
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดทีี่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
๒. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ

(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นสารสนเทศการท่ีดิน)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

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

(นางเอ่้อมพร วงศ์สวัสดิก์ุล  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

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

(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต ์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

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

(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

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

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

(นางเพชรี เขมวิรัตน์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)
๑๗. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)
๑๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายดำารง มโนรถ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการและปฏิบัิบัติการตามกฎหมาย)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๑๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นายทศพล นิตมิณฑล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล รักษาการในตำาแหน่งวิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.

๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวปฏิบัิมา หวังประเสริฐ นักประมวลผลข้อมูล ๙ การไฟฟ้านครหลวง
๒. นางสาววาณี ตันสงวน นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๓. นางสาวยุพเรศ กานต์ธารมาศ นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธ์ุ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้านครหลวง
๕. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
๖. นายนัฐพล แซล้ิ่ม พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๗. นายวสันต์ ชัยพร รองผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายประคอง พินิจพรวัฒนา หัวหน้าแผนกปฏิบัิบัติการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกบริการระบบเคร่อข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางสาวศุทธาสินี สนิททรัพย์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
๑๒. นางสาวธณัฐวรรณ นิยมสิทธ์ิ นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๑๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นางสาวสมรสม รุ่งฟ้า นักระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
๑๖. นายคุณาทิป บุญเร่องยาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
๑๗. นายศักดิ์สิทธ์ิ ภิรมย์สมบัติ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
๑๘. นางสาวอนงค์รัตน์ ล่อนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๙. นางสาวนารี เพียงตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  สน.บท. กรมการปกครอง
๒๐. นางสาวสุชาดา คำาวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สน.บท. กรมการปกครอง
๒๑. นายกมุทเชษฐ์ หงษ์ทอง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบัิบัติการ  สน.มน. กรมการปกครอง
๒๒. นายธเนศ เพชรสงค์ เจ้าพนักงานปกครอง  สน.มน. กรมการปกครอง
๒๓. นายอนุรักษ์ บัวบังใบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ การประปาส่วนภูมิภาค
๒๔. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิบัติการ  กรมท่ีดนิ
๒๕. นายชัยพัทธ์ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิบัติการ กรมท่ีดนิ
๒๖. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาป  พ .ศ. ๒๕๖๐

หากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจใดมีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ียังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ให้เร่งดำาเนินการโดยเร็ว
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๘ โครงการ 
ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙  โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการ และรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่า

ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จำานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การประปาส่วนภูมิภาค รอบ ๖ เด่อน
ป งบฯ ๒๕๕๘
 - ผ่านความเห็นชอบ ๑ ๒,๔๓๙,๖๐๐.-
ป งบฯ ๒๕๕๙
 - ผ่านความเห็นชอบ ๒ ๔,๕๖๒,๒๑๒.๕๐
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค รายงานทัง้ป 
ป งบฯ ๒๕๕๘
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
 - ผ่านความเห็นชอบ ๒๙ ๒๘,๔๘๓,๑๗๗.๘๐
 - จัดหาจริง
เกิน ๑๐ ล้านบาท
 - ผ่านความเห็นชอบ

๑๓

๕

๑๘,๓๔๓,๗๗๘.๗๔

๖๓๗,๓๐๑,๑๔๓.๑๕

๑๗,๗๓๗,๗๒๗.๒๐ ลดลง 
๖๐๖,๐๑๕.๕๔

 - จัดหาจริง ๒ ๕๒๘,๔๙๖,๘๖๑.- ๕๑๗,๐๓๔,๗๐๐.- ลดลง 
๑๑,๔๖๒,๑๖๑.-

 

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๓.๒ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการ และรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวดั จำานวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้
 

 

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จังหวัดลำาปาง รายงานทัง้ป 
ป งบฯ ๒๕๕๘
- ผ่านความเห็นชอบ ๑๐๐ ๑๓๘ ๒๑,๙๗๙,๓๕๐.๕๐
จังหวัดสระแก้ว รอบ ๖ เดอ่น
ป งบฯ ๒๕๕๘
- จัดหาจริง ๓ ๑๐ ๑,๓๙๕,๖๐๐.- ๑,๓๙๕,๖๐๐.-
ป งบฯ ๒๕๕๙
- ผ่านการพิจารณา ๓๒ ๕๐ ๘,๐๙๗,๒๐๐.-
- จัดหาจริง ๒ ๒ ๒๑๕,๔๐๐.- ๒๑๕,๔๐๐.-
จังหวัดภูเก็ต รอบ ๖ เดอ่น
ป งบฯ ๒๕๕๙
- ผ่านความเห็นชอบ ๒๓ ๘๐ ๒๑,๐๔๒,๑๒๗.๒๖
จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานทัง้ป 
ป งบฯ ๒๕๕๘
- จัดหาจริง ๑๑๙ ๑๖๒ ๑๒,๙๘๙,๔๒๐.- ๑๒,๒๙๓,๕๖๘.- ลดลง ๖๙๕,๘๕๒.-
ป งบฯ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดอ่น
- ผ่านความเห็นชอบ ๘๕ ๑๑๘ ๗,๖๐๘,๔๐๐
จ  .  มหาสารคาม รอบ ๖ เดอ่น
ป งบฯ ๒๕๕๙
- ผ่านความเห็นชอบ ๓๐ ๓๓ ๔,๙๖๕,๔๒๙.-
จ  .  สตูล รอบ ๖ เดอ่น
ป งบฯ ๒๕๕๙
- ผ่านความเห็นชอบ ๒๓ ๓๑ ๑,๙๘๓,๗๑๗.๓๐ 
จ  .  ยะลา รอบ ๖ เดอ่น

ป งบฯ ๒๕๕๙
- ผ่านความเห็นชอบ ๓๓ ๕๗ ๖,๑๕๑,๑๘๘.- 

 

ท่ีประชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ ๕ ลา้นบาท

ที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้าน และทีม่ีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมท้ังส้ิน ๑๔ โครงการ ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๒ โครงการ คอ่
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒

ของกองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถว้น)
คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว เหน็ควร

นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) ของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป . งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ
๑๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึง่แสนแปดหมื่นเกา้พันบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว เหน็ควร
นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๓ โครงการ ดงันี้
กรมการปกครอง  จำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๓๐,๕๑๔,๘๐๐.-  บาท (สามสิบล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะของฝ่ายเลขานุการก่อนเสนอคณะทำางานแล้ว) จำานวนเงิน ๒๐,๒๖๕,๓๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน
สามร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว  มข้ีอสังเกต
และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี

๑. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ ทกุรายการ  ให้ระบุย่ีห้อและรุ่นในการส่บราคาจากเว็บไซต์ด้วย
๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ รายการที ่๓ เคร่่องอา่นลายพิมพ์น้ิวมอ่  ราคามคีวามแตกต่างกันมาก  ให้ทบทวน

