
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดทีี่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น..

ณ  ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

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) 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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รกท.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

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

(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (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

(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)
๑๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)
๑๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

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

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๔. 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
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทัศน์ เริงสมัย นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายอาจินต์ ทวีวัฒนโสภณ วิศวกรส่่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
๓. นางสาวกุลวดี ภูไ่พโรจน์ นักประมวลผลข้อมูล ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายธนะศักดิ ์เตียวปิยกุล นักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง
๕. นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้านครหลวง
๖. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๖ การไฟฟ้านครหลวง
๗. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
๘. นายบุญสม พิมพแ์ดง นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
๙. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ กองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๔. นายศักดิช์าย วังระหา งานบริหารงานพัสดุและงบประมาณ สำานักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มงานอำานวยการ  สำานักนโยบายและแผน
๑๕. นางสาวอัจฉรา คงกล่ินสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ สำานักสอบสวนฯ กรมการปกครอง
๑๖. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักสอบสวนฯ กรมการปกครอง
๑๗. นายสศม พูนพายัพ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ สำานักสอบสวนฯ กรมการปกครอง
๑๘. นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิาร เทศบาลนครเชียงใหม่
๑๙. นายคุณาทิป บุญเร่องขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
๒๐. นางวราภรณ์ จติรีวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงิน เม่องพัทยา
๒๑. นายสุรเดช ทะเริงรัมย์ นักวิชาการศึกษา เม่องพัทยา
๒๒. นางนวรัตน์ แสงประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ อบจ.ภูเก็ต
๒๓. นางสาวฐิตารีย์ กฤตยาเจริญพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ อบจ.ภูเก็ต
๒๔. นายประพัน อินสม วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิาร เทศบาลนครเชียงใหม่
๒๕. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๖. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๗. นายก้องภพ รักเม่อง พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบยีบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี  ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๙ เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ส่บเน่่องจากการประชุม
คณะกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำานวน ๓ โครงการ

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแกไ้ข

ร  ะเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำานวน ๑๓ รายการ สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต ์http://www.mict.go.th/view/1/cctv

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดทราบต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เน่อ่งจากมคีณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) จำานวน ๓ คณะ
ค่อ (๑) คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ  โดยมีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ   (๒) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด  โดยมีผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการ
เป็นประธานกรรมการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ  (๓) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ  ซึึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแ้จ้งให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว  

๒. เพ่อ่ใหส้ามารถเช่อ่มโยงบูรณาการกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ในพ่น้ท่ีจงัหวัด รวมท้ังการเช่อ่มโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ เพ่่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ควรผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ (แจ้งตาม
หนงัส่อสำานกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๑๑๐/ว๑๖๑๖ ลงวันท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๘) กอ่นดำาเนนิการจดัหา  ท้ังนี ้อาจดำาเนนิการ
คู่ขนานกับการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นส่วนประกอบให้คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก็ได้
มติที่ประชุม การจดัหาระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ตอ้งผา่นการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใชง้าน
ของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) กอ่นดำาเนนิการจดัหา

๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ประจำาป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคม มีหนังส่อด่วนท่ีสุด ท่ี ดท ๐๒๑๐/ว๒๑๒๒ ลงวันท่ี ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เร่่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ขอให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  ท้ังนี้ โครงการ
ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง และมีผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำาหน่วยงานลงนามกำากับท้ายแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร
จำานวน ๒๐ ชดุ และไฟล์อเิล็กทรอนกิส์ จำานวน ๑ ชดุ ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการฯ ไดท่ี้ http://100m.mict.go.th

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด รวมท้ังสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดทราบต่อไป  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่่อให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ควรเล่่อนกำาหนดจัดประชุมประจำาเด่อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิมท่ีจัดประชุมคณะทำางานสัปดาห์ท่ี ๓  คณะกรรมการ
สัปดาห์ท่ี ๔ โดยเล่่อนให้เร็วขึ้นประมาณ ๑ สัปดาห์  และแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร
และจังหวัด ทราบกำาหนดการประชุมด้วย
มติที่ประชุม กำาหนดจดัประชมุประจำาเดอ่นมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงันี้

๑. กำาหนดจัดประชุมคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่่อทำาหน้าที่พิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนนำาเข้าสู่
การพจิารณาของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย    

๒. กำาหนดจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในวนัศกุรท่ี์
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  และหากมคีวามจำาเปน็เร่งดว่น อาจกำาหนดประชมุอกีคร้ังในวันศกุร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๓.๓ การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเปลีย่นช่ือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO)
การไฟฟ้านครหลวง มีหนังส่อท่ี มท ๕๒๒๕/๓๒๔/๕๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งเปล่ียนช่่อ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง จากนายชัยยงค์  พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบส่่อสาร เป็น นายสารนติ  องัศสิุงห ์รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบส่่อสาร ปฏบัิตหินา้ท่ีแทน
เน่่องจากนายชัยยงค์  พัวพงศกร ไปดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ท่ีประชุม รับทราบ

๓.๔ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมลูค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จำนนวน ๑  หนววยงนน  ดังงน้  
 

 

หนววยงนน  จำนนวน
(หนววยงนน)

จำนนวน
(โครงกนร)

วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกนร (บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

กนรประปนสววนภูมิภนค
ปีงบฯ   2558
- ผวนนควนมเห็นชอบ
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
ปีงบฯ   2560
- ผวนนควนมเห็นชอบ

1

25

12

3,221,398.64

26,889,931.70

18,406,435.70
 

ที่ประชุม รงบทรนบ

๓.๕  สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวดั จำนนวน ๑ ๐  หนววยงนน ดังงน้ 

หนววยงนน  จำนนวน
(หนววยงนน)

จำนนวน
(โครงกนร)

วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกนร (บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

จ  .  กำนแพงเพชร รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 39 58 6,131,000.-

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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หนววยงนน  จำนนวน
(หนววยงนน)

จำนนวน
(โครงกนร)

วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกนร (บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

จ  .  อวนงทอง รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 24 28 3,517,000.-
จ  .  สตูล รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 28 36 4,386,700.-
จ  .  มุกดันหนร รอบ 1 ปี
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 55 107 5,725,750.-
จ  .  ลพบุร้ รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 78 92 7,037,770.-
จ  .  ยโสธร รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 87 138 -7426171
จ  .  สระแก้ว รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 37 44 8,996,500.-
จ  .  ยะลน รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 33 61 11,576,628.-
จ  .  บุร้รงมย์ รอบ 6 เดัอืน
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 110 165 8,290,500.-
จ  .  ประจวบค้ร้ขงนธ์ รอบ 1 ปี
ปีงบฯ   2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ 52 84 7,953,875.-

 

ที่ประชุม รงบทรนบ และกำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนรโดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ
ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุม้ควน และใหม้ก้นรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชนข์องทนงรนชกนรเปนนหลงก 

๓.๖  การเตรียมพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ตนมท้อไดั้ม้กลุวมพลเมืองตวอต้นน Single
Gateway ประกนศโจมต้เว็บไซตภ์นครงฐ นง น  ให้ทุกหนววยงนนเตร้ยมพร้อมตวอสถึงปนนกนรณ์ดังงกลวนวดั้วย

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. หน่วยงานมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน/

ระบบฐานขอ้มลูหลักของหนว่ยงานในระดบัสูง  แตอ่าจยังมชีอ่งโหว่ในระบบงาน/ระบบฐานขอ้มลูย่อยท่ีเช่อ่มตอ่กบัระบบงาน/
ระบบฐานข้อมูลหลัก

๒. เม่่อมีการจัดหาระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลย่อย ให้หน่วยงานระบุความต้องการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลหลักไว้ในข้อกำาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของทุก
โครงการด้วย

๓. ระบบงาน/ระบบฐานขอ้มลูหลัก ตอ้งเปิดใหบ้ริการผ่านเคร่อขา่ยภายในของหนว่ยงานเท่านัน้  การให้
บริการหน่วยงานอ่่น หร่อประชาชนท่ัวไป ควรจัดทำาสำาเนาไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีอยู่ภายนอกเคร่อข่ายของหน่วยงาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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เร่งรัดให้กระทรวงดิจิทัลฯ ขยายขอบเขตการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐไปสู่ระดับ PaaS (Platform as a Service) และ
Saas (Software as a Service) เพ่่อลดความซึ้ำาซึ้อนในการจัดซึ่้ออุปกรณ์หร่อระบบ  รวมท้ัง ลดภาระในการบริหารจัดการ
และบำารุงรักษาอุปกรณ์หร่อระบบของหน่วยงาน

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) จะนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ขยายขอบเขตการให้บริการภาครัฐ เสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๕. ใหแ้ตง่ตัง้คณะทำางานเพ่อ่พจิารณาแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย
มติทีป่ระชุม รงบทรนบ

ระเบยีบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  

การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมมีลูคา่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
พิจารณาส่บเน่อ่งจากากรประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙   ซึึง่ผ่านการพิจารณาของ
คณะทำางานกล่ันกรองโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ มท. เม่อ่วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว  จำานวน ๒ โครงการ  ดงันี้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ีงบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สีส่บิเจ็ดลา้นสีแ่สนหา้หมืน่หกพันสองร้อยบาทถว้น) หลังจากปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการ
ในคราวประชมุคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำานวนเงินโครงการลดลงเหล่อ ๘๐  ,  ๐๐๔  ,  ๖๕๕  .-   บาท   (  แปดสิบล้าน
ส่ีพนัหกร้อยหา้สิบหา้บาทถว้น  )   ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เหล่อ ๔๐  ,  ๓๘๘  ,  ๘๕๕  .-   บาท   (  ส่ีสิบล้านสามแสนแปดหม่น่แปดพนั  
แปดร้อยห้าสิบห้าบาทถว้น  ) 

ในคราวประชมุคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเหน็ชอบใน
หลักการแตม่ีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และพิจารณา
ความเหมาะสมสถานท่ีท่ีจะติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนว่าควรติดตั้งจุดไหนบ้างเพ่่อให้เกิดความคุ้มค่า  โดยหน่วยงานชี้แจง
ว่าการจัดหาในคราวนี้ยังไม่รวมซึอฟต์แวร์จับป้ายทะเบียนแต่อย่างใด  เป็นเพียงการเพิ่มความสามารถให้ Software Base
รองรับการเพิ่มออปชั่นการตรวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่ตอ้งทำาการซึ่้อเพิ่มจึงจะสามารถใช้ได้ ซึึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ไม่ได้ซึ่้อออปชั่นดังกล่าว    ในคราวประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติให้
หน่วยงานจัดทำาเอกสารชี้แจงตอบข้อซึักถามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนทุกคำาถาม ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมคร้ังตอ่ไป   ในคราวประชมุคณะกรรมการคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชมุมขีอ้สังเกตว่า
ท้ังโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีและโครงการของ อบจ.ภเูกต็ เป็นโครงการตดิตัง้ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV)
ในลักษณะเดียวกัน โดยมีการจัดหาซึอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่่อใช้ร่วมกับซึอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
กล้องแตซ่ึอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิตวักล้องมรีาคาแตกตา่งกนั เพ่อ่ความรอบคอบ จงึพจิารณาโครงการร่วมกนั

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตพ้ืนทีจั่งหวดัภเูกต็ งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

