรมการปกครอง  จำานวน 1 โครงการ
๔.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี ๒๕๖๐  จำานวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบลา้นบาทถว้น)
ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่่อวันท่ี 28 มกราคม 2559 โดยผู้แทนหน่วยงานได้

ชีแ้จงว่า  สำานกังบประมาณใหห้นว่ยงานท่ีเป็นผู้ใชป้ระโยชนค์วรขอรับการจดัสรรงบประมาณโดยตรง เน่อ่งจากอปุกรณ์ดงักล่าว
เป็นครุภัณฑ์ท่ีจะตอ้งมีการขึ้นทะเบียน  จึงขอถอนโครงการดงักล่าว

กรมการปกครองมหีนงัส่อดว่นท่ีสุด ท่ี มท 0309.5/๔๒๐๗ ลงวันท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ 2559 เร่่อง ขอส่ง
โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่่องอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) งบประมาณรายจ่ายประจำาปง
๒๕๖๐  จำานวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบล้านบาทถ้วน)  เพ่่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่น้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต ์www.mict.go.th  เม่่อมี
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม ่ หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณ
รวมท้ังการจัดซ่้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพ่่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย
จัดหาเคร่่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้ในการคัดกรองผู้มาติดต่อราชการแทนการแลกบัตรประจำาตัวประชาชน  รวมท้ังเปล่ียน
บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐจากเดิมท่ีเป็นกระดาษ ให้เป็นบัตร Smart Card แทน

ผู้อำานวยการสำานกักฎหมาย สป.มท. (นายโชต ิเช่อ้โชติ) เรียนท่ีประชมุว่าบัตรประจำาตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ถูกกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตบัิตรประจำาตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งกำาหนดรายละเอียดไว้ชดัเจน  หากจะเปล่ียนบัตรประจำาตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เป็นบัตร Smart Card จะต้องเสนอขอแกไ้ขกฎหมาย
ที่ประชุม เห็นควรนำาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป  กำาชับให้หน่วยจัดหา
ดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  และให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาจดัทำาแผนการดำาเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ แนวทางการพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาสือ่การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธ์ุมีหนังส่อ ดว่นท่ีสุด ท่ี กส 0017.1/1065 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เร่่อง หาร่อ

แนวทางการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาส่่อการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอนอเิล็กทรอนกิส์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวัดกาฬสินธ์ุ   โดยจงัหวัดไดรั้บเอกสารประกอบการพจิารณาโครงการจดัหาส่่อการเรียนรู้และอปุกรณ์การเรียนการสอน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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อิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.กาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกดั  อบจ.กาฬสินธ์ุ จำานวน  9  แห่ง
จำาแนกเป็น 10 โครงการย่อย งบประมาณท้ังส้ิน 43,199,195 บาท (ส่ีสิบสามล้านหน่ึงแสนเก้าหม่่นเก้าพันหน่ึงร้อยเก้าสิบ
ห้าบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน  36,440,500  บาท  (สามสิบหกล้านสีแ่สนสีห่ม่น่หา้ร้อยบาทถว้น)
เพ่อ่ใหก้ารพจิารณาของคณะกรรมการฯ  ระดับจงัหวัด  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ  จงัหวัดจงึขอหาร่อว่า  กรณี
การจัดทำาโครงการดังกล่าวของ อบจ.กาฬสินธ์ุ ถูกต้องหร่อเข้าข่ายการแบ่งซ้่อแบ่งจ้างหร่อไม ่ประการใด

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอรข์องหนว่ยงานในสังกดัท่ีมมีลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐ ล้านบาท  กรณีท่ีจงัหวดักาฬสินธุห์าร่อดังกล่าวข้างต้นนัน้ เป็นเร่่อง
การจดัซ้่อจดัจา้งตามระเบียบพสัดุฯ  คณะกรรมการไมม่อีำานาจหน้าท่ีในการพจิารณาในเร่่องของการจดัซ้่อจดัจา้งแต่อย่างใด
เหน็ควรแจง้จงัหวัดกาฬสินธ์ุให้หาร่อหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการ
บริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหนว่ยงานในสังกดั
ท่ีมมีลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐ ล้านบาท  ซ่ึงหนว่ยงานท่ีเสนอขอความเหน็ชอบต้องเสนอโครงการในภาพรวมท้ังระบบ  โดยคณะกรรมการ
จะพจิารณาเฉพาะส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เท่านัน้