ว่าคุณลักษณะพ้่นฐานของผลิตภัณฑ์ทีน่ำามาเปรียบเทียบว่ามคุีณลักษณะท่ีเท่ากัน/ใกล้เคียงกันหร่อไม ่ ซึงง่ผู้แทนหน่วยงานได้ชีแ้จง
คณะทำางานว่าตรวจสอบแล้วว่าย่ีห้อและรุ่นท่ีบริษัทเสนอ เป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานท้ัง ๓ ราย  เช่่อว่าผู้เสนอราคาได้
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าสามารถดำาเนินการได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๓. ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์อ่น่ ๆ รายการท่ี ๖ ค่าเชา่วงจรส่่อสารความเร็ว ๕๑๒ kbps ระยะเวลา ๑๒ เด่อน  ตามท่ี
หน่วยงานชีแ้จงว่าประกอบด้วยค่าเชา่วงจร โดยมอีปุกรณ์ Router พว่งมาด้วยน้ัน  จดัเปน็การเชา่วงจรพร้อมอปุกรณ์ต้นทางปลายทาง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติของกระทรวงเทคโนโลยีฯ  จึงงให้ย้ายไปไว้ส่วนท่ีเป็น
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และส่บราคาจากท้องตลาดเพ่่อกำาหนดราคาอา้งองิ

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๒๐  ,  ๒๖๕  ,  ๓๐๐  .-   บาท   (  ย่ีสิบล้านสองแสนหกหม่่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน  )   เพิ่มขึง้น
เป็นจำานวนเงิน ๒๐  ,  ๖๒๕  ,  ๓๐๐  .-   บาท   (  ย่ีสิบล้านหกแสนสองหม่่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน  )  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ  สรุปได้ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีขอ้สังเกตว่าโครงการนี้มีลักษณะเหม่อนโครงการ

ท่ีเคยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการไปแล้ว  เหตุใดไม่ซ่้อของในคราวเดียวกัน  หากเป็นงานเดิมซึง่งมีปัญหาอุปสรรคว่า
ระบบเคร่่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ  ควรระบุให้ชัดเจนในช่่อโครงการหร่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้แทนหนว่ยงานเรียนท่ีประชมุว่า เน่อ่งจากดา่นชายแดนระหว่างประเทศไทยกบั ๓ ดา้นประเทศ มกีารออก
หนงัส่อผ่านแดน แบบรูปเล่ม และแบบชัว่คราว ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์  เม่อ่มกีารใชง้านและตดิตัง้ใหก้บัจงัหวัด/อำาเภอ ท่ีสำานกังาน
ออกหนงัส่อผ่านแดนจำานวนมาก  ระบบเคร่่องคอมพวิเตอร์ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ  จึงงตอ้งขยายการตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์
เพิ่มเติม ณ สถานท่ีออกหนังส่อผ่านแดนของจังหวัด /อำาเภอ  รวมท้ังส้ิน ๑๖ แห่ง จำานวน ๓๔ ชดุ  โดยใช้คุณลักษณะพ่้นฐาน
เหม่อนโครงการท่ีได้ดำาเนินการไปแล้ว   สำาหรับการเช่่อมโยงในอนาคต มีแผนจะขยายการเช่่อมโยงเคร่อข่ายกับหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ภายในกระทรวง หร่อหนว่ยงานภาครัฐท่ีจำาเป็นตอ้งใชข้อ้มลูร่วมกนั เพ่อ่การแลกเปล่ียนขอ้มลู และการบริการในภาพรวม
ของประเทศต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานท่ีเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการพิจารณา ระบุในช่่อโครงการหร่อในหัวข้อวัตถปุระสงค์ของโครงการ ให้ชดัเจนว่าเป็นการจัดหาเพ่่อ
ทดแทนหร่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่ีดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน หร่อเป็นโครงการจัดหาระบบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกฤษ มันทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เปรียบเทียบราคา
คา่เชา่วงจรส่่อสาร ๓ ราย ซึงง่ในปัจจบัุนมผู้ีใหบ้ริการหลายราย   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(ดร.วุฒพิงศ ์พงศสุ์วรรณ) มขีอ้สังเกตว่า
เคร่อข่ายเดมิมีอยู่แล้ว เหตใุดจึงงต้องเช่าวงจรส่่อสารเพิ่ม  หากมีความจำาเป็นต้องเช่าวงจรเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน เพ่่อให้
เกิดความชัดเจนว่าเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าได้สอบถามผู้ให้บริการหลายราย มีเพียงรายเดียวท่ีเสนอราคา
บางรายถามว่าเพิ่งเซ็นสัญญากับผู้ให้บริการรายหนึง่งไป ทำาไมจึงงสอบถามราคาอีก  สำาหรับระบบปัจจุบันจะมีวงจรส่่อสาร
เช่อ่มโยงกบัสำานกับริหารการทะเบียนท่ีคลอง ๙ จ.ปทุมธาน ี แตเ่น่อ่งจากมกีารตัง้สำานกังานออกหนงัส่อผ่านแดนเพิม่ขึงน้ ๑ แหง่
มีจำานวน ๓ เคร่่อง  จึงงต้องเช่าวงจรส่่อสารสำาหรับสำานักงานท่ีตั้งใหม่ดังกล่าว    ท้ังนี้ สถานท่ีตดิตั้ง/ใช้งาน เป็นพ่้นท่ีห่างไกล
และมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวจึงงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาค่าเช่า (จำานวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย) ได้
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วนำาเรียนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกฤษ มันทรานนท์) เพ่่อพิจารณา   พร้อม
ท้ังกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก 

๔) โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในระบบสารสนเทศและการออกใบอนญุาต
ในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐
จำานวนเงิน  ๒๘,๓๓๓,๘๐๐.- บาท  (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว เหน็ควร
นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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ผู้แทนหนว่ยงานเรียนท่ีประชมุว่าท่ีทำาการปกครองจงัหวัด ๗๖ แหง่ ท่ีทำาการปกครองอำาเภอ ๘๗๘ แห่ง
มเีคร่่องคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตามโครงการขยายระบบ e-DOPA License สู่ระดบัภมูภิาค จำานวนแหง่ละ ๑ ชดุ ซึงง่ไมเ่พยีงพอ
ตอ่การใหบ้ริการประชาชนและการปฏิบับัิตงิาน เน่อ่งจากคอมพวิเตอร์ ๑ เคร่่อง ตอ้งใหบ้ริการงานกฎหมายท้ังหมด ๘ ฉบับ ท่ีให้
บริการตั้งแต่รับคำาร้อง จนกระท่ังถึงงการออกใบอนุญาต  จึงงต้องจัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศ
และการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) ให้ท่ีทำาการปกครอง
จังหวัด ๗๖ แห่ง ท่ีทำาการปกครองอำาเภอ ๘๗๘ แห่ง  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำานวน
๙๕๔ เคร่่อง  จะติดตั้งท่ีศาลากลางจังหวัด และท่ีว่าการอำาเภอ ซึง่งไม่ซ้ำาซ้อนกับโครงการท่ีเคยขอความเห็นชอบไปแล้ว  เน่่องจาก
โครงการน้ันเป็นการจัดหาให้กับส่วนราชการอ่่น
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

