
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที ่๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น..

ณ  หอ้งประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

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

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

(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการท่ีดิน)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นายโชติชมวง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รกท.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมสมงเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

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

(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดบั ๙)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาสมวนภูมิภาค กรรมการ

(นายนิวัตร สถติกาญจนะ  ผู้ชมวยผู้วมาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) 
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตนัติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าสมวนภูมิภาค กรรมการ

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

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

(นายบัณฑิต พรหมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสมงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ

(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุมมงานอำานวยการ)  (แทน)
๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ

(นายดำารง มโนรถ  นิติกรชำานาญการพิเศษ  รกท.ผอ.สำานักกฎหมาย)
๑๘. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานกุาร

(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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๑๙. ผู้อำนนวยกนรกลุ่มมงนนย่ทธศนสตรสสนรสนเทศแลุะกนรส่ออสนร  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ  สป.มท. กรรมกนรแลุะผู้ชมวยเลุขนนก่นร
(นนงบ่ษรนคัม หวังศิริจิตร)

๒๐. ผู้อำนนวยกนรกลุ่มมงนนเทคโนโลุยฯสนรสนเทศ  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ  สป.มท. กรรมกนรแลุะผู้ชมวยเลุขนนก่นร
(นนงสนววรรณภน ขนัติสมบูรณส)

๒๑. นนยวิเชฯยร เอนทนรสก่ลุ วิศวกรไฟฟ้นส่ออสนรชำนนนญกนรพิิเศษ  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ  สป.มท. กรรมกนรแลุะผู้ชมวยเลุขนนก่นร
๒๒. นนงสนววิไลุภรณส ศรฯไพิศนลุ  นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสชำนนนญกนร  ศนูยสเทคโนโลุยฯฯ  สป.มท. กรรมกนรแลุะผู้ชมวยเลุขนนก่นร
๒๓. นนงส่ณฯยส ชูปรฯชน  เจ้นพินักงนนธ่รกนรชำนนนญงนน  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ  สป.มท. กรรมกนรแลุะผู้ชมวยเลุขนนก่นร
ผู้ไมม่าประชุม (ติดรนชกนร)
๑. ปลัุดกระทรวงมหนดไทย ประธนนกรรมกนร
๒. ศ.ดร.ธนนรักษส ธฯระมัอนคง  สถนบันเทคโนโลุยฯนนนนชนติสิรินธร กรรมกนรผู้ทรงค่ณว่ฒิ
๓. ผู้แทนศูนยสเทคโนโลุยฯอิเล็ุกทรอนิกสสแลุะคอมพิิวเตอรสแหมงชนติ กรรมกนรผู้ทรงค่ณว่ฒิ
๔. ผู้บริหนรเทคโนโลุยฯสนรสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันแลุะบรรเทนสนธนรณภัย กรรมกนร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นนยประธนน จันทรสโพิธ์ิ นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสชำนนนญกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๒. นนยวิทยน ปัญญน นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสปฏิบัติกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๓. นนยธนะสิทธ์ิ อนันตสสิริเกษม นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสชำนนนญกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๔. นนงสนวมณฑิณฯ ส่ขะ นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสชำนนนญกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๕. นนยสมชนย ศรฯเร่อง นักวิเครนะหหสนโยบนยแลุะแผนชำนนนญกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๖. นนยถวัลุยสชัย ถึงถิอน นิติกรชำนนนญกนร กรมสมงเสริมกนรปกครองฯ
๗. นนยส่ชนติ ธนนฯรัตนส ผู้อำนนวยกนรสมวนบริหนรแลุะพิัฒนนเทคโนโลุยฯกนรทะเบฯยน กรมกนรปกครอง

สำนนักบริหนรกนรทะเบฯยน
๘. นนยชลุอ อินทพิันธ่ส หัวหน้นกลุ่มมงนนระบบประมวลุผลุแลุะกนรส่ออสนร กรมกนรปกครอง

สมวนบริหนรแลุะพิัฒนนฯ สำนนักบริกนรกนรทะเบฯยน
๙. นนยส่รชัช อะโรคน เจ้นพินักงนนเคร่อองคอมพิิวเตอรสปฏิบัติงนน กรมกนรปกครอง