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐซ่ึงพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ องค์การมหาชน ท่ีใช้
งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอ่่นท่ีนอกเหน่อ จากงบประมาณแผ่นดินซ่ึงเป็นภาระท่ีรัฐจะต้องต้ังงบประมาณชดใช้
ในการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ท่ีมมีลูคา่เกนิกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป นัน้  จะพจิารณาโครงการในภาพรวมท้ังระบบ  ไมไ่ด้
พิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านัน้

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. เหน็ควรหาร่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารเกีย่วกบัแนวทางปฏิบัติในการพจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีมส่ีวนประกอบอ่น่ ๆ ท่ีไมใ่ชร่ะบบคอมพวิเตอร์ นัน้  คณะกรรมการ
ต้องพจิารณาส่วนท่ีไมใ่ช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยหร่อไม ่อย่างใด

๒. แจ้งจงัหวัดกาฬสินธ์ุใหห้าร่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) หรอ่หนว่ยงานอ่่นท่ีเกี่ยวข้อง
มติทีป่ระชุม แจง้จังหวัดกาฬสินธ์ุให้หาร่อคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสด ุ(กวพ) หร่อหน่วยงานอ่่นท่ีเกี่ยวขอ้ง

๕.๒ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของ
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ผ่านการพจิารณากล่ันกรองโครงการของคณะทำางาน
ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว  รวมท้ังส้ิน ๘ โครงการ  ดังนี้

- โครงการที่มีมลูค่าที่มีมลูคา่เกิน 10 ล้านบาท ของหน่วนงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๔ โครงการ ค่อ
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ Software งบประมาณประจำาป ี๒๕๕๙

จำานวนเงนิ ๑๓,๑๒๖,๗๕๐ บาท (สบิสามลา้นหนึง่แสนสองหมืน่หกพันเจด็ร้อยหา้สบิบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ 
คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th
เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณา
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของ
งบประมาณรวมท้ังการจดัซ่อ้จดัจา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๒๙,๕๗๔,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 29,232,400 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสน
สามหมืน่สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ 7

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  ไม่มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)
เรียนท่ีประชุมว่า  ระบบเดิมประกอบด้วย ๕ ระบบ ดังนี้ (๑) ระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Malware
Protection Management)  (๒) ระบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย (Vulnerability Management)  (๓) ระบบบริหาร
จัดการช่องโหว่ (Compliance Management)  (๔) ระบบรับแจ้งเหตุการณ์ไม่ปกติ (Incident Management)  (๕) ระบบ
รับแจ้งปัญหา (Service Desk)   ซึ่งยังไม่เพียงพอไม่สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูล (Flow, Traffic) และภัยคุกคามท่ี
เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศได้อย่างไม่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ียังไม่เพียงพอ  ไม่สามารถตรวจจับ
และป้องกันภัยคุกคามประเภท DDoS, Unauthorized Access, Targeted Attack ได้    หากเกิดภัยคุกคามต่อระบบ
สารสนเทศของ กฟน.   ผลกระทบต่อประชาชน ค่อ ไม่สามารถให้บริการชำาระค่าไฟฟ้า ณ ท่ีทำาการ กฟน. ได้  ไม่สามารถให้
บริการระบบ e-Service หร่อช่องการการชำาระเงินอ่่น ๆ ท่ีต้องใช้งานผ่าน Internet แก่ประชาชนได้  ไม่สามารถเข้าใช้
บริการ www.mea.or.th ได ้   ผลกระทบตอ่องคก์ร คอ่ ส่งผลใหร้ะบบงานภายใน (ERP) ของ กฟน.หยุดชะงักได ้ ระบบตา่ง ๆ
ไมส่ามารถใชง้านได ้เชน่ ระบบจำาหนา่ยไฟฟา้ (SCADA) , ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS), ระบบ Call Center ฯลฯ  ไมส่ามารถ
ให้บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง และศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) ได้    จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กฟน . โดยเพิ่มเตมิอีก ๓ ระบบ ค่อ (๑) ระบบตรวจจับและบริหารจัดการ
ภัยคุกคามท่ีเกิดจากการใช้งานท่ีผิดปกติของระบบเคร่อข่ายองค์กร  (๒) ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยขั้นสูง
(Security Forensics)  (๓) ระบบป้องกนัการโจมตแีบบ Distributed Denial of Service (DDoS)    โครงการนีจ้ะจดัซ้่ออุปกรณ์
ท่ีทำาหน้าท่ีน้ีโดยเฉพาะ ไม่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์  เน่่องจากได้ศึกษาแล้วว่า Appliance Box มีจุดอ่อนน้อยกว่าการจัดหา
เคร่่องแม่ข่ายมาติดต้ังซอฟต์แวร์    ในแบบรายงานสรุป  ผู้เสนอราคาบางรายระบุย่ีห้อและรุ่นเท่านั้น แต่บางรายมีรายการ
เพิม่เติมจากย่ีห้อและรุ่น เน่่องจากรายท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะพ่้นฐานท่ี กฟน. กำาหนดไว้ มีความจำาเป็นต้องเพิ่มส่วนขยาย
เพ่อ่ให้คณุลักษณะตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  