๕) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) ด้านประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงิน
๒๔,๐๒๑,๒๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๒๒,๖๒๒,๘๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว เหน็ควร
นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย  มีการออก
หนังส่อผ่านแดนแบบถาวร (ใบเบิกทาง) แบบรูปเล่ม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ซึง่งเม่่อมีการใช้งานจำานวนมาก ระบบเคร่่อง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน    จึงงมีความจำาเป็นต้องขยายการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ณ สถานท่ีออก
หนังส่อผ่านแดนของจังหวัด/อำาเภอด้านสหพันธรัฐมาเลเซียท่ีมีการให้บริการออกหนังส่อผ่านแดนมากกว่า ๓,๐๐๐ ฉบับ
ต่อเด่อน  รวมท้ังส้ิน ๑๕ แห่ง จำานวน ๔๖ ชุด    ระบบงานตามโครงการนี้ประกอบด้วย (๑) ระบบออกหนังส่อผ่านแดน
เป็นระบบการออกหนังส่อผ่านแดนแบบเล่มให้คนสัญชาติไทยท่ีต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทยผ่านชายแดนไทยกับ
สหพันธรัฐมาเลเซีย  และ (๒) ระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  เป็นระบบการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุท่ีเกี่ยวกับการออก
หนังส่อผ่านแดนไทย โดยการเบิกจ่ายจะเร่ิมจากส่วนกลางจ่ายวัสดุไปศาลากลางจังหวัด ศาลากลางจังหวัดจ่ายให้กับ
จุดบริการ และจุดบริการทำาการเบิกใช้วัสด ุ การควบคุมนี้จะทำาให้ทราบถึงงปริมาณวัสดุท่ีเหล่อ และถกูนำาไปใช้  ทำาให้สามารถ
บริหารและจัดการวัสดุได้    สำาหรับการเช่่อมโยงในอนาคต มีแผนจะขยายการเช่่อมโยงเคร่อข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กระทรวง หร่อหน่วยงานภาครัฐท่ีจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่่อการแลกเปล่ียนข้อมูล และการบริการในภาพรวมของ
ประเทศต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่นงานรัฐวสิาหกิจ  จำานวน ๗ โครงการ คอ่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๔ โครงการ
๖) โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Server) ทดแทน จำานวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณ

ประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๑๑,๓๒๖,๓๐๘.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) (ภาษี
มลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวนเงนิ ๗๙๒,๘๔๑.๕๖ บาท (เจด็แสนเกา้หมืน่สองพันแปดร้อยสีส่บิเอ็ดบาทหา้สบิหกสตางค์) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๑๙,๑๔๙.๕๖ บาท (สิบสองล้านหนึง่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว  มข้ีอสังเกต
และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑.๒ Vmware vSphere ๖ Enterprise  ราคามคีวามแตกต่างกัน
มาก  ให้ทบทวนว่าคุณลักษณะพ้่นฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีนำามาเปรียบเทียบว่ามีคุณลักษณะที่เท่ากัน /ใกล้เคียงกันหร่อไม ่ ซึง่งผู้แทน
หน่วยงานได้ชี้แจงว่าสอบถามผู้เสนอราคาเพ่่อตรวจสอบแล้ว ผู้เสนอราคาย่นยันความถูกต้อง เน่่องจากเป็นราคาท่ีได้จากสถิติ
ท่ีเคยดำาเนินการมาแล้ว  หน่วยงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซอฟต์แวร์น้ี คิดเป็นมูลค่าไม่ถึงงร้อยละ ๘ ของโครงการ  จึงงไม่น่า
จะเปน็เง่่อนไขท่ีทำาให้ไมส่ามารถจัดหาได้สำาเร็จ

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ MS SQL Server ๒๐๑๔ (๖๔ bits) แบบ 1 Server License
พร้อม User CAL จำานวน ๕ License  ราคาอ้างอิงเป็นราคาต่ำาสุดซึง่งส่บราคาจากเว็บไซต์น้ันต่ำากว่าราคาท่ีส่บจากผู้เสนอราคา
(ทั้ง ๔ ราย) มาก  ให้พิจารณาทบทวนว่าคำานวณค่าใช้จ่ายท้ังปวงเรียบร้อยแล้ว ใช่หร่อไม่  ซึง่งผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงว่า
ซอฟต์แวร์น้ีคิดเป็นมูลค่าไม่ถึงงร้อยละ ๕ ของโครงการ  จึงงไม่น่าจะเป็นเง่่อนไขท่ีทำาให้ไมส่ามารถจัดหาได้สำาเร็จ 

๓. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๑ ค่าติดต้ัง-ปรับปรุงโอนย้ายข้อมูล และ Upgrade ระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ ๑๓ แห่ง ตามท่ีหน่วยงานชีแ้จงว่าเป็นการเปล่ียนซอฟต์แวร์ระบบปฏิิบับัติการให้เป็นเวอร์ชนัใหม ่ ไมม่กีารพัฒนาระบบ
มเีพียงค่าเดินทางไปยังการไฟฟ้าเขต ๑๒ เขต น้ัน  เพ่่อปอ้งกันความสับสน ควรตัดข้อความ “Upgrade” ออก

๔. พิจารณาตรวจสอบทุกรายการท่ีกำาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในคุณลักษณะพ้่นฐาน  ควรกำาหนดมาตรฐานไทย
เพิ่มเติมโดยใช้คำาว่า “หร่อ”  และการกำาหนดมาตรฐานให้ระบุเฉพาะมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  ไมค่วรระบุเป็น Series  เน่่องจากใน
ชุดของมาตรฐานดังกล่าว  มมีาตรฐานอ่่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพ่้นฐานของผลิตภัณฑ์อยู่ด้วย

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าเป็นการจัดซ่้อเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์ ทดแทนเคร่่องเดมิท่ีจดัซ่อ้เม่อ่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึงง่มสีภาพทรุดโทรม ไมคุ่ม้คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม  พ่น้ท่ีในการจดัเกบ็
ไมเ่พยีงพอกบัปริมาณขอ้มลูท่ีเพิม่ขึงน้  และทดแทนเคร่่องคอมพวิเตอร์แมข่า่ยสำาหรับใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูระบบชำาระเงินคา่ไฟฟา้ทาง
Intranet, ระบบรับชำาระเงินคา่ไฟฟา้ผ่านโทรศัพท์ม่อถ่อ และระบบรับชำาระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการ    ติดตั้งท่ี
สำานักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขต ๑๒ เขต
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