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

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแต่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนความจำาเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน    ในคราวประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี ๖ /๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติ
ให้หน่วยงานจัดทำาเอกสารชี้แจงตอบข้อซึักถามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนทุกคำาถาม ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมคร้ังต่อไป    ในคราวประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  คณะกรรมการ
พิจารณาตามข้อมูลเอกสารของท้ัง ๒ หน่วยงาน รวมท้ังข้อมูลท่ีฝ่ายเลขานุการได้ส่บค้นมา   คณะกรรมการได้อภิปรายอย่าง
กว้างขวาง  ท่ีประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำาเนินการศึกษาแนวทางการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ  เม่่อดำาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  เพ่่อให้การพิจารณาโครงการฯ สอดคล้อง
เหมาะสม และเป็นไปในทางเดยีวกัน

ฝ่ายเลขานุการได้ประสานหน่วยงานท้ังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต  รวมท้ังศึกษาข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากท้องตลาดและได้เชิญบริษัทตัวแทนจำาหน่ายกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดมาให้ขอ้มูล จำานวน ๔ บริษัท  ไดแ้ก่

๑. บริษัทหัวเว่ย  จำาหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและซึอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องท่ีใช้ได้กับกล้อง
ของหัวเว่ยเท่านั้น มีการจัดเก็บภาพจากกล้องในลงกล่องเก็บข้อมูลซึึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะของหัวเว่ย ซึึ่งมีความสามารถใน
การเช่อ่มตอ่กับจำานวนกล้องตามท่ีบริษัทได้ออกแบบไว้ เช่น ๔ กล้อง ๑๐ กล้อง เป็นต้น  ซึึ่งในอุปกรณ์จัดเก็บจะมีการติดตั้ง
โปรแกรมสำาหรับการบริหารจัดการกล้องตามจำานวนสูงสุดท่ีเช่่อมต่อได้ (คิดค่า license แล้ว)  ถึงแม้ผู้ใช้จะซึ่้อกล้องไม่ครบ
ตามความสามารถของกล่องเก็บข้อมูล

๒. บริษัทพานาโซนิค  กรณีกล้องท่ีเป็นรุ่น High end เม่่อซึ่้อกล้องจะไดโ้ปรแกรมบริหารจัดการกล้อง
ท่ีสามารถติดตั้งได้บนเคร่่องแม่ข่ายมาพร้อมกล้องไม่มีค่าลิขสิทธ์ิและไม่มีค่าลิขสิทธ์ิรายกล้องเพิ่ม รวมท้ังการ upgrade
version ใหม่ ไดต้ลอดอายุการใช้งานของกล้อง ไม่มีการคิดคา่บำารุงรักษารายปง

๓. บริษัทซิสทรอนิกส์  ผู้นำาเข้าและตัวแทนจำาหน่าย VDG Sense Pro คุณสมบัติสามารถติดตั้งใช้งาน
กับเคร่่อง Server หลาย ๆ เคร่่องได ้รองรับการใช้งานเคร่่อง Server แบบไม่จำากัด รองรับภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้
๕๐๐ กล้องต่อ Server ๑ เคร่่อง 

ค่าลิขสิทธ์ิ  มี ๒ แบบ
- แบบ Basic สามารถต่อกล้องวงจรปิดได้ ๑๖ กล้องเท่านั้น
- แบบ Pro สามารถบริหารจัดการกล้องได้ไม่จำากัด ไม่จำากัดจำานวนผู้เข้าดู (User) ใช้กับกล้อง

ได้หลายย่ีห้อ ไม่ต่ำากว่า ๑๐๐ ย่ีห้อ/รุ่น
การซึ่้อลิขสิทธ์ิ  ต้องซึ่้อ 

๑) บนเคร่่องแม่ข่าย ๑ เคร่่อง ตอ่ ๑ ลิขสิทธ์ิ ราคา  ลิขสิทธ์ิละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒) ลิขสิทธ์ิต่อหัวกล้อง (๑ กล้อง ๑ ลิขสิทธ์ิ) ราคา  ลิขสิทธ์ิละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓) ถ้าเป็นกล้องท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์ เช่นจับภาพใบหน้า ป้ายทะเบียน  ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิเพิ่ม
๔) ถา้มกีารวิเคราะหวั์ตถวุ่ามกีารเปล่ียนแปลงเคล่่อนย้ายภายในเวลาท่ีกำาหนด ถอ่ว่าเป็น Module

ท่ีเพิ่มจากกล้องธรรมดาต้องเสียค่าลิขสิทธ์ิเพิ่ม
๔. บริษัท ดิจิตอลคอม จำากัด  เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าซึอฟต์แวร์สำาหรับบันทึกภาพและจัดการ CCTV

ย่ีห้อ Milestone หน้าท่ีสำาคัญของ Milestone ค่อทำาให้ระบบท้ังหมดเช่่อมโยงและใช้งานร่วมกันเป็นระบบเดียว จุดเด่นของ
Milestone นั้นค่อ Open Platform สามารถใช้งานกับกล้องวงจรปิดได้มากกว่า ๑๐๐ ย่ีห้อ ๑,๐๐๐ รุ่น รองรับมาตรฐาน
ONVIF PSIA ซึึง่เป็นมาตรฐานของกล้อง IP Camera ในปัจจุบันทำาให้สามารถเล่อกใช้กล้องได้อิสระไม่จำากัดย่ีห้อ และ Open
SDK ทำาให้ระบบนำาไป integration กับ 3rd Party Application อ่่นๆ ได้

