
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที ่๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

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

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

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

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

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

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

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

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

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

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

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

(นายโชติ เช่้อโชติ)
๑๘. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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๑๙. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์)

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.

๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุภกร ศรีตกุานนท์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการกอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. นางกรรณิการ์ แสงแก้ว ผู้อำานวยการกองแผนท่ีระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
๕. นางสาวกาญจนา อนวุณิชรุทธเวช นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
๖. นายปิติ ล้ิมประยูรยงค์ นักบริหาร การไฟฟ้านครหลวง
๗. นายจรูญฤทธ์ิ กัลยณภัทรสิษฏ์ นักบริหาร ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๘. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
๙. นายนัฐพล แซล้ิ่ม พนักงานวิเคราะห์ผังเม่อง กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๐. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๑๑. นางสาวกมลรัตน์ ไผ่คำา เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน  กองคลัง สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๒. นางสาวกนกวรรณ หนูเอี่ยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน  กองคลัง สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๓. นางจริยา ชุมพงศ์ กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๔. นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าฝ่ายประสานงบประมาณ สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๕. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๖ โครงการ 
ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙  โดยไม่มีการแก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑  สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(โครงการที่มมีูลคา่ไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท และที่เกนิ ๑๐ ล้านบาท)  จำนนวน๑๑ ๑หนววยงนน๑ดังงน้  
 

 

หนววยงนน ๑จำนนวน
(หนววยงนน)

จำนนวน
(โครงกนร)

วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกนร๑(บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

กรมโยธนธิกนรและผงงเมอืง  
ปีงบฯ๑  2559
ไมวเกิน๑  10   ล้นนบนท
- จงดัหนจริง
เกิน๑  10   ล้นนบนท
- จงดัหนจริง

1 5

1

30,153,700.-

12,412,000.-

27,482,829.-

10,165,000.-

รอบ๑1 ปี

ลดัลง๑
2,670,871.-
ลดัลง๑
2,247,000.-

 

ท่้ประชุม รงบทรนบ

๓.๒  สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ระดบัจังหวัด๑จำนนวน๑๒ ๑หนววยงนน๑ดังงน้ 

หนววยงนน ๑จำนนวน
(หนววยงนน)

จำนนวน
(โครงกนร)

วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกนร๑(บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

จงงหวงดัมหนสนรคนม รอบ๑6 เดัอืน
ปีงบฯ๑  2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 40 58 8,769,466.-
จงงหวงดัฉะเชิงเทรน รอบ๑6 เดัอืน
ปีงบฯ๑  2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 82 103 18,091,570.-

 

ท่้ประชุม รงบทรนบ๑และกำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนรโดัยเครวงครงดั๑คำนนึงงถึงปึงงประสิทธิภนพ
ประสิทธิผล๑ควนมประหยงดั๑ควนมคุม้ควน๑และใหม้ก้นรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม๑เพือ่ประโยชนขของทนงรนชกนรเปนนหลงก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนือ่ง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๕/2559 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2559  กนรพิจนรณนและ

ใหค้วนมเหน็ชอบโครงกนรจงดัหนระบบคอมพวิเตอรขท่้มม้ลูควนเกนิ๑10 ล้นนบนท๑ขององคขกรปกครองสววนท้องถึงปิน่๑จำนนวน๑๒ ๑โครงกนร
ซึงง่ผวนนกนรพิจนรณนกลง่นกรองของคณะทำนงนน๑เมื่อวงนท่้๑20 กงนยนยน๑2559 แล้ว๑๑ดังงน้ 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี๑๑จำนนวน๑๑ ๑โครงกนร
- โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ีงบประมาณรายจา่ยประจำาป 

๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สีส่บิเจด็ลา้นสีแ่สนหา้หมืน่หกพันสองร้อยบาทถว้น) หลงงจนกปรงบแกไ้ขตนมขอ้สงงเกตของคณะกรรมกนร
ในครนวประชมุครง งท่้๑๔/๒ ๕๕๙๑เมือ่วงนท่้๑๗๑กรกฎนคม๑๒ ๕๕๙๑จำนนวนเงินโครงกนรเหลือ๑๘๒ ,๒ ๘๗,๐๐๐.- บนท๑(แปดัสิบสองล้นน
สองแสนแปดัหมื่นเจ็ดัพงนบนทถึงปว้น) สววนท่้เปนนอุปกรณขคอมพิวเตอรข๑จำนนวนเงิน๑๔๒ ,๖๗๑ ,๒ ๐๐.- บนท๑(ส่้สิบสองล้นนหกแสน
เจ็ดัหมื่นหนึง่งพงนสองร้อยบนทถึงป้วน)  หลงงจนกปรงบแกไ้ขตนมขอ้สงงเกตของคณะกรรมกนรในครนวประชมุครง งท่้๑๕/๒ ๕๕๙๑เมื่อวงนท่้
๑ ๑สิงหนคม๑๒ ๕๕๙ จำนนวนเงินโครงกนรลดัลงเหลือ๑๘๐  ,  ๐๐๔  ,  ๖๕๕  .-   บนท๑  (  แปดัสิบล้นนส่้พงนหกร้อยห้นสิบห้นบนทถึงป้วน  )   สววน
ท่้เปนนอุปกรณขคอมพิวเตอรขเหลือ๑๔๐  ,  ๓๘๘  ,  ๘๕๕  .-   บนท๑  (  ส่้สิบล้นนสนมแสนแปดัหมื่นแปดัพงนแปดัร้อยห้นสิบห้นบนทถึงป้วน  ) 

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙) - แก้ไข
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ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแต่มี
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานพจิารณาถึงงความคุม้คา่ในการตดิตัง้กล้องโทรทัศนว์งจรปิด และพจิารณาความเหมาะสม
สถานท่ีท่ีจะติดตัง้กล้องอ่านป้ายทะเบียนว่าควรตดิตั้งจุดไหนบ้างเพ่่อให้เกิดความคุ้มค่า เม่่อหน่วยงานปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการแล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จดัทำาเอกสารชี้แจง ดังนี้
๑. Software Base มีราคาหน่วยละ ๒๙๒,๐๐๐.- บาท โดยติดตั้งในเคร่่องคอมพิวเตอร์ Server

จำานวนท้ังส้ิน ๑๓ ชุด ราคาชุดละ ๒๙๒,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๗๙๖,๐๐๐.- บาท  โดยความสามารถของ
Software Base ดังกล่าว สามารถเพิ่มจำานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีตอ่เพิ่มเข้ากับระบบได้ไม่จำากัด

๒. ราคา License กล้องโทรทัศนว์งจรปิดตอ่หนว่ย มรีาคาหนว่ยละ ๑๐,๒๕๕.- บาท โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้  (๑) ค่า License กล้องจำานวน ๘๐๐ กล้อง (ท่ีส่บราคาในคร้ังแรก) เฉล่ียรวมกับราคา Software Base รวมเป็นเงิน
๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (๒) คา่ License กล้องอย่างเดยีวตอ่ ๘๐๐ กล้อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๗๙๖,๐๐๐ = ๘,๒๐๔,๐๐๐.- บาท
เฉล่ียตอ่กล้องเป็นเงิน ๘,๒๐๔,๐๐๐/๘๐๐ = ๑๐,๒๕๕ บาท

๓. จากการชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประเด็น
เกี่ยวกับการใช้ Software ตรวจจับป้ายทะเบียนนั้น ขอเรียนว่าราคาดังกล่าวไม่รวม Software จับป้ายทะเบียนแต่อย่างใด
โดย Software Base มีความสามารถเพิ่มออปชั่นการตรวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่ต้องทำาการซ่้อเพิ่มจึงงจะสามารถใช้ได้ ซึง่ง
ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ไดซ้่้อออปชั่นดังกล่าว

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙เม่่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะทำางานพิจารณาตาม
เอกสารชี้แจงโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้ว เห็นว่าหน่วยงานได้ปรับค่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดจากราคา ๑๕,๐๐๐.- บาท ลดลงเหล่อ ๑๐,๒๕๕.- บาท ซึง่งราคาดังกล่าวไม่รวมซอฟต์แวร์ตรวจจับป้าย
ทะเบียน  โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการประสานขอรายละเอียดซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพ่่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาโครงการอ่่นท่ีมีการจัดหา License สำาหรับตัวกล้อง ในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป
มติทีป่ระชุม ใหฝ่้ายเลขานกุารประสานหนว่ยงานจดัทำาเอกสารชีแ้จงขอ้ซกัถามของคณะกรรมการใหค้รบถว้นทุกคำาถาม 
กอ่นนำาเสนอคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัภเูกต็ งบประมาณรายจา่ยประจำาป 

๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๒,๕๔๙,๘๒๑.๓๕ บาท (สบิสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหา้สตางค์)

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแต่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวน license ป้ายทะเบียน แล้วค่อยนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาใน
การประชุมคร้ังต่อไป

อบจ.ภูเก็ตได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัต ิเห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะทำางาน เพ่่อพิจารณาต่อไป

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙เม่่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  คณะทำางานพิจารณาตาม
เอกสารชี้แจงโครงการของ อบจ.ภูเก็ต แล้ว  มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ สรุปได้ดงันี้

๑. ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี 2 อปุกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
หน่วยงานได้ส่บราคาจากท้องตลาดโดยเปรียบเทียบ ๓ ราย รวมท้ังเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์  มีผู้เสนอราคาจำานวน ๑ รายท่ีเสนอ
ราคาสูงกว่ารายอ่่นมาก (รายอ่่นมีราคาใกล้เคียงกัน)    รายการท่ี 11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี สำาหรับ
ตรวจจับป้ายทะเบียน ราคาจากเว็บไซต์ต่ำากว่าราคาจากผู้เสนอราคา ๓ ราย โดยระบุว่ายังไม่รวมค่าภาษีนำาเข้า ค่ารับประกัน
ค่าขนส่ง นั้น ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเพิ่มเติมเพ่่อให้การเปรียบเทียบราคา อยู่บนพ่้นฐานเดียวกัน จำานวน 16
License นั้น ติดตัง้อยู่จดุไหนบ้าง

๒. ให้จัดทำาคำาชี้แจงเหตุผลความจำาเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน
มติทีป่ระชุม ใหฝ่้ายเลขานกุารประสานหนว่ยงานจดัทำาเอกสารชีแ้จงขอ้ซกัถามของคณะกรรมการใหค้รบถว้นทุกคำาถาม
กอ่นนำาเสนอคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และที่มี

มูลค่าเกิน ๑๐ ล้าน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำางานกลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 ๐ กันยายน 2559 แล้ว รวมท้ังส้ิน ๕ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๒ โครงการ ดงันี้
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของสำานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย (กองคลัง สป.มท.) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  2559 จำานวนเงิน 127,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถว้น)

ผู้แทนกองคลัง สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนท่ีประชมุว่าเป็นการจดัซ่อ้เพ่่อทดแทนของเดิมซึง่งมี
๒ ส่วน    ส่วนแรกเป็นการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีเสียและไม่คุ้มค่าในการซ่อม    ส่วนท่ีสองเป็นการทดแทนนระบบ
เดิมท่ีเช่าใช้งานอยู่ ซึง่งค่าใช้จ่ายในการเช่า (รวมจำานวน ๕ เคร่่อง) ท่ีผ่านมา (จำานวน ๑ ปีเท่านั้น) ประมาณ ๓ แสนบาท ใน
ขณะท่ีการจัดซ่อ้ในคราวนี้ใช้งบประมาณเพียง ๑ แสนเศษ (ใช้งานได้อย่างน้อย ๕ ปี)

ประธานแจง้ที่ประชุมว่าในป งบประมาณ พ  .  ศ  .   ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยมนีโยบายในการจดัหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยให้พิจารณาใช้วิธีการเช่าแทนการจัดซื้อ  แจง้เพ่่อทราบและถอ่ปฏิบัติตั้งแตต่้นปีงบประมาณ  
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเปน็หลัก

๒) โครงการจดัทำาระบบงบประมาณอิเลก็ทรอนกิสข์องสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ระยะที ่1
ของสำานกันโยบายและแผน สป.มท.  งบประมาณรายจา่ยประจำาป  2559  จำานวนเงนิ 1,000,000.- บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 910,200.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถว้น)