๗) โครงการจัดหาระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่าย  จำานวน ๑ ระบบ
ตามงบประมาณผูกพันป  ๒๕๕๙ (งบประมาณลงทุนป  ๒๕๕๘) จำานวนเงิน ๓๐,๕๔๑,๑๓๔.- บาท (สามสิบล้านห้าแสน
สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน ๒,๑๓๗,๘๗๙.๓๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสน
สามหมืน่เจด็พันแปดร้อยเจด็สบิเกา้บาทสามสบิแปดสตางค์) รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๓๒,๖๗๙,๐๑๓.๓๘ บาท (สามสบิสองลา้น
หกแสนเจด็หมืน่เกา้พันสบิสามบาทสามสบิแปดสตางค์) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๓๑,๓๙๑,๖๖๖.๔๒ บาท
(สามสบิเอ็ดล้านสามแสนเกา้หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานพจิารณาทบทวนกรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๔.๒ Vmware vSphere Enterprise Version  ราคาอา้งองิเป็น
ราคาต่ำาสุดซึงง่ส่บราคาจากเว็บไซต์น้ันต่ำากว่าราคาท่ีส่บจากผู้เสนอราคา (ท้ัง ๔ ราย) มาก  ให้พิจารณาทบทวนว่าคำานวณค่าใชจ้า่ย
ท้ังปวงเรียบร้อยแล้ว ใชห่ร่อไม่

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัิบัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าได้มีแผนท่ีจะประเมินความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO จึงงจำาเป็นต้องดำาเนินการจัดหาเคร่่องม่อท่ีใช้สำาหรับตรวจสอบและจำาลองการทำางานของแอปพลิเคชันท่ีต้อง
สงสัยว่ามีลักษณะท่ีเป็นภัยคุกคาม  และมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเคร่อข่าย  เพ่่อใช้เป็นเคร่่องม่อใน
การทดสอบและวิเคราะห์การทำางานของแอปพลิเคชันท่ีต้องสงสัยว่ามีลักษณะการทำางานท่ีเป็นภัย  เพ่่อทำาให้ระบบเคร่อข่าย
คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. มีเสถียรภาพ ลดปัญหาในการทำางานอันเกิดจากโปรแกรมไม่พึงงประสงค์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๘) โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่าย Router ทดแทน จำานวน ๕๐๑ ชุด ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๕๙
จำานวนเงนิ ๕๓,๒๘๓,๓๐๐.- บาท (หา้สบิสามลา้นสองแสนแปดมืน่สามพันสามร้อยบาทถว้น) ภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน
๓,๗๒๙,๘๓๑.- บาท (สามลา้นเจด็แสนสองหมืน่เกา้พันแปดร้อยสามสบิเอ็ดบาทถว้น) รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๕๗,๐๑๓,๑๓๑.- บาท
(หา้สบิเจด็ลา้นหนึง่หมืน่สามพันหนึง่ร้อยสามสบิเอ็ดบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับิติัแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑ อุปกรณ์เคร่อข่าย Router ซึง่งประกอบด้วย รายการท่ี ๑.๑
อุปกรณ์เช่่อมต่อเคร่อข่าย จำานวน ๕๐๑ ชุด  รายการท่ี ๑.๒ ระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized Management)
จำานวน ๑ ชดุ  ให้รวมเป็นรายการเดยีว (ไมต้่องแยกเปน็ ๑.๑ และ ๑.๒) เน่่องจากเปน็อปุกรณ์ส่วนควบท่ีต้องใชง้านร่วมกันเป็นชดุ
ไมส่ามารถแยกใช้งานได้

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าอุปกรณ์ Router เดิมจัดซ่้อเม่่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔  มีสภาพ
ทรุดโทรม ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  หากชำารุดขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัิบัติงาน  จึงงมีความจำาเป็นต้องจัดหา
อุปกรณ์เคร่อข่าย Router ทดแทน โดยติดตั้งท่ีสำานักงานการไฟฟ้าจุดรวมงาน (กฟฟ. ชั้น ๑, ๒, ๓) และการไฟฟ้าสาขา
จำานวน ๕๐๑ ชดุ  ระบบบริหารจดัการแบบรวมศนูย์ (Centralized Management) จำานวน ๑ ชดุ ตดิตัง้ท่ี สนง.ใหญ ่ และซอฟตแ์วร์
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเคร่อขา่ย (Network Monitoring System : NMS) จำานวน ๑ ชดุ ตดิตั้งท่ี สนง.ใหญ่

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาเปรียบเทียบราคากับโครงการท่ีเคยได้รับ
ความเห็นชอบให้จัดหา  เพ่่อย่นยันว่าได้ใช้ความละเอยีดรอบคอบในการตรวจสอบแล้ว

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี้แจงท่ีประชุมว่าอุปกรณ์ตามโครงการน้ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ยังไม่เคยมี
การจัดหามาก่อน  และเน่่องจากเป็นการจัดหาในปริมาณมาก  จึงงมั่นใจว่าหน่วยงานได้จดัหาในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๙) โครงการจัดหาระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและสือ่สาร ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๓๘,๘๙๑,๐๐๐.- บาท (สามสบิแปดลา้น
แปดแสนเกา้หมืน่หนึง่พันบาทถว้น) ภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน ๒,๗๒๒,๓๗๐.- บาท (สองลา้นเจด็แสนสองหมืน่สองพัน
สามร้อยเจด็สบิบาทถว้น) รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๔๑,๖๑๓,๓๗๐.- บาท (สี่สบิเอ็ดลา้นหกแสนหนึง่หมืน่สามพันสามร้อยเจด็สบิบาทถว้น)
สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๔๐,๓๗๒,๑๗๐.- บาท (สี่สิบลา้นสามแสนเจด็หมืน่สองพันหนึง่ร้อยเจด็สบิบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับิติัแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ว่ากรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ หน่วยงานได้ส่บราคาจากท้องตลาดโดยเปรียบเทียบราคา ๕ ราย แต่บางรายการไม่มีราคาในเว็บไซต์
ซึง่งผู้แทนหน่วยงานชี้แจงว่าได้ส่บราคาจากเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มีการแสดงราคาในเว็บไซต์ เน่่องจากไม่ใช่อุปกรณ์พ้่นฐานท่ีมี
จำาหน่ายท่ัวไป    คณะทำางานพิจารณาแล้ว  เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่าปัจจุบันระบบสารสนเทศของ กฟภ. มีการขยายตัวเพิ่มขึง้น ทำาให้
ระบบ Network Security เดิมท่ีใช้งานมาตัง้แต่ป  ๒๕๕๓ นั้นล้าสมัย  มีประสิทธิภาพการทำางานและพ่้นท่ีในการจัดเก็บขอ้มลู
จราจรทางคอมพวิเตอร์ไมเ่พยีงพอ  จึงงควรปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบใหม้คีวามทันสมยัและครอบคลุมการใชง้านท่ีเพิ่มขึง้น
พร้อมท้ังสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดอ้ย่างเพยีงพอ และสามารถใชต้รวจสอบและวิเคราะหร์ะบบรักษาความปลอดภยั ระบบเคร่อขา่ย  และขอ้มลูการ
จราจรคอมพวิเตอร์  เพ่อ่คน้หาส่ิงอาจเป็นภยัคกุคามและเป็นแนวทางป้องกนัภยัคกุคามระบบสารสนเทศของ กฟภ.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ระบุวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ   พร้อมท้ังกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๑๐) โครงการ MEA E-document Service งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในป  พ.ศ.๒๕๕๙