ประธานมีข้อห่วงใยในการเฝ้าระวังและปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเว็บไซต์ของกระทรวง
มหาดไทย  ว่ามกีารดำาเนนิการอย่างใดเพิ่มเติมจากระบบเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันหร่อไม่ อย่างใด

ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนท่ีประชุมว่า  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร สป. ได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเน่่อง
และได้เข้าร่วมโครงการ ThaiCERT GMS ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
หร่อไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ในปงงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยจะดำาเนินงานติดต้ังอุปกรณ์ด้านการเฝ้าระวังให้กับ ๘๐ หน่วยงาน
๒๔๐ เว็บไซต์  ซ่ึงเป็นการขยายการดำาเนนิงานต่อเน่อ่งจากปงท่ีผ่านมาซ่ึงได้ติดต้ังอปุกรณ์ไปแล้ว จำานวน ๔๐ หนว่ยงาน  และ
ไทยเซิร์ตจะเร่งขยายการทำางานอย่างต่อเน่่องเพ่่อใหค้รอบคลุมหน่วยงานในระดับกรมต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการจดัหาเคร่ืองไมโครงคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ ทดแทน และเพ่ิมเติม จำานวน ๒ ,๗๕๒ ชุด  ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๙  จำานวนเงิน
๖๖,๑๘๘,๓๕๒ บาท  ภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗  จำานวน ๔,๖๓๓,๑๘๔.๖๔ บาท  รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๗๐,๘๒๑,๕๓๖.๖๔ บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th
เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณา
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของ
งบประมาณรวมท้ังการจดัซ่อ้จดัจา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำานวน
๙๖๗ ชุด  ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๙๑,๙๖๖,๕๓๕ บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  จำานวน
๖,๔๓๗,๖๕๗.๔๕ บาท  รวมวงเงินทัง้สิ้น ๙๘,๔๐๔,๑๙๒.๔๕  บาท

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th
เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณา
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของ
งบประมาณรวมท้ังการจดัซ่อ้จดัจา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการทีม่มีลูคา่ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จำานวน ๒ โครงการ คอ่
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  จำานวน 1 โครงการ
๕) โครงการจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์

ตา่ง ๆ ประกอบหอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2559 จำานวนเงนิ 12,951,900 บาท (สบิสอง
ล้านเกา้แสนห้าหมืน่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถว้น ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,410,200 บาท (สิบเอ็ด
ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังนี้

๑. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๒ จอรับภาพชนิดม่อถ่อ  ควรใช้ข้อความตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำานักงบประมาณ ค่อ “จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า”  เพ่่อให้ชดัเจน ไม่เกิดความเข้าใจผิด

๒. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม ่ หนว่ยงานจะตอ้งพจิารณาดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ังการจัดซ่้อจัดจ้าง
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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เทศบาลเมืองชุมพร  จำานวน 1 โครงการ
๖) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำาหรับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดด

(CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร (ระยะที่ 2) และฟรีอินเตอร์เน็ต (Free WiFi) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2559
จำานวนเงิน 32,486,000 บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 17,429,150.60 บาท (สบิเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยห้าสิบบาทหกสบิสตางค์) 

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ethernet Switch) สำาหรับการ
เช่่อมต่อกับจุดกระจายสัญญาณย่อย ซึ่งหน่วยงานชี้แจงท่ีประชุมว่าเป็นราคาท่ียังไม่รวมค่าติดตั้ง จึงไม่ใช้ราคาจากเว็บไซต์
เป็นราคาอา้งองินัน้  คณะทำางานมขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะว่าราคาเปรียบเทียบ ๓ ราย รวมท้ัง ๑ เว็บไซต ์มคีวามแตกตา่งกนั
มาก  ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนว่าคุณสมบัติท่ีนำามาเปรียบเทียบนั้น มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันทุกราย

๒. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑๐ ตูส้ำาหรับจดัเกบ็เคร่่องคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (ขนาด ๑๕ U)
ในแบบรายงานสรุปโครงการเพ่อ่พจิารณาความเหมาะสมของคณุลักษณะและราคานัน้  ใหจ้ดัทำาคำาอธิบายเพิม่เตมิว่าส่วนขยาย
ท่ีเขียนเพิ่มเติมมานอกเหน่อจากย่ีห้อและรุ่น นั้นหมายถึงอะไร

๓. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๑ และ ๒ เลนส์สำาหรับกล้องแบบคงท่ีฯ มีจำานวนไม่สอดคล้องกับ
จำานวนกล้อง  ให้หน่วยงานจดัทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติมด้วย

๔. ใหห้นว่ยงานตดิตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ท่ีประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต ์www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ังการจัดซ่้อจัดจ้างโดย
เคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะสรุปได้  ดังนี้
๑. หน้าท่ีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะเป็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร

หร่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ทก.) จัดทำา
โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแล้ว  แต่ไม่ทราบว่าครอบคลุมพ่้นท่ีของเทศบาลเม่องชุมพรหร่อไม่  จึงให้เทศบาล
เม่องชุมพรพิจารณาทบทวนว่าโครงการนี้จะซ้ำาซ้อนกับโครงการของ ทก. หร่อไม่

๒. สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลเม่องชุมพรในการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากประชาชนได้หร่อไม่ อย่างใด

๓. ช่่อโครงการภาษาไทยระบุว่าฟรีอินเตอร์เนต็ แตว่งเล็บภาษาอังกฤษว่า Free WiFi  ให้ทบทวนว่าจะ
ให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ต หร่อ Free WiFi 

๔. โครงการนี้มีท้ังระบบกล้อง CCTV และฟรีอินเตอร์เนต็  มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใด
ผู้แทนเทศบาลเมอ่งชมุพรเรียนชีแ้จงท่ีประชมุว่าระบบกล้อง CCTV และฟรีอนิเตอร์เนต็นัน้ ไมเ่กีย่วขอ้งกนั

ในส่วนควบคมุจะแยกตา่งกนั แตใ่ชเ้คร่อขา่ยอนิเทอร์เนต็ร่วมกนัเท่านัน้  หนว่ยงานรับขอ้สังเกตและขอ้พจิารณาจากคณะกรรมการ
ไปพิจารณาทบทวน และหาร่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก    แตใ่ห้หน่วยงานพิจารณาทบทวน ดังนี้

๑. หาร่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารเร่่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะใน
พ่้นท่ีเทศบาลเม่องชุมพรว่าเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใด  เพ่่อไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนในการดำาเนินการ

๒. หาร่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หร่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งว่าสามารถใช้งบประมาณของ
เทศบาลเม่องชุมพรในการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายจากประชาชนได้หร่อไม่ อย่างใด

๓. ทบทวนว่าเป็นการให้บริการฟรีอินเตอร์เนต็ หร่อ Free WiFi 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)
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เทศบาลเมืองบ้านสวน  จำานวน ๒ โครงการ
๗) โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมอืงบา้นสวน ระยะที ่๕  งบประมาณ

รายจา่ยประจำาป ี2559 จำานวนเงนิ ๒๐,๐๐๐,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ
๑๓,๖๙๙,๕๐๐ บาท (สบิสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเกา้พันห้าร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัตแิล้ว  มีขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้  ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๒ อุปกรณ์แปลงสัญญาณเส้นใยแก้วนำาแสงความเร็ว ราคาท่ีส่บ
มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเม่่อคำานวณเป็นเงินบาทแล้วมีราคาต่ำากว่าราคาท่ีส่บมา ๓ ราย แต่ไม่ใช้ราคาจากเว็บไซต์ซึ่งเป็น
ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง

๒. กรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก  (External Storage)
คุณลักษณะพ่้นฐานตามเกณฑ์มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard disk)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐  GB  จำานวนไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วย  สามารถตดิตั้ง Hard disk ไดสู้งสุด ๒๔ หน่วย   แตห่น่วยงานประสงค์จะจัดหา Hard disk ขนาด ๔ TB (กรณีตรง
ตามเกณฑ์  รายการท่ี  ๕  ส่่อบันทึกข้อมูล)  เพ่่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลท่ีความละเอียดเพิ่มขึ้นจากเดมิท่ีจัดเก็บแค่  ๓  ล้าน
พิกเซล  เพิ่มเป็น  ๕  ล้านพิกเซล  (ตามความประสงคข์องตำารวจท่ีตอ้งการความละเอียดของภาพสูงกว่าเดิม)  และเก็บให้นาน
มากกว่า ๗ วัน  (เน่่องจากตำารวจอาจไม่สามารถดำาเนินคดใีห้เสร็จส้ินภายใน ๗ วันได้)   โดยจะนำา Hard disk  ไปตดิตั้งกับ
External Storage ทีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน    จึงให้ส่บราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย รวมท้ัง ๑ เว็บไซต์  และใช้ราคา
ต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง    รวมท้ังจัดทำาคำาชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะตดิตั้ง Hard disk จำานวน ๗๒ หน่วย ท่ีใด อย่างใด

๓. จัดทำาแผนผังการเช่่อมต่ออุปกรณ์ตา่ง  ๆ  ท่ีจะจัดหาตามโครงการ   แผนผังแสดงการเช่่อมต่อกับ
อุปกรณ์ท่ีดำาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน (ระยะท่ี ๑-๔) รวมท้ังการเช่่อมต่อกับโครงการอ่่น ๆ ท่ีกำาลังจะดำาเนินการจัดหา (ถ้ามี)

๔. ให้ติดตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ท่ีประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ในเว็บไซต์ www.mict.go.th  เม่่อมีประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ออกมาใหม่  หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ตามท่ีทางราชการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณรวมท้ังการจดัซ่้อ
จดัจา้งโดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุม้คา่ เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน  ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนเทศบาลเม่องบ้านสวนเรียนท่ีประชุมว่า จากงบประมาณปง ๒๕๕๔ ทางเทศบาลเม่องบ้านสวนได้
จัดทำาโครงการเฝ้าระวังและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลเม่องบ้านสวนท้ังส้ิน ๑๐๑ จุด , ปง ๒๕๕๕
จำานวน ๓๕ จดุ, ปง ๒๕๕๗ จำานวน ๗๐ จุด และในปง ๒๕๕๘ จำานวน ๑๖๐ จุด  โดยติดตัง้ในพ่้นท่ีเส่ียงภัย พ่้นท่ีเฝ้าระวัง และ
พ่้นท่ีมีการจราจรคับคั่ง  แต่เน่่องด้วยพ่้นท่ีในความดูแลของเทศบาลเม่องบ้านสวนมีบริเวณกว้าง และยังมีจุดเส่ียงท่ีไม่
ปลอดภัยสำาหรับการเป็นอยู่ของประชาชนในพ่้นท่ี  จึงจัดทำาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพ่้นท่ี
เฝ้าระวังและเส่ียงภัย  ซึ่งการดำาเนินการติดตั้งตามจุดต่าง ๆ นั้น ได้จัดทำาประชาคมเทศบาล เพ่่อรับทราบปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ่น้ท่ี และไดพ้จิารณากล่ันกรองตามความตอ้งการของประชาชน    ระบบงานท่ีขอความเหน็ชอบ
เป็นการติดตั้งระบบเทคโนโลยีกล้องแบบ IP Network Camera โดยเช่่อต่อสัญญาณกับสถานีตำารวจภูธรชลบุรี  และระบบ
ภาพท้ังหมดจะถูกเช่่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุม ณ สถานีตำารวจภูธรชลบุรี    กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๒ อุปกรณ์
แปลงสัญญาณเส้นใยแก้วนำาแสงความเร็ว ราคาท่ีส่บมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเม่่อคำานวณเป็นเงินบาทแล้วมีราคาต่ำากว่า
ราคาท่ีส่บมา ๓ ราย เน่อ่งจากราคาดงักล่าวยังไมร่วมคา่ใชจ้า่ยทางศลุกากร ซึง่หนว่ยงานไดส้อบถามกรมศลุกากรแล้ว แตไ่มท่ราบ
ค่าใช้จ่ายท่ีแน่นอน จึงไม่ใช้ราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาอ้างอิง
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๕๙)