สมวนบริหนรแลุะพิัฒนนฯ สำนนักบริกนรกนรทะเบฯยน
๑๐. นนยปฏิพิัทธส อ่มนบ้นน วิศวกรไฟฟ้นปฏิบัติกนร เทศบนลุนครเชฯยงใหมม
๑๑. นนยทรงพิลุ เม่องรอด นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรส กองคอมพิิวเตอรสแลุะเคร่อขมนย กนรประปนสมวนภูมิภนค
๑๒. นนยถวิลุศักดิ์ แก้วมณฯชัย หัวหน้นงนนควบค่มควนมปลุอดภัย กองคอมพิิวเตอรสฯ กนรประปนสมวนภูมิภนค
๑๓. นนยทวฯสิทธ์ิ นิลุดำน หัวหน้นงนนศูนยสภูมภินค กองคอมพิิวเตอรสแลุะเคร่อขมนย กนรประปนสมวนภูมิภนค
๑๔. นนยบรรพิต จันทรสหอม ผู้อำนนวยกนรกองบริหนรเคร่อองลูุกขมนย กนรประปนนครหลุวง
๑๕. นนยส่รบดฯ แก้วพิมวงเสก นักคอมพิิวเตอรส ๗ กนรประปนนครหลุวง
๑๖. นนยเบญจะ แป้นนน นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสชำนนนญกนร กรมโยธนธิกนรแลุะผังเม่อง
๑๗. นนงสนวเสนวลัุกษณส จงวัฒนนภริมยสนักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสปฏิบัติกนร กรมโยธนธิกนรแลุะผังเม่อง
๑๘. นนงสนววนรฯรัตนส ภฯระปัญญน นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสปฏิบัติกนร  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ สำนนักงนนปลัุดกระทรวง
๑๙. นนยรังสฯ ม่ลิุ นักวิชนกนรคอมพิิวเตอรสปฏิบัติกนร  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ สำนนักงนนปลัุดกระทรวง
๒๐. นนยก้องภพิ รักเม่อง พินักงนนวิเครนะหสแลุะประมวลุผลุ  ศูนยสเทคโนโลุยฯฯ สำนนักงนนปลัุดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธนนกลุมนวเปิดประช่มแลุะดำนเนินกนรตนมระเบฯยบวนระตมนง ๆ ดังนฯ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไมมมฯ -

(ฉบบัรับรองรนยงนนกนรประช่ม ๑/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

ของสมวนราชการ/หนมวยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสมวนท้องถิน่ รวมท้ังส้ิน ๑๓ โครงการ
ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ โดยไมมมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่

ให้หน่วยงานดำาเนินการจัดหาเองโดยไม่ผ่านคณะกรรมการบริการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวดั  จำานวน ๑ หนมวยงาน  คอ่

 

หนมวยงาน  จำานวน  (หนมวยงาน) จำานวน (โครงการ) จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ
จ  .  สุราษฎร์ธานี
ปีงบฯ   ๒๕๖๐
- จัดหาจริง ๑ ๒ ๓๔,๐๐๐.-

 ทีป่ระชุม รับทราบ
๓.๒ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมลูค่าไม่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ของหนว่ยงานรัฐวสิาหกิจ

ในสังกดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ หนมวยงาน  ดงันี้ 
  

หนมวยงาน  จำานวน
(หนมวยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผมานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

การประปาสมวนภูมิภาค
ปีงบฯ   ๒๕๕๘
- จัดหาจริง
ปีงบฯ   ๒๕๕๙
- จัดหาจริง
ปีงบฯ   ๒๕๖๐
- จัดหาจริง

๔

๒๓

๑

๗๖,๐๗๒,๔๗๓.๖๑

๒๔,๙๙๘,๒๘๕.๒๐

๔,๘๗๙,๒๐๐.-

๗๖,๐๓๑,๓๔๒.๘๑

๒๔,๓๙๕,๗๒๖.-

๔,๘๗๙,๒๐๐.-

ลดลง
๔๑,๑๓๐.๘๒
ลดลง
๖๐๒,๕๕๙.๒๐

-

 ทีป่ระชุม รับทราบ และกำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครมงครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคมา และให้มีการแขมงขนัอยมางเป็นธรรม เพ่่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางานคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐ แล้ว  จำานวน ๒ โครงการ  ดังนี้