จำานวนเงนิ ๓๘,๘๔๑,๙๖๓.- บาท (สามสบิแปดลา้นแปดแสนสีห่มืน่หนึง่พันเกา้ร้อยหกสบิสามบาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม
ร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๘,๒๒๖,๗๑๓.- บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับิติัแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ดังน้ี  กรณีตรงตามเกณฑ์ ท้ัง ๒ รายการ ใช้ราคาอ้างอิงต่ำากว่าราคาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร (ทก.)
กำาหนด    กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ “ระบบปฏิิบับัติการบนเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย” ทุกรายการซึง่งมีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาท่ี
ทก. กำาหนด  ให้ระบุคุณลักษณะพ้่นฐานที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ของ ทก.     ซึง่งผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงว่ากรณีตรงตามเกณฑ์
เป็นราคาท่ีส่บจากทอ้งตลาด ๓ ราย และใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง    ระบบปฏิบัิบัติการบนเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี กฟน .
ต้องการ เป็น License สำาหรับ User CAL จำานวน ๕ License จึงงมีราคาสูงกว่าเกณฑ์ของ ทก.

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหนว่ยงานเรียนท่ีประชุมว่าการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ ในงานบริการผู้ใช้ไฟฟา้ถกูจดัเกบ็ในรูปแบบ
กระดาษ ซึง่งมีปริมาณมาก ต้องใช้พ่้นท่ีในการจัดเก็บ และเวลาในการส่บค้น  ไม่มีการจัดเก็บเอกสารสำารองในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่่อป้องกันกรณีเอกสารกระดาษเกิดการสูญหาย หร่อได้รับความเสียหายจากกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย หร่อ
อทุกภยั   กรณีผู้ใชไ้ฟฟา้ชำาระเงินผ่านตวัแทนรับชำาระ หร่อหกัผ่านบัญชเีงินฝากธนาคาร /บัญชบัีตรเครดติ  กฟน. จะดำาเนนิการ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษี และจัดส่งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทางไปรษณีย์ /ผ่านตัวแทน ใช้เวลาในการจัดส่ง และมีโอกาสสูญหาย
คอ่นขา้งมาก    จึงงมคีวามจำาเป็นตอ้งจดัหาระบบจดัเกบ็เอกสารตา่ง ๆ ในงานบริการผู้ใชไ้ฟฟา้ของ กฟน . เชน่ สัญญาการซ่อ้ขายไฟฟา้
แบบขอใชไ้ฟฟา้ สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตรประชาชน สัญญาซ่อ้ขายบ้าน และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากบัภาษ ีเป็นตน้  โดยจดัเกบ็
ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ สามารถนำาเอกสารเขา้ดว้ยการสแกน หร่อการเช่อ่มโยงกบัระบบของ กฟน.    และจดัหาระบบจดัทำาฟอร์ม
ส่งมอบ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice, e-Receipt) โดยสามารถเช่่อมโยงกับ
ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษี ของ กฟน.  เพ่่อนำาข้อมูลไปใช้ในการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนกิส์
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๑๑) โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศอัจฉริยะเชิงธุรกิจ (Business Intelligence Information
System : BIIS) งบประมาณลงทนุผูกพันยกมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๔๙,๒๖๑,๑๖๕.- บาท (สีส่บิเกา้ลา้นสองแสน
หกหมื่นหนึง่พันหนึง่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๖,๔๐๙,๖๑๕.- บาท (สีส่บิหกลา้นสีแ่สนเกา้พันหกร้อยสบิหา้บาทถว้น)   หลงัจากทีห่นว่ยงานปรับแกไ้ขแลว้ จำานวนเงนิ
โครงการลดลงเหลอื ๔๙,๒๕๖,๐๒๙.- บาท (สีส่บิเกา้ลา้นสองแสนหา้หมืน่หกพันยีส่บิเกา้บาทถว้น) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๖,๔๐๔,๔๗๙.- บาท (สีส่บิหกลา้นสีแ่สนสีพั่นสีร้่อยเจด็สบิเกา้บาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับิติัแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบการคำานวณค่าบำารุงรักษา ๓ ป  ของเคร่่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  ตามปกติในป แรกจะไม่มีค่าบำารุงรักษา
เน่อ่งจากสินค้าอยู่ในประกัน  แต่จะคิดค่าบำารุงรักษาในป ถัดไป    เม่อ่หน่วยงานต้องการบำารุงรักษา ๓ ป  ก็ควรจะคิดค่าบำารุงรักษา
ในป ท่ี ๒ และป ท่ี ๓  รวม ๒ ป เท่าน้ัน

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว   หลังจากท่ีหน่วยงานปรับ
แก้ไขการคำานวณค่าบำารุงรักษา จาก ๓ ป  ลดเหล่อ ๒ ป   ทำาให้จำานวนเงินโครงการลดลงเหล่อ ๔๙,๒๕๖,๐๒๙.- บาท (ส่ีสิบเก้า
ล้านสองแสนห้าหม่่นหกพันย่ีสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๖,๔๐๔,๔๗๙.- บาท (ส่ีสิบหกล้านส่ีแสนส่ีพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)    ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป  