ซึอฟตแ์วร์บริหารจดัการภาพวีดโีอ (Video Management Software) สำาหรับกล้อง IP (VMS) ของ
Milestone แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คอ่ Business-ready และ Advance Solution โดยมท้ัีงหมด ๕ รุ่น  ซึึง่ความแตกตา่งหลัก
ของผลิตภัณฑ์์สองกลุ่มนี้ ค่อ Central Management กล่าวค่อ ระบบท่ีมีการจัดการแบบ Centralized จะออกแบบมา
สำาหรับระบบขนาดใหญ่ซึึ่งสามารถดำาเนินการจัดการจากเคร่่อง Management หลักแล้วนำาค่า Configuration มา Deploy
ไปยังเคร่่องบันทึกภาพท้ังหมดในระบบได้ ตลอดจนการมอนิเตอร์การทำางานของตัวบันทึกภาพต่าง ๆ ในระบบในกรณีเกิด
ข้อผิดพลาดจะสามารถตั้งเง่่อนไขในการท่ีจะใช้เคร่่องสำารองมาทำางานแทนได้ (Automatic Failover)

สำาหรับผลิตภัณฑ์์ Professional สามารถรองกล้องและเคร่่องบันทึกภาพได้ไม่จำากัด และสามารถ
รวมระบบได้ด้วยฟังก์ชั่นท่ีเรียกว่า Multi Server แต่การทำางานจะไม่เป็น Central Management ซึึ่งหากเปรียบกับระบบ
คอมพวิเตอร์เนต็เวิร์คการทำางานแบบ Multi Server จะเปรียบเสมอ่น Workgroup คอ่ไมม่เีคร่่องศนูย์กลางเคร่่องแตล่ะเคร่่อง
ทำางานเป็นอิสระแต่จะนำาทรัพยากรบางส่วนมาแชร์ร่วมกัน และ Central Management จะเหม่อน Domain Controller
ค่อ มีเคร่่องบริหารจัดการหลักทำาหน้าท่ีควบคุมให้ระบบมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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การคิดคา่ลิขสิทธ์ิซึอฟต์แวร์ (Software License)  ไดแ้ก่
๑. Base License  ซึ่้อ ๑ license ตอ่ องค์กร (ซึ่้อคร้ังแรกคร้ังเดียว)
๒. Server ตอ้งเป็น MS Windows เท่านัน้ บริษทัผู้วางระบบคร้ังแรกเป็นผู้คำานวณ Spec Server
๓. Camera/Device License  ซึ่้อตามท่ีจะใช้จริงตามจำานวนกล้อง/อุปกรณ์
๔. Milestone Care Plus/Software Upgrade Plan (SUP) - PMA (Preventive Maintenance)

ซึ่อ้ตามจำานวนวัน เพ่อ่สิทธิ PMA ตามจำานวนกล้อง/อปุกรณ์เพิม่ ซึ่อ้เป็นวันหร่อปง (๓๖๕ วัน) ท้ังนีจ้ะมผีลไปเกีย่วเน่อ่งกบัวันท่ี
และจำานวนกล้อง/อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ของระบบเดิมก่อนหน้าทุกคร้ัง เพราะสิทธิ PMA ของทุกกล้องจะต้องหมดอายุวันเดียวกัน

๕. Add-on License เช่น License Plat Recognize (LPR)  ซึ่้อตามท่ีจะใช้จริงตามจำานวน
กล้อง/อุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์เร่่อง LPR เท่านั้น

๖. Unlicensed components (ฟังก์ชั่นท่ีมีท่ีมีอยู่แล้วไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ Management
Application, Recording Server, Client Application

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะสรุปได้  ดังนี้

๑. โครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดหาครั้งแรก จำาเป็นต้องมีรายการที่ ๔
ซึอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งที่เคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ราคาอ้างอิง
๒๕๐,๐๐๐- บาท และรายการที ่๕ ซึอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (License ทีต่วักลอ้ง)  ราคา
อ้างอิง ๑๒,๐๐๐- บาท  ทั้งน้ี ให้ลดลงเหล่อ ๑๐,๒๕๕- บาท    

เม่่อปรับลดราคา License กล้องแล้ว รวมจำานวนเงินโครงการ ๘๓,๑๔๕,๖๕๕.- บาท (แปดสิบ
สามล้านหน่ึงแสนสี่หม่่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) คงเหล่อส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๓,๖๓๘,๘๕๕.- บาท (สี่สิบสามลา้นหกแสนสามหม่่นแปดพันแปดรอ้ยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

๒. พจิารณาจากเอกสารของ อบจ. ภเูกต็เป็นโครงการทีเ่คยดำาเนินการมาแลว้  ปัจจุบันได้ติดตั้ง
กล้องแล้ว จำานวน ๔ โครงการ โดยเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซ่ึึงติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดแบบ unlimited  แต่การติดตั้งกล้องเพิ่มเติมน้ัน ต้องซ้่ึอลิขสิทธิ์ในการใช้งานให้กล้องเช่่อมต่อกับ
ระบบเดิมได้  โครงการที่ ๕ ที่เสนอขอความเห็นชอบในคราวน้ี  จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่
๒ แบบ ค่อ แบบธรรมดา จำานวน ๑๘๖ กล้อง แบบสำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน จำานวน ๑๖ กล้อง รวมทั้งสิ้น
จำานวน ๒๐๒ กล้อง  จึงมีความจำาเป็นต้องซ้่ึอ License จำานวน ๒๐๒ ชุด ของซึอฟต์แวรย์ี่ห้อเดิมเพ่่อให้สามารถเช่่อม
ต่อกับระบบเดิมได้

ท้อประชุมคณะทำนงนนม้มติ เห็นควรนำาเสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพ่้นที่จังหวัดภูเก็ต องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัภเูกต็  ให้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาตอ่ไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสารท่ีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อบจ.ภูเก็ตชี้แจง รวมท้ัง

ข้อมูลท่ีฝ่ายเลขานุการได้ส่บค้นมา  คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดงันี้
๑. การคิดค่าลิขสิทธ์ิแต่ละผลิตภัณฑ์์ (ย่ีห้อ) มีหลายรุ่น ซึึ่งค่าลิขสิทธ์ิจะแตกต่างกันตามรายละเอียด