ผู้แทนสำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนท่ีประชุมว่าโครงการนี้ได้รับ
งบประมาณจำานวน ๑ ล้านบาทถ้วน  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑ แสนบาทเศษ  อีกส่วนเป็นการจ้าง
เหมาบุคลากรเพ่่อทำาระบบงาน ซึงง่ได้ศึงกษาดูงานจากระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  คณะทำางานมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพ่อ่เศรษฐกจิและสังคม (ช่อ่เดมิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ประกาศกำาหนด โดยแสดงการคำานวณคา่ใชจ้า่ย
บุคลากรท่ีใชใ้นการพฒันาระบบตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจา้งท่ีปรึงกษาของกระทรวงการคลัง  ท้ังนี ้เน่อ่งจากเป็นโครงการ
เร่งด่วน มีความจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการจัดทำาระบบระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.มท. ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบเอกสารท่ีหนว่ยงานปรับแกไ้ขกอ่นเสนอคณะกรรมการ
เพ่่อพิจารณาไดโ้ดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะทำางานอีกคร้ังหนึง่ง

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว
เห็นว่าส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๑๐,๒๐๐.- บาท นั้น หน่วยงานใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานท่ี
ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ (ช่่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีฯ)    แต่ในส่วนการจ้างเหมาบุคลากรเพ่่อทำาระบบงานนั้น
หน่วยงานได้ส่บราคาจากบุคคล ซึง่งไม่เคยปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเสนอจ้างบุคคลในพัฒนาระบบงาน    ท้ังนี้  โครงการจ้าง
พฒันาระบบงาน (ท่ีเสนอคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ) ท่ีผ่านมา  จะเป็นการส่บราคาจากบริษทัอย่างนอ้ย ๓ ราย
โดยมใีบเสนอราคาเพ่อ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ  รวมท้ังตอ้งแสดงรายละเอยีดคณุลักษณะพ่น้ฐานของระบบดว้ย

ผู้แทนสำานกันโยบายและแผน สป.มท. เรียนชีแ้จงท่ีประชมุว่า  เป็นการจา้งเหมาบุคลากรเพ่อ่ทำาระบบงาน
ซึงง่หนว่ยงานพจิารณาแล้วเหน็ว่าไมใ่ชก่ารจา้งท่ีปรึงกษา  โดยอา้งองิจากหนงัส่อกระทรวงการคลัง ดว่นมาก ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว๖๗
ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ดงันี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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หน้า ๒  ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำาเนินงาน
๑.๑ หากส่วนราชการมีความจำาเป็นต้องจ้างเอกชนดำาเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา ให้

หัวหน้าส่วนราชการหร่อผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการดำาเนินการจ้างเอกชนดำาเนินงานเฉพาะโครงการ หร่อ
เฉพาะคร้ังคราวท่ีมีความจำาเป็นเพ่่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าท่ีปกติของส่วนราชการเท่านั้น โดยไม่จำาเป็นต้องทำาข้อตกลง
การจ้างหร่อสัญญาจ้างเต็มปีงบประมาณ และมิให้ทำาข้อตกลงการจ้างหร่อสัญญาจ้างในลักษณะตอ่เน่่อง

๑.๒ ลักษณะงานท่ีจ้างควรเป็นงานท่ีส่วนราชการซ่้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย งานทำาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึงกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดทำาคำาแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตส่่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึงกข้อมูล งานสำารวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำารุงยานพาหนะ งานพัฒนา
บุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีเอกชนมีความชำานาญมากกว่า เป็นต้น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. ให้จัดทำาข้อกำาหนดของระบบงานท่ีต้องการ พร้อมระบุคุณสมบัติของบุคลากร ท่ีใช้ในการพัฒนา

ระบบว่าต้องใช้บุคลากรตำาแหน่งใด ประสบการณ์จำานวนกี่ปี วุฒิการศึงกษาระดับใด จำานวนกี่คน คนละกี่วัน/เด่อน  โดยอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึงกษา ของกระทรวงการคลัง   เพ่่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  

๒. ให้หาร่อกรมการปกครอง (ซึง่งหน่วยงานชี้แจงว่าได้ไปศึงกษาดูงานจากกรมการปกครอง) และหาร่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่่อพิจารณาให้รอบคอบว่าหน่วยงานไดด้ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
มตทิีป่ระชุม ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอยีดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๓ โครงการ ดังนี้
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการผังระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๙  จำานวนเงิน