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชุมว่า  เน่่องจากบริษัทเอสเอพี (SAP) ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ SAP
Netweaver 7.๐ ซึง่งเป็นเวอร์ชันท่ี กฟน. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และจำาเป็นสำาหรับการใช้งาน BEx WEB  ได้ระบุในเอกสารว่า
จะ suppot ถึงงป  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ BEx Analyzer ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office version ๖ 4 bits ทำาให้ผู้ใช้
งาน MS Office version ๖ 4 bits ไม่สามารถใช้โปรแกรม BEx Analyzer ได้   อีกท้ังการนำาเข้าข้อมูลจากระบบงาน
ท่ีไม่ใช้ SAP ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ ทำาให้ข้อมูลในระบบไม่ทันสมัย    จึงงต้องปรับปรุงระบบงานเพ่่อทดแทนระบบรายงาน
และวิเคราะห์ข้อมูลระบบเดิม ซึง่งเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าท่ีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไม่มีแผนปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ในอนาคตอาจ
มีปัญหาเร่่องการสนับสนุนการใช้งาน  จึงงปรับปรุงระบบงานโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเชิงธุรกิจ (Business
Intelligence Information System : BIIS) เพ่่อพัฒนาคลังข้อมูลหลักของ กฟน. ให้จดัเก็บข้อมูลจากข้อมูลจริง (Fact Data)
อัตโนมัติ  สามารถวิเคราะหฺ์และนำาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจ    การจัดหาตามโครงการนี้
ประกอบด้วยคลังข้อมูล SAP BW ท่ีทำาการปรับปรุงโครงสร้างและค่า configuration  จัดซ่้อฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รองรับโครงการระบบสารสนเทศด้าน

ผู้ใช้น้ำา ระยะที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๔๒,๔๙๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิตแิล้ว เหน็ควร
นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหนว่ยงานเรียนท่ีประชมุว่า  เน่อ่งจากเคร่่องคอมพวิเตอร์เดมิไมเ่พยีงพอ  เคร่่องพมิพ์ใบเสร็จรับเงิน
ไม่รองรับกับระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา  และไม่มีเคร่่องสแกนเนอร์ทำางานในระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำา    เพ่่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของ กปภ. มีเคร่่องม่อใช้ในการปฏิบัิบัติงานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่่อรองรับระบบงาน
สารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำาของ กปภ. ในปัจจุบันและอนาคต  จึงงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โดยตดิตัง้ระบบท่ี (๑) กปภ. สำานกังานใหญ ่(๒) กปภ. เขต ๑-๑๐ จำานวน ๑๐ แหง่ และ (๓) กปภ. สาขา ในสังกดั กปภ.ข. ๑-๑๐
จำานวน ๒๓๔ แหง่ ผลการดำาเนนิการระยะท่ี ๑ - ๓ พบว่าผู้ใชน้้ำามคีวามพึงงพอใจมาก เน่อ่งจากระยะเวลาออกใบเสร็จจากเดมิ
๑๕ วินาทีต่อ ๑ ราย ลดลงเหล่อเพียง ๖ วินาทีต่อ ๑ ราย  จึงงพยายามเร่งตดิตั้งให้ครบทุกสาขาท่ัวประเทศในระยะท่ี ๔ นี้
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จำานวน ๑ โครงการ คอ่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๓) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่าย

ประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสบิเจด็ลา้นบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ
๔๗,๔๗๙,๒๐๐.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   หลังจากที่หน่วยงานปรับแก้ไขแล้ว
จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ จำานวนเงิน ๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ดังน้ี

๑. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๕ จอแสดงผล LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ น้ิว ซึง่งหน่วยงานชี้แจงว่า
เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยราคาและคุณลักษณะพ้่นฐานตามบัญชีของสำานักงบประมาณน้ัน ให้ปรับแก้ไขข้อความท่ี
ปรากฏิบัในเอกสารทุกแห่ง  เพ่่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หร่อโทรทัศน์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๒. พิจารณาตรวจสอบทุกรายการท่ีกำาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในคุณลักษณะพ้่นฐาน  ควรกำาหนดมาตรฐาน
ไทยเพ่ิมเติมโดยใช้คำาว่า “หร่อ”

๓. ไมค่วรกำาหนดแหลง่ผลิตหร่อแหล่งกำาเนิดตราสินค้า  เน่่องจากเป็นการกีดกันทางการค้าในรูปแบบหนึงง่
ผู้แทนหน่วยงานเรียนท่ีประชมุว่าระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทีเ่ทศบาลนครสุราษฎรธ์านใีชง้านในปัจจุบัน

ซึง่งติดตั้งใช้งานเม่่อป  พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ สามารถรองรับได้เพียงกล้องยี่ห้อเดียวเท่าน้ัน  สำาหรับกล้องที่เป็น Analog สามารถ
ใช้ได้กับกล้องทุกผลิตภัณฑ์ท่ีเช่่อมต่อด้วยสาย RG ๖ แต่ต้องผ่านอุปกรณ์ Video Encoder เม่อ่อุปกรณ์ดังกล่าวชำารุด สอบถาม
ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศไทย ได้รับแจ้งว่าปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเวอร์ชันใหม่กว่า และไม่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์
ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นเวอร์ชันเดิม  ทำาให้ประสบปัญหาในการซ่อมแซม รวมถึงงการเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในอนาคต    จึงงต้องจดัหาระบบและอปุกรณ์ใหม ่ ภายนอกมกีารติดต้ังอปุกรณ์กระจายสญัญาณ ๗๑ จดุ เพ่อ่กระจายสญัญาณให้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำานวน ๓๑๖ กล้อง  ไมม่ีการเช่อ่มโยงเคร่อข่ายภายในหน่วยงาน เน่่องจากการเข้าดูข้อมลูภาพจากกล้อง
โทรทศัน์วงจรปิดต้องทำาภายในหอ้งควบคมุกล้องโทรทศัน์วงจรปดิเทา่นัน้  แต่มกีารเช่อ่มโยงเคร่อขา่ยภายนอกโดยการเดินสายใย
แก้วนำาแสงไปยังสถานีตำารวจภูธรเม่องสุราษฎร์ธานี เพ่่อเป็นการรวมศูนย์การตรวจสอบภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากหน่วย
ราชการอ่่น ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น อบจ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย เป็นต้น    ทั้งนี้  เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีได้ดำาเนินการพิจารณาจุดติดต้ังไม่ให้ซ้ำาซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานภาครัฐอ่่นในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม
ระหว่างหน่วยงานแล้ว และในอนาคตมีแผนท่ีจะเช่อ่มต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของประชาชนด้วย   หน่วยงานได้จัดส่งข้อมลูจุด
ติดตั้ง (พกัิด) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อ่สารทราบแล้ว    ระบบงานในปจัจบุนัเปน็การเช่อ่มโยงสายใยแกว้นำาแสง
จากจดุตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ สง่สัญญาณภาพมายังหอ้งควบคมุกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ณ เทศบาลนครสรุาษฎรธ์าน ี ใชอ้ปุกรณ์
Switch Layer ๓ ในการจัดการสัญญาณภาพที่มากับสายใยแก้วนำาแสง เพ่่อนำาข้อมูลท่ีได้ไปแสดงผลและบันทึงกในเคร่่องบันทึงก
โดยใชเ้คร่อ่งคอมพวิเตอร์แม่ขา่ยจำานวน ๓ เคร่่อง ทำาหนา้ทีเ่ปน็ระบบอปุกรณ์บันทึงกภาพผา่นเคร่อข่าย (NVR) โดยแบ่งการบันทึงก
จากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำานวน ๒๖ จุด ให้กับเคร่่อง NVR ทั้ง ๓ เคร่่อง  ซึง่ง NVR ทั้ง ๓ เคร่่อง สามารถเช่่อมโยงกับ
อุปกรณ์ SAN Storage ที่เก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกทอดหนึง่ง   ระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใช้เคร่่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายติดตั้งโปรแกรมควบคุมห้อง และสามารถทำาการ playback ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    ซึง่งกล้อง
โทรทศัน์วงจรปิดที่มอียู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ยกล้อง IP Camera จำานวน ๔๘ กล้อง และ Analog Camera จำานวน ๑๑๗ กลอ้ง
รวมท้ังส้ิน จำานวน ๑๖๕ กล้อง  เก็บข้อมูลภาพใน SAN Storage   ท่ีมีความจุ ๓๖ TB สามารถเก็บภาพได้นานประมาณ ๒๕ วัน
ในระบบใหมท่ีเ่สนอขอความเหน็ชอบประกอบดว้ย (๑) การติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิตามจดุตา่ง ๆ ภายในเขตเทศบาล  (๒) ติดต้ัง
เคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่่อทำาหน้าที่ในการบันทุกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (๓) ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด  (๔) ติดต้ังอปุกรณ์ Video Encoder เพ่อ่แปลงสัญญาณจากกล้อง Analog เดิมให้เข้ากับระบบใหม่  (๕) ติดตั้ง
จดุเช่อ่มต่อกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิให้กบัประชาชนท่ีตอ้งการเช่อ่มกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดกบัเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  (๖) ยา้ยห้อง
ควบคมุกล้องโทรทศัน์วงจรปดิจากห้องเดิมทีอ่ยู ่ชัน้ ๓ ไปตดิตัง้ที่ห้องใหม ่ชัน้ ๒ อาคารเอนกประสงค ์เทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว    หลังจากท่ีหน่วยงานปรับ
แก้ไข จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหล่อ จำานวนเงิน ๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านส่ีแสนห้าหม่่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน)    ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติ  เห็นควรเสนอ
ท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี
๑. ให้ปรับลดจำานวน License ลงเหล่อเท่ากับจำานวนกล้องโทรทศัน์วงจรปิด  หากกังวลว่าเม่อ่จดัซ้่อเพ่ิมเติม