ของผลิตภัณฑ์์แต่ละรุ่น  หน่วยงานท่ีเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นส่วนประกอบ
ให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องแสดงรายการให้ชัดเจนว่าลิขสิทธ์ิกล้องท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ลิขสิทธ์ิกล้องท่ี
จะจัดหาใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าใด  รวมท้ังรายละเอียดการคิดค่าลิขสิทธ์ิย้อนหลังด้วย (ถา้มี) จะได้พิจารณาอยู่บนพ่้นฐานเดียวกัน

๒. หน่วยงานท่ีมีงบประมาณสูงอาจจัดหาระบบกล้อง CCTV ท่ีมีคุณลักษณะและราคาสูงเกินความ
จำาเป็น เช่น การติดตัง้กล้องท่ีสามารถ Zoom ไดไ้ว้ท่ีส่ีแยก  เป็นการเล่อกใช้กล้องท่ีมีคุณลักษณะสูงเกินความจำาเป็น ส่งผลให้
ราคากล้องสูงขึ้นดว้ย  หากเป็นการติดตัง้กล้องบริเวณทางเข้าออกอาคาร ซึึ่งมีความจำาเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังตลอดเวลา
ก็อาจจะติดตั้งกล้องท่ีสามารถ Zoom ได้ เป็นต้น    ในชัน้ตน้ กระทรวงมหาดไทยควรจดัทำาแนวทางปฏบัิตใินการจดัหาระบบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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กล้อง CCTV ใหเ้หมาะสมกับการใช้งานไปพลางก่อน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) จะนำาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้จัดทำามาตรฐานการในการเล่อกใช้งาน
กล้องแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานตอ่ไป  เพ่่อให้เกิดความคุ้มคา่ในการใช้งานระบบกล้อง CCTV มากท่ีสุด
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอท้ัง ๒ โครงการ ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์าน ีและองคก์าร
บริหารสว่นจงัหวดัภเูกต็   กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสทิธภิาพ ประสิทธผิล
ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลกั 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ ขอหารือเกีย่วกับการจัดทำาชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมลูสายทางจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีมีหนังส่อท่ี ลพ ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๓๐  ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เร่่อง การพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ได้อ้างถึงหนังส่อกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙  เร่่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  โดยจังหวัดได้
รับหนังส่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ว่ามีความประสงค์จะจดัทำาชุดโปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัด
ลพบุรี นำาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพ่่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ    ท้ังนี้  ตามแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมิได้ระบุเร่่องการจัดทำาชุดโปรแกรมไว้ในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด  เพ่่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึงขอหาร่อเกี่ยวกับการจัดทำาชุด
โปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี  ถ่อว่าเป็นโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์  และต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดหร่อไม่ อย่างไร

คณะทำางานประชมุเม่อ่วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พจิารณาแล้วเหน็ว่า  ตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏบัิติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (แจ้งตามหนังส่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร ท่ี ทก ๐๒๐๒/ว๕๕๙
ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗) ระบุว่า “ระบบคอมพวิเตอร์ หมายถงึ ระบบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบเคร่อขา่ย ระบบปฏบัิตกิาร
ระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอ่น่ ๆ ท่ีจำาเป็นตอ้งใช้ร่วมกนั”    ดงันัน้  การจัดทำาชดุโปรแกรมระบบ
เคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถ่อว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จถึงต้องผวนนควนมเห็นชอบจนกคณะกรรมกนร
บริหนรและจงดัหนระบบคอมพิวเตอร์กวอนดัำนเนินกนรจงดัหนตนมระเบ้ยบพงสดัฯุ
มติที่ประชุม ๑. การจัดทำาชุดโปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัด ถ่อว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
จึงตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์กอ่นดำาเนนิการจดัหาตามระเบยีบพสัดฯุ

๒. ซงกซอ้มควนมเขน้ใจหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตกินรจงดัหนระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหนดัไทย
กงบสววนรนชกนร/หนววยงนนรงฐวิสนหกจิในสงงกงดั กรุงเทพมหนนคร และจงงหวงดั เพืออใหม้แ้นวปฏบิงตท้ิอเปนนไปในทิศทนงเดัย้วกงน 

๕.๒ การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๖/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำากบัดแูลของกระทรวงมหาดไทย สามารถดำาเนนิการจดัหาไดเ้อง (มลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไมต่อ้งขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ตามหลักเกณฑ์์
และแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถ่อปฏิบัติตอ่ไปแล้ว

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์์
และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และเกิดความสะดวกคล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เห็นควรปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน
โครงการดังกล่าว  รายละเอียดตามตาราง
มติที่ประชุม เหน็ชอบการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน โดยกำาหนดใหใ้ชต้ัง้แตวั่นที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปน็ตน้ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

ลำาดบัที่ ชือ่แบบ

๑ 

๒

ยกเลิก

๓

๔

5

6

7

สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน

แบบรายงาน (เดมิ)
(แจง้ตนมหนงงสือ 

ท้อ มท ๐ ๒๑ ๐ .๕/ว๒๔๓๔ 
และ ว๒๔๓๕ 

ลงวงนท้อ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรายงาน
(ปรับปรุงใหม่)

รายการ
(Check List) รอบการรายงาน / จำานวน (ชดุ)

คกก.มท. ๐ ๑ แบบรนยงนนสรปุโครงกนร
เพืออพิจนรณนควนมเหมนะสม
ของคุณลงกษณะเฉพนะและ
รนคน

แบบรนยงนนสรปุโครงกนร
เพืออพิจนรณนควนมเหมนะสม
ของคุณลงกษณะเฉพนะและ
รนคน 
(กวอนกนรจงดัหน)

  เสนอคณะกรรมกนรฯ
เพืออพิจนรณนให้ควนมเห็นชอบ
ในหลงกกนร

หนววยงนนเจน้ของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
พรอ้มแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกิน 
๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท)
จำนนวนไมวน้อยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ

  ไดั้รงบควนมเห็นชอบในหลงกกนรจนก
คณะกรรมกนรของ................................... 
(ระบุสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั) 
ในกนรประชุมครง งท้อ …........ /…………….
เมืออวงนท้อ ….................................................

คณะกรรมกนรของสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั 
จงดัสวงรนยงนนให้คณะกรรมกนรของ มท. ทรนบ 
ทุก ๖ เดัือน (ตุลนคม-ม้นนคม, เมษนยน-กงนยนยน)
จำนนวน ๑  ชุดั

คกก.มท. ๐ ๒ แบบรนยงนนผลกนรพิจนรณน
โครงกนรจงดัหนระบบ
คอมพิวเตอร ์
(กวอนกนรจงดัหน)

คกก.มท. ๐ ๓ แบบรนยงนนผลกนรจงดัหน
ระบบคอมพิวเตอร ์
(หลงงกนรจงดัหน)

แบบรนยงนนผลกนรจงดัหน
ระบบคอมพิวเตอร ์(หลงงกนร
จงดัหน)

  ไดั้รงบควนมเห็นชอบในหลงกกนรจนก
คณะกรรมกนรของ................................... 
(ระบุสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั) 
ในกนรประชุมครง งท้อ …........ /…………….
เมืออวงนท้อ ….................................................

หนววยงนนเจน้ของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนร
ของ มท. ทรนบ (ผวนนคณะกรรมกนรของสววนรนชกนร/
รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั) ภนยหลงงสิ นสุดัปีงบประมนณทงนท้
จำนนวน ๑  ชุดั 

  กนรจงดัหนท้อหนววยงนนสนมนรถึงป
ดัำนเนินกนรไดั้เอง (มูลควนไมวเกิน 
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บนท)

คกก.มท. ๐ ๔ แบบรนยงนนกนรจงดัหน
สืออกนรเรย้นรูแ้ละอุปกรณ์
กนรเร้ยนกนรสอน

ยังคงใชง้าน
อยู่ในปัจจุบัน

กรณ้จงดัหนสืออกนรเร้ยนรู้และอุปกรณ์กนรเรย้นกนรสอน
หนววยงนนเจน้ของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
พรอ้มแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกิน 
๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท) 
จำนนวนไมวน้อยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ

เอกสนรหลงกฐนนประกอบ
กนรพิจนรณนโครงกนรเพืออ
สนงบสนุนสวงเสรมิกนรจงดัหน
สืออกนรเรย้นรู้และอุปกรณ์
กนรเรย้นกนรสอนของหนววย
งนนในสงงกงดักระทรวง
มหนดัไทย

ยังคงใชง้าน
อยู่ในปัจจุบัน

แบบบงญช้
รนคนกลนงงนน
พงฒนนระบบ
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกต์

ยังคงใชง้าน
อยู่ในปัจจุบัน

กรณ้จ้นงพงฒนนระบบงนน
หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
พร้อมแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกนิ 
๕ ลน้นบนท/ท้อมว้งเงินเกิน ๕ ลน้นบนท) 
จำนนวนไมวน้อยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ
 
หมนยเหตุ : ดันวน์โหลดัท้อเวบ็ไซต์กระทรวงดิัจิทงลฯ
(http://www.mict.go.th/view/1/รนคนกลนง)

แบบรนยงนน
กนรจงดัหน
ระบบ
คอมพิวเตอร์
มูลควนไมวเกิน 
๕ ล้นนบนท

ยังคงใชง้าน
อยู่ในปัจจุบัน

หนววยงนนเจน้ของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
จำนนวนไมวน้อยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ
 

หมนยเหตุ : ดันวน์โหลดัท้อเว็บไซต์กระทรวงมหนดัไทย
(http://103.28.101.10/project51new/
User/download.php)

แบบรนยงนน
กนรจงดัหน
ระบบ
คอมพิวเตอร์
วงเงินเกิน 
๕ ล้นนบนท

ยังคงใชง้าน
อยู่ในปัจจุบัน

หมายเหต ุ:  (๑ )  กนรพิจนรณนววนใช้แบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ แบบใดั (มูลควนไมวเกิน ๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท)  พิจนรณนจนกวงเงินเฉพนะสววนท้อเปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหต ุ:  (๒)  กนรพิจนรณนววนจงดัสวงให้คณะกรรมกนรชุดัใดั พิจนรณนจนกวงเงินเฉพนะสววนท้อเปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหต ุ:  (๒)  ๒.๑ ) ตง งแตว ๑ ๐  ล้นนบนทขถึ นไป จงดัสวงให้คณะกรรมกนรบริหนรและจงดัหนระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหนดัไทย
หมายเหต ุ:  (๒)  ๒.๒) ไมวเกิน ๑ ๐  ล้นนบนท จงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ ของสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั
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๕.๓ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท
ของหน่วยงานในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำางานกลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๑๑ โครงการ ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูหวักระสนุปนืและปลอกกระสนุปนื ของกรมการปกครองเพ่ือความมัน่คง

ของประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำาป   ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๙๘,๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เกา้สบิแปดลา้นเกา้แสนหกหมืน่สีพั่น
บาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๙๗,๐๒๒,๐๐๐.- บาท (เกา้สบิเจ็ดลา้นสองหมืน่สองพันบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายการกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์์ฯ ให้ระบุย่ีห้อ /รุ่นทุกรายการ และ
รายการท่ี ๑๐ ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Service 2016 Standard ราคาเว็บไซึต์ต่ำากว่าราคาอ้างอิง (ราคาเว็บไซึต์
จำานวนเงิน ๑๑๓,๑๔๕.๗๒ บาท ราคาอ้างอิง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท)