๑๙,๓๒๖,๒๒๐.๑๖ บาท (สบิเกา้ลา้นสามแสนสองหมืน่หกพันสองร้อยยีส่บิบาทสบิหกสตางค์) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ ๗
สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๗,๐๘๘,๐๘๔.๐๑ บาท (สบิเจด็ลา้นแปดหมืน่แปดพันแปดสบิสีบ่าทหนึง่สตางค)์

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
ไมม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนท่ีประชุมว่า กองผังระบบไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า ปัจจุบันจัดทำา
ผังระบบไฟฟา้ตา่ง ๆ ชนดิไฟล์ CAD จดัเกบ็ใน Server จำานวน ๓ แหง่ เพ่อ่ใหศ้นูย์ส่ังการระบบไฟฟา้ใชใ้นการควบคมุและส่ังการ
และจดัพิมพ์แบบต่าง ๆ ลงบนกระดาษ A0 แจกจ่ายหน่วยงานอ่่น ๆ เช่น ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขต
ท้ัง ๑๘ เขต เพ่่อใช้ในงานบำารุงรักษา แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ซึง่งพิมพ์แจกจ่ายทุก ๆ ๒ เด่อน ทำาให้แบบท่ีพนักงานถ่อปฏิบัติงาน
ไม่เป็นปัจจุบัน ต้องบันทึงกแก้ไขด้วยม่ออาจไม่ครบถ้วนซึง่งเป็นเหตุให้อาจทำางานผิดพลาดได้ อีกท้ังระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน
มีความซับซ้อนมากย่ิงขึง้น หากเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจส่ังการและควบคุมท่ีถูกต้อง
และแม่นยำา การไฟฟ้านครหลวงเขตต้องเดินทางเข้าไปทำางานด้วยความรวดเร็ว รวมถึงงงานโครงการใหม่ ๆ เช่น งานระบบ
จดัการพลังงานไฟฟา้ในระบบจำาหนา่ย (DMS) มอีปุกรณ์ตา่ง ๆ เพิม่ขึงน้ในระบบไฟฟา้ เพ่อ่ชว่ยในการควบคมุระบบไฟฟา้ แตม่ปัีญหา
อุปสรรคในการติดตั้ง บางคร้ังไม่สามารถหาจุดติดตั้งอุปกรณ์พบ    จากปัญหาในการทำางานท่ีเกิดขึง้น รวมท้ังจากการท่ีลูกค้า
ร้องเรียนในการแกไ้ฟฟา้ขดัขอ้งล่าชา้  การไฟฟา้นครหลวงพจิารณาแล้วเหน็ว่าปัจจบัุนรถงานแกไ้ฟฟา้ขดัขอ้งม ีTablet ใชง้าน
ประจำาอยู่แล้ว จึงงได้มีแนวคิดในการนำาระบบ ICT มาช่วยแก้ปัญหา เพ่่อเกิดความรวดเร็วในการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สร้างความ
พึงงพอใจ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่การไฟฟ้านครหลวง โดยจัดหาระบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับใช้งานผัง ระบบ
ไฟฟา้และขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจำาเป็น และขอ้มลูเป็นปัจจบัุน ใชง้านผ่าน Tablet หร่อ Smartphone ไดทุ้กท่ีทุกเวลา    การออกแบบจะ
ประกอบดว้ยท้ัง Hardware และ Software โดยแบ่งเป็นระบบย่อย ๔ ระบบ ไดแ้ก ่(๑) ระบบสำาหรับผู้ปฏติงิานศนูย์ปฏบัิตกิาร
ของกองผังระบบไฟฟา้ ประกอบดว้ยโปรแกรมประยุกตส์ำาหรับใชง้านผ่าน Web browser มฟีงักช์ัน่การทำางาน ไดแ้ก ่แสดงตำาแหนง่
สถานท่ีท่ีจะปฏิบัติงานท้ังหมดบนแผนท่ี แสดงสถานะของงานด้วยสัญลักษณ์และสีท่ีแตกต่างกัน สามารถส่งงานเปล่ียนแปลง
รายการไปยัง Mobile device ของผู้ปฏบัิตงิานภาคสนามได ้สามารถย่นยันความถกูตอ้งของงานภาคสนามได ้ (๒) ระบบสำาหรับ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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ผู้ปฏบัิตงิานภาคสนาม ประกอบดว้ยโปรแกรมประยุกตส์ำาหรับ Mobile device สำาหรับผู้ปฏบัิตงิานภาคสนาม มฟีงักช์ัน่การทำางาน
ไดแ้ก ่Switching diagram เพ่อ่ดผัูงระบบไฟฟา้แบบออนไลน ์แสดงขอ้มลู ภาพถา่ย และตำาแหนง่ GPS ของอปุกรณ์ท่ีตอ้งการ
แนะนำาเส้นทางสำาหรับเดินทางไปปฏิบัติงานได้ (โดยใช้ GIS ของ กฟน. เป็นหลัก และดูการจราจรจาก Google map ซึง่ง
ปัจจุบันยังใช้ Google map โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดดูไดไ้ม่เกิน ๒ ล้านคร้ังต่อปี จะไม่มีค่าใช้จ่าย) เน่่องจากยังไม่ถึงงข้อกำาหนด
ท่ีจะตอ้งชำาระเงิน) เป็นตน้  (๓) ระบบสำาหรับผู้ใชง้านท่ัวไป ประกอบดว้ยโปรแกรมประยุกตส์ำาหรับ Mobile device สำาหรับผู้ใชง้าน
ท่ัวไป  (๔) เช่่อมโยงกับระบบงานเดิม ประกอบดว้ยโปรแกรมประยุกต์สำาหรับระบบงานเดิมท่ีเกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเปน็หลัก 