แล้วจะราคาแพง  ก็สามารถใชวิ้ธีสงวนสิทธ์ิไว้ในสัญญาว่าผู้ขายต้องขายในราคาเดิมให้หน่วยงาน  แต่หน่วยงานไมจ่ำาเปน็ต้องจดัซ้่อ
จากผู้ขายรายเดิม  เน่่องจากในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงรุ่นจนไม่สามารถใช้กับ License เดิมท่ีจัดหาเกินความต้องการไว้
หร่อมีผู้เสนอราคาท่ีต่ำากว่าราคาท่ีเคยจัดหา จึงงไมค่วรจ่ายเงินล่วงหน้า

๒. ให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏิบัในคุณลักษณะพ้่นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ท่ีเสนอ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ให้ข้อเสนอแนะ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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๓. ศึงกษาข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องว่าส่วนราชการสามารถอนุญาตให้ประชาชนหร่อภาคเอกชน
นำากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเช่อ่มตอ่กับระบบของส่วนราชการได้หร่อไม ่อย่างใด   หากในอนาคตมกีารจดัทำาโครงการขยายการเช่อ่มตอ่
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิกับระบบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้หน่วยงานนำาเอกสารหลักฐานท่ีย่นยันว่าสามารถดำาเนินการได้ มาแสดง
ต่อคณะกรรมการด้วยว่าประชาชน/ภาคเอกชน ยินยอมให้เช่่อมต่อกล้องเข้ากับระบบ   แม้หน่วยงานจะมีเจตนารมย์ที่ดี แต่ต้อง
พิจารณาดำาเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วนำาเรียนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(นายกฤษ มนัทรานนท์) เพ่อ่พิจารณา   พร้อมทัง้
กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุ้มค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวดีทิศันท์างไกล (Video Conference System)

ของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๖ (งบผูกพัน ๓ ป ) วงเงนิงบประมาณ ๒๒๖,๐๘๗,๐๐๐.- บาท
(สองร้อยยี่สิบหกล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๙๒,๒๒๒,๓๑๐.- บาท
(หนึง่ร้อยเกา้สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบับัิติแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ดังน้ี

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์รายการท่ี ๖ อุปกรณ์ระบบควบคุมการส่่อสารส่วนกลาง และรายการท่ี ๑๐
ระบบถ่ายทอดสดเคล่่อนท่ี  ให้ส่บราคาจากเว็บไซต์โดยแสดง URL ย่ีห้อ รุ่น และ/หร่อแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิิบับัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังส่อส่ังการท่ี
เก่ียวข้องด้วย   หากไมม่ีราคาแสดงในเว็บไซต์ ให้ระบุในหมายเหตุให้ชัดเจน

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๙ อุปกรณ์สำารองไฟฟ้า  ให้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด
คุณลักษณะพ้่นฐานให้ถูกต้อง

๓. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น รายการท่ี ๑ - ๓  อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงสำาหรับอุปกรณ์วีดิทัศน์ทางไกล
แบบท่ี ๑, ๒ และ ๓  ซึง่งหน่วยงานชี้แจงว่าเป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ให้ปรับแก้ไขข้อความท่ีปรากฏิบัในเอกสารทุกแห่ง
เพ่่อไมใ่ห้เกิดความสับสนว่าเป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์หร่อโทรทัศน์