หนววยงนนได้ัปรงบแก้ไขตนมข้อสงงเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำนงนน สวงให้ฝ่านยเลขนนุกนรตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบงติ เห็นควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลัก

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  จำานวน ๘ โครงการ คอ่
การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน และเคร่ืองพิมพ์ชนิดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง

จำานวน ๒๑ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๓๗,๐๖๐,๔๒๓.๔๐ บาท (สามสบิเจ็ดล้านหกหมืน่
สี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๕,๔๔๖,๘๙๕.๔๐ บาท (สามสิบห้าล้าน
สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแกไ้ขส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๒ การรับประกันเคร่่อง Scanner และ
เคร่่องพิมพ์แบบ On-Site Service เพิ่ม ๒ ปง (ร้อยละ ๘ ต่อปง)  ให้ระบุรายละเอียดว่าแต่ละเคร่่องมีค่ารับประกันเท่าใด

หนววยงนนได้ัปรงบแก้ไขตนมข้อสงงเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำนงนน สวงให้ฝ่านยเลขนนุกนรตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบงติ เห็นควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลัก

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  จำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

ปฏิบัตกิาร เพ่ิมเตมิ จำานวน ๓๑๙ ชุด ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน  ๙ ,๗๗๘,๓๐๗.- บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ ๗ จำานวน ๖๘๔,๔๘๑.๔๙ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๖๒,๗๘๘.๔๙ บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ด
ร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

คณะทำนงนนไดัต้รวจสอบเอกสนรและพจินรณนรนยละเอย้ดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตแิล้ว
ไมวมข้อ้สงงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นววยงนนปรงบแกไ้ขแตวอยวนงใดั เหน็ควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพจินรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)



- 12 -

๔) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ทดแทนและเพ่ิมเติม จำานวน ๗๐๙ ชุด ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๖,๔๓๑,๗๘๔.- บาท
(สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน ๑,๑๕๐,๒๒๔.๘๘ บาท
รวมวงเงนิทั้งสิน้ ๑๗,๕๘๒,๐๐๘.๘๘ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมืน่สองพันแปดบาทแปดสบิแปดสตางค์)

คณะทำนงนนไดัต้รวจสอบเอกสนรและพจินรณนรนยละเอย้ดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตแิล้ว
ไมวมข้อ้สงงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นววยงนนปรงบแกไ้ขแตวอยวนงใดั เหน็ควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพจินรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก

๕) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  พร้อมระบบปฏิบัติการ
ทดแทนและเพ่ิมเตมิ จำานวน ๕,๓๔๘ ชุด  ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๖๐ วงเงนิ ๑๖๓,๙๓๗,๕๙๒.- บาท (หนึง่ร้อยหกสบิ
สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเกา้สิบสองบาทถว้น ) ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ จำานวน ๑๑,๔๗๕,๖๓๑.๔๔ บาท
รวมวงเงนิทัง้สิน้ ๑๗๕,๔๑๓,๒๒๓.๔๔ บาท (หนึง่ร้อยเจ็ดสบิหา้ลา้นสีแ่สนหนึง่หมืน่สามพันสองร้อยยีส่บิสามบาทสีส่บิสีส่ตางค์)

คณะทำนงนนไดัต้รวจสอบเอกสนรและพจินรณนรนยละเอย้ดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตแิล้ว
ไมวมข้อ้สงงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นววยงนนปรงบแกไ้ขแตวอยวนงใดั เหน็ควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพจินรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๔ โครงการ
๖) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเสียงของลูกค้า งบประมาณลงทนุผูกพัน

ยกมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๑๘,๙๖๘,๕๖๑.๕๙ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
บาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๘๐๘,๐๖๑.๕๙ บาท
(สบิแปดล้านแปดแสนแปดพันหกสิบเอ็ดบาทหา้สิบเก้าสตางค์)

คณะทำนงนนไดัต้รวจสอบเอกสนรและพจินรณนรนยละเอย้ดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตแิล้ว
ไมวมข้อ้สงงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นววยงนนปรงบแกไ้ขแตวอยวนงใดั เหน็ควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพจินรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก

๗) โครงการจัดซือ้ระบบบริการชำาระเงนิทางอิเลก็ทรอนกิส ์(e-Wallet) งบประมาณลงทนุ ประจำาป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๑๙,๙๑๘,๙๘๐.- บาท (สบิเกา้ลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่แปดพันเกา้ร้อยแปดสบิบาทถว้น) รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๙,๓๘๓,๙๘๐.- บาท (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่น
สามพันเก้าร้อยแปดสบิบาทถ้วน)

คณะทำนงนนไดัต้รวจสอบเอกสนรและพจินรณนรนยละเอย้ดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏบิงตแิล้ว
ไมวมข้อ้สงงเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นววยงนนปรงบแกไ้ขแตวอยวนงใดั เหน็ควรนำนเสนอท้อประชมุคณะกรรมกนรเพืออโปรดัพจินรณนตวอไป
มติที่ประชุม เหน็ชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ   กำนชงบใหห้นววยจงดัหนดัำนเนนิกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก

๘) โครงการ Smart Customer Service งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๙
จำานวนเงิน  ๗๑,๓๔๔,๓๙๐.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๖๙,๙๒๐,๒๒๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อย
ยี่สิบบาทถว้น)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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คณะทำงงงนได้ตตรวจสอบเอกสงรและพิจจงรณงรงยละเอยยด้โครงกงรตงมหลกกเกณฑ์แและแนวทงงปฏิจบกตจแลตว
มยข้ตอสกงเกตและข้ตอเสนอแนะใหตหนววยงงนปรกบแกตไข้รงยกงรกรณยไมวมยรงคงตงมเกณฑ์แฯ รงยกงรทย  ๒  กงรจกด้ทำงโปรแกรม
ประยุกตแสำงหรกบบรจกงรผู้ตใช้ตไฟฟางด้ตวยบกตรประจำงตกวประช้งช้น (Smart Cards Smart Service System) เป็น “กงรพิกฒนง
โปรแกรมประยุกตแสำงหรกบบรจกงรผู้ตใช้ตไฟฟางด้ตวยบกตรประจำงตกวประช้งช้น (Smart Cards Smart Service System)” พิรตอม
แกตไข้ในเอกสงรรงยละเอยยด้โครงกงรด้ตวย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าายเลขานกการตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั เห็นควรนำาเสนอท่ปประชุกมคณะกรรมการเพื่ปอโปรดพิืจารณาต่อไป
มติทีป่ระชุม เห็นชุอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชุบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบ่ยบของทางราชุการ
โดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิิภาพื ประสิทธิิผล ความประหยัด ความคก้มค่า และให้ม่การแข่งขันอย่างเป็นธิรรม เพื่ปอประโยชุน์
ของทางราชุการเป็นหลกก

๙) โครงการจัดซือ้ระบบเครือข่าย ฟขร., ฟขศ. และศูนยฝึ์กบางพล ีงบประมาณลงทนุผูกพันยกมา
ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนน ๒๗,๒๔๕,๗๓๑.- (ยีส่นบเจ็ดลา้นสองแสนสีห่มืน่หา้พันเจ็ดร้อยสามสนบเอ็ดบาทถว้น) รวมภาษี
มูลค่าเพน่มร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพนวเตอร์ จำานวนเงนน ๒๖,๔๘๙,๕๖๒.- บาท (ยี่สนบหกล้านสี่แสนแปดหมื่น
เก้าพันห้าร้อยหกสนบสองบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพืจิารณารายละเอย่ดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
ไมม่ข่อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอท่ปประชุกมคณะกรรมการเพื่ปอโปรดพืจิารณาตอ่ไป
มติทีป่ระชุม เห็นชุอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชุบัให้หน่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบ่ยบของทางราชุการ
โดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิิภาพื ประสิทธิิผล ความประหยัด ความคก้มค่า และให้ม่การแข่งขันอย่างเป็นธิรรม เพื่ปอประโยชุน์
ของทางราชุการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกนน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถนน่  จำงนวน ๒  โครงกงร คออ
เทศบาลนครเชียงใหม่  จำงนวน ๑  โครงกงร
๑๐) โครงการถนนที่มีพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) ระยะที่ ๔ งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๙

จำานวนเงนน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสนบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพนวเตอร์ จำานวนเงนน
๒๒,๔๑๙,๙๒๖.๑๔ บาท (ยี่สนบสองล้านสี่แสนหนึง่หมืน่เก้าพันเก้าร้อยยี่สนบหกบาทสนบสีส่ตางค์)

คณะทำงงงนได้ตตรวจสอบเอกสงรและพิจจงรณงรงยละเอยยด้โครงกงรตงมหลกกเกณฑ์แและแนวทงงปฏิจบกตจแลตว
มยข้ตอสกงเกตและข้ตอเสนอแนะใหตหนววยงงนจกด้ทำงรงยละเอยยด้รงคงกลตองโทรทกศนแวงจรปแด้และลจข้สจทธิ์จอข้องซอฟตแแวรแ  และ
รงยกงรกรณยไมวมยรงคงตงมเกณฑ์แฯ รงยกงรทย  ๑ ๐ เครอ องสำงรองไฟข้นงด้ ๑ ๐ Kva 1P รงคงเว็บไซตแต ำงกววงรงคงอตงงอจง (รงคง
เว็บไซตแจำงนวนเงจน ๒ ๕๓,๕๐๐.- บงท รงคงอตงงอจง ๒ ๖๗,๕๐๐.- บงท)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าายเลขานกการตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั เห็นควรนำาเสนอท่ปประชุกมคณะกรรมการเพื่ปอโปรดพิืจารณาต่อไป
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการได้พิืจารณาข้อมูลจากเอกสารท่ปเทศบาลนครเชุ่ยงใหม่ชุ่้แจง รวมท้ังข้อมูลท่ปได้พิืจารณา
โครงการของเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย  คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรกปได้ดังน้่

๑. เน่ปองจากค่าลิขสิทธ์ิิกล้องของเทศบาลนครเชุ่ยงใหม่ม่ราคาสูงกว่าเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ
อบจ.ภเูก็ต  ให้แสดงรายละเอย่ดคกณลักษณะว่ามค่วามแตกต่างจากเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ อบจ.ภูเก็ต อย่างใด  และชุ่แ้จง
เหตกผลความจำาเป็นในการกำาหนดความต้องการคกณลักษณะเฉพืาะดังกล่าวให้ชุดัเจน

๒. ให้ชุ่แ้จงเหตกผลความจำาเป็นในการจา่ยค่าบำารกงรักษาในปรแรก เน่ปองจากปกติจะรับประกัน ๑ ปร
๓. ควรศงกษาความคกม้ค่าในการเชุา่แทนการซ้่อ เพ่ืปอลดค่าใชุ้จา่ยในการบำารกงรักษา และเพิืปมโอกาสให้ได้ใชุ้

เทคโนโลย่ท่ปทันสมยั เน่ปองจากเทคโนโลย่เปล่ปยนแปลงเร็วมาก
มติทีป่ระชุม ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอย่ดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พืร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทกกหนา้  ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ปประชุกมคณะกรรมการเพ่ืปอพิืจารณาต่อไป

(ฉบกบรกบรองรงยงงนกงรประชุ้ม ๘/๕๙)