๔) โครงการพัฒนาระบบ MEA Public Information System Phase II งบประมาณลงทุน
ผูกพันยกมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๑๓,๘๔๔,๓๐๒.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสองบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๒,๔๔๒,๘๐๒.- บาท (สิบสองล้าน
สี่แสนสี่หมืน่สองพันแปดร้อยสองบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
ไมม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนท่ีประชุมว่า กฟน . ไดด้ำาเนินโครงการพัฒนาระบบบริการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ระยะท่ี ๑ โดยดำาเนินการจัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบสำาหรับพัฒนางาน
บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และลดความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุฉุกฉิน เพ่่อรองรับศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารของ กฟน. ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารสำาหรับประชาชนในการส่บค้นข้อมูล และขอข้อมูลผ่าน
เว็บไซตไ์ดอ้ย่างสะดวก    โครงการพฒันาระบบ MEA Public Information System ระยะท่ี ๒ ท่ีเสนอขอความเหน็ชอบในคราวนี้
เป็นการจัดหาอุปกรณ์เพ่่อใช้งานเป็นระบบสำารอง โดยทำางานร่วมกับระบบหลักแบบ Active-Active ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงานท่ีให้บริการอยู่ในเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่่อง
และมีการบริหารจัดการเพียงท่ีเดียวเพ่่อให้ความสะดวก ลดปัญหาความสับสนในการเข้าใช้งาน ท้ังยังสามารถจัดสรร
ทรัพยากรท่ีใช้ภายในระบบไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการขยายตัวไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเปน็หลัก 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที ่๒  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏบิตัิ

การ จำานวน ๙๘ ชุด และเคร่ืองพิมพ์แบบ Plotter ขนาด A ๑ จำานวน ๔๙ ชุด ทดแทนเคร่ืองเดมิ สำาหรับแผนงานพัฒนาภมู-ิ
สารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที ่๓ งบประมาณลงทนุป  ๒๕๕๘ ผูกพันป  ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๑๐,๑๐๒,๒๔๒.๙๙ บาท ภาษีมลูคา่
เพ่ิมร้อยละ ๗  จำานวน  ๗๐๗,๑๕๗.๐๑ บาท รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๑๐,๘๐๙,๔๐๐.-  บาท (สบิลา้นแปดแสนเกา้พันสีร้่อยบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิติัแล้ว  มข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี 3 เคร่่องพิมพ์แบบ Plotter ขนาด A1 ท่ีหน่วยงานใชเ้กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้่นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ สำาหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีประกาศกำาหนดโดย
กระทรวงดิจทิลัเพ่่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่อ่เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕.๔
ซึงง่คณะทำางานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเกณฑ์ท่ีไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาหลายปีแล้ว เห็นควรให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตาม
เกณฑ์ แสดงการส่บราคาจากทอ้งตลาดโดยเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ย่ีห้อ รวมท้ังอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนท่ีประชุมว่า เคร่่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และเคร่่องพิมพ์แบบ Plotter ขนาด A1 ท่ีติดต้ังใชง้านสำาหรับระบบภูมสิารสนเทศระบบไฟฟ้า โครงการพฒันาภูมสิารสนเทศระบบ
ไฟฟ้าทางภมูศิาสตร์ ระยะท่ี ๒  ได้มกีารติดต้ังใชง้านต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึงง่มอีายุการใชง้านเกินมลูค่าทางทรัพย์สิน อกีท้ังมสีภาพ
ชำารุดบ่อย ไมคุ้่มกับค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมบำารุงรักษา จึงงจำาเป็นต้องจดัหาทดแทน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงงถึงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเปน็หลัก 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
- การประชุมสมัมนา เร่ือง ทบทวนแนวทางการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและ