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิิบับัติ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหนว่ยงานเรยีนท่ีประชมุวา่เป็นการจดัหาเพ่อ่ทดแทนอปุกรณ์เดิมท่ีตดิตัง้เม่อ่ พ .ศ. ๒๕๔๙  โดยมกีารดแูล
รกัษาและซอ่มบำารุงใหส้ามารถใชง้านได้ แตเ่น่อ่งจากใชง้านมานานแล้ว ประสิทธิภาพการทำางานจึงงลดลงมาก  และปจัจบัุน บริษทัผูผ้ลิตได้
ยกเลิกการผลิตแล้ว    จึงงมีความจำาเป็นต้องจดัหาอุปกรณ์ใหม่เพ่อ่ทดแทนอปุกรณ์เดิมที่เส่อ่มสภาพ และเพ่ิมเติมอปุกรณ์ทีไ่มเ่คยมี
ใชง้านเพ่่อเพ่ิมประสทิธภิาพในการทำางาน    ซึงง่ระบบทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบัุน ส่วนราชการและหนว่ยงานต่าง ๆ ทีไ่มม่เีคร่อข่ายส่่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย หร่อระบบ ISDN จะไม่สามารถใช้งานระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
ของกระทรวงมหาดไทยได ้ เม่อ่ดำาเนินการปรับปรงุและพฒันาระบบเรียบร้อยแล้ว สว่นราชการและหนว่ยงานดงักล่าวจะสามารถใช้
งานระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทยได้โดยผ่านระบบส่่อสารทั้งภาพและเสียง (Unified Communication) และระบบ Web
Conference ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ปริมาณงานในปัจจุบัน  กลุ่มผู้ใช้หร่อหน่วยงานที่ขอใช้บริการประกอบด้วย  สำานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  สำานักงบประมาณ  สำานักงาน ก .พ.ร.  กอง
บญัชาการกองทพัไทย  กระทรวง กรม หนว่ยงานภาครัฐต่าง ๆ  หน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย   ความถ่ีในการใชง้านเฉล่ีย
เด่อนละ ๑๐-๒๐ ครั้ง   จำานวนผู้ใช้งานขึง้นกับภารกิจที่หน่วยงานร้องขอ ได้แก่ การจัดประชุมตามปกติ การประชุมกรณีเร่งด่วน
เร่่องความมัน่คงภายใน การส่ังมอบนโนบาย การแก้ไขปัญหาความเด่อดร้อนประชาชน การแก้ไขปัญหากรณีเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๕๙ – หลังการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙)
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และการถา่ยทอดองคค์วามรู ้  ซึงง่การประชมุแตล่ะคร้ังจะมผีูบั้งคบับญัชาระดับสูงของกระทรวง กรม จงัหวดั และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ภารกิจนัน้ ๆ พร้อมหนว่ยงานทีใ่หค้วามสนบัสนนุเข้าร่วมประชมุทกุคร้ัง  การประชมุแต่ละครัง้มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่า ๕๐๐ คน
อุปกรณ์ท่ีจัดหา ตรงตามเกณฑ์ จำานวน ๒ รายการ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ จำานวน ๑๐ รายการ ได้ส่บราคาจากท้องตลาดโดย
เปรียบเทยีบ ๓ ย่ีหอ้/บริษทั รวมทัง้เว็บไซตแ์ลว้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี
๑. ระบบส่่อสารของส่วนราชการมีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาต่อป เป็นมูลค่าสูงมาก  ควรมีการศึงกษาว่า

หากเปล่ียนเป็นวิธีการเช่าจะคุ้มค่ากว่าการลงทุนหร่อไม่   ท้ังน้ี  ต้องพิจารณาถึงงเร่่องความมั่นคงปลอดภัยด้วย    ตามท่ีหน่วย
งานชี้แจงว่ามีความจำาเป็นต้องเช่่อมโยงถึงงระดับอำาเภอน้ัน  ให้เพ่ิมเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน รวมท้ังสถิติการใช้งาน เช่น
ความถ่ีในการใช้งานบ่อยแค่ไหน  จำานวนผู้เข้าร่วมประชุมท่ัวประเทศซึง่งรวมถึงงส่วนราชการในระดับท้องถ่ินและผู้นำาชุมชนที่มา
เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ VCS ณ ที่ว่าการอำาเภอ  เพ่อ่ความรอบคอบว่าหน่วยงานได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

๒. ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงท่ีประชุมว่าได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ VCS ร่วมกับส่วนราชการอ่่นแล้ว
และสามารถใช้งานร่วมกันได้ดีน้ัน  เม่่อมีโครงการปรับปรุงหร่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ VCS ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาว่า
ระบบและอปุกรณ์ที่เสนอขอความเห็นชอบน้ันเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ล้าสมยั

๓. ให้พิจารณาการบริหารจัดการให้รอบคอบเหมาะสม  เน่่องจากการประชุมบางอย่างไม่จำาเป็นต้อง
เป็นการส่่อสารสองทางให้ส้ินเปล่อง bandwidth การบริหารในลักษณะ single command โดยสามารถระบุให้มีการส่่อสาร
สองทางเฉพาะบางหน่วยงานในบางเวลา ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงท่ีประชมุน้ัน มคีวามเหมาะสมดีแล้ว

๔. เน่่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก
และเป็นเร่่องใหม่ท่ีต้องทำาความเข้าใจถึงงระดับผู้นำาชมุชนท่ัวประเทศ เพ่อ่ขับเคล่่อนให้โครงการสำาเร็จ  ดังนั้น นอกจากระบบที่ใช้
ปกติแล้ว  ควรพิจารณาตรวจสอบการดำาเนินการระบบสำารองต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้พร้อมใช้งานและสามารถ
ทดแทนระบบหลักได้ในทันทีที่ระบบหลักเกิดปัญหา
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ   พร้อมท้ังกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำาหนดรายการพัสดุเพ่ิมเติมในระบบข้อมูลสินค้า

(Electronic Catalog : e-catalog) คอื โต๊ะคอมพิวเตอร์, โตะ๊ทำางาน, เก้าอ้ีสำานักงาน (ทัง้แบบมีล้อและแบบไม่มีลอ้)
ดว้ยเว็บไซตก์รมบัญชกีลางไดเ้ผยแพร่ขา่ว ฉบับท่ี ๒๙/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สรุปไดว่้า

กวพ. มีมติกำาหนดรายการพัสดุเพิ่มเติม  ท้ังโตสะสำานักงาน แบ่งเป็นโตสะคอมพิวเตอร์ และโตสะทำางาน  รวมท้ังเก้าอี้สำานักงาน
แบ่งเป็นเกา้อีส้ำานกังานแบบมล้ีอ และเกา้อีส้ำานกังานแบบไมม่ล้ีอ   ท้ังนี ้ ตัง้แตวั่นท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป ส่วนราชการ
ท่ีประสงค์จัดหาโตสะสำานักงาน เก้าอี้สำานักงาน ต้องจัดซ่้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
เท่านั้น ซึง่งจะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Bidding : e-bidding) แบบเดิมไม่ได้     ความละเอียดปรากฏิบั
ตามหนังส่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสด ุดว่นท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เท่านั้น  สำาหรับโตสะคอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ ซึง่งคณะกรรมการจะไม่พิจารณา แต่หน่วยงาน
ต้องเสนอรายละเอียดภาพรวมท้ังโครงการ และเพ่่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ จึงงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพ่่อโปรดทราบ    ท้ังนี้  หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ท่ีสำานัก
มาตรฐานการจัดซ่้อจดัจ้างภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑
มติที่ประชุม รับทราบ
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