จงัหวดั เม่อ่วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปร้ินซ ์พาเลซ  กรุงเทพฯ   จากคำาถามและขอ้เสนอแนะของผู้เขา้ร่วมประชมุ
สัมมนา  ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร สป. ไดด้ำาเนนิการ ดงันี้

๑. กรณีมหีลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว  ศสส.สป. ไดจ้ดัทำา คคำาถามท่ีถามบ่อย” หร่อ FAQ เผยแพร่
ท่ีเว็บไซตข์องสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (http://smoi.moi.go.th) แล้ว

๒. กรณีไมม่หีลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิต ิ อยู่ระหว่างดำาเนนิการพจิารณากำาหนด (ร่าง) หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัิตเิพ่อ่เสนอคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพ่อ่พจิารณา

๓. สำาหรับข้อเสนอแนะในส่วนท่ีนอกเหน่ออำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  อยู่ระหว่างดำาเนนิการจดักลุ่มคำาถามและขอ้เสนอแนะเพ่อ่จดัส่งใหห้นว่ยงานท่ีมอีำานาจหนา้ท่ี
เพ่อ่ตอบขอ้หาร่อของผู้เขา้ร่วมสัมมนา รวมท้ังรับทราบขอ้เสนอแนะเพ่อ่เป็นขอ้มลูในการดำาเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งตอ่ไป

๔. ศสส.สป. พิจารณาแล้ว เห็นควรกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีหน่วยงานในสังกัด มท .
รวมท้ัง อปท. ในกำากับดูแลของ มท. สามารถดำาเนินการจัดหาได้เอง  โดยอ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรีเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๗  ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ช่่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) เสนอ  โดยให้กระทรวงต่าง ๆ ดำาเนินการพิจารณาอนุมัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดฯ ได้เอง ท้ังนี้ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งตามหนังส่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร ดว่นท่ีสุด ท่ี ทก ๐๒๐๗ /๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ หน้า ๑-๒ ข้อ ๑. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง)  ดงันี้

๑.๑ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำานักงานพ้่นฐาน ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสารกำาหนด ภายใต้เง่่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เคร่่อง / คน โดยเฉล่ีย
ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

๑.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่่อทดแทนระบบท่ีใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ให้หน่วยงานจัดหาได้ใน
วงเงินไมม่ากกว่าเดิม  ท้ังน้ี ให้วงเงินท่ีขอครอบคลุมถึงงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย

๑.๓ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่่อเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตามงาน / แผนงาน / โครงการเดิม โดย
ระบบงานดังกล่าวไมม่ีความซ้ำาซ้อน / เช่อ่มโยง / สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่่น

๑.๔ ให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน

คณะทำางานมข้ีอสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความ สรุปได้ดังน้ี
๑. เปล่ียนข้อความจาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เปล่ียนข้อความจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจ

และสังคม  เน่่องจากเม่่อวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม เพ่่อจัดต้ัง กระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคม ขึง้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร และเม่่อวันท่ี
15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระ
สำาคัญค่อให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร และให้จัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคมขึง้นแทน

๓. วงเงิน (เฉพาะส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท พิจารณาตามแนวทาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) ท่ีผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ
ได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเม่่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่ากระทรวงดิจิทัลฯ มีหลักเกณฑ์และแนวทางให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ สามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๕๙)