เทศบาลนครเชียงใหม่  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการถนนท่ีมีพ่้นท่ีปลอดภยั (Safety Zone) ระยะท่ี ๔ งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๙ จำานวนเงิน

๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเกา้ล้านเจด็แสนบาทถว้น) สมวนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๒๒,๔๑๙,๙๒๖.๑๔ บาท
(ย่ีสิบสองล้านส่ีแสนหนึ่งหม่่นเก้าพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทสิบส่ีสตางค์)

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานจดัทำารายละเอยีดราคากล้องโทรทัศนว์งจรปิดและลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์  และกรณีไมมมรีาคาตามเกณฑ์ฯ
รายการท่ี ๑๐ เคร่่องสำารองไฟขนาด ๑๐ Kva ๑ P ราคาเว็บไซต์ต่ำากวมาราคาอ้างอิง    และในคราวประชุมคณะกรรมการ
คร้ังท่ี ๘  /  ๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ สมงให้คณะทำางานตรวจสอบ
กมอนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาตมอไป  ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะในคราวนั้น สรุปได้ ๓ ประเด็น ดงันี้  

๑. เน่่องจากคมาลิขสิทธ์ิกล้องของเทศบาลนครเชียงใหมมมีราคาสูงกวมาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ
อบจ.ภูเก็ต  ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะวมามีความแตกตมางจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อบจ.ภูเก็ต อยมางใด  และ
ชีแ้จงเหตุผลความจำาเป็นในการกำาหนดความต้องการคุณลักษณะเฉพาะดังกลมาวให้ชัดเจน

๒. ให้ชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นในการจมายคมาบำารุงรักษาในปีแรก เน่่องจากปกติจะรับประกัน ๑ ปี
๓. ควรศึกษาความคุ้มคมาในการเชมาแทนการซ่้อ เพ่่อลดคมาใช้จมายในการบำารุงรักษา และเพิ่มโอกาสให้ได้

ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน่่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วมาก
เทศบาลนครเชยีงใหมมไดป้รับแกไ้ขสมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว หนมวยงานไดป้รับลดราคาคมาลิขสิทธ์ิ

ของซอฟต์แวร์สำาหรับบันทึกภาพและจดัการ CCTV จากราคา ๒๑,๔๐๐.- บาท ลดลงเหล่อ ๑๐,๐๕๘.- บาท ทำาให้จำานวนเงิน
ลดลงเหล่อ ๓๘,๔๓๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านส่ีแสนสามหม่น่หา้พนับาทถว้น) สมวนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ลดลงเหล่อ
๒๑,๑๖๙,๖๔๘.๑๔ บาท (ย่ีสิบเอด็ล้านหนึง่แสนหกหม่น่เกา้พนัหกร้อยส่ีสิบแปดบาทสิบส่ีสตางค)์  

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะทำางานพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานแล้ว  มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานจดัทำาเอกสารชีแ้จงเหตผุลความจำาเป็นในการจมายคมาบำารุงรักษา
ในปีแรก เน่อ่งจากปกตจิะรับประกนั ๑ ปี  และผลการศกึษาความคุม้คมาในการเชมาแทนการซ่อ้ เพ่อ่ลดคมาใชจ้มายในการบำารุงรักษา และ
เพิม่โอกาสใหไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยั  หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุาร
ตรวจสอบแล้ว  เปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนชี้แจงท่ีประชุม สรุปไดด้ังนี้
๑. คมาลิขสิทธ์ิกล้องซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีส่บราคามานั้น มีให้เล่อกหลายรุมน เทศบาลนครเชียงใหมม เล่อกซ่อ้

ลิขสิทธ์ิแบบความสามารถสูงสุดของรุมน Xprotect Corporate - ๒๐๑๖ ซึง่รวม Care Plus ใบอนญุาตการรับประกันสำาหรับ
ลิขสิทธ์ิของกล้อง (Device License) กรณีมีการเพิ่มความสามารถหร่อยกระดับ (upgrade) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี และรวม Care Plus ใบอนญุาตการรับประกนัสำาหรับลิขสิทธ์ิกรณีรวมศนูย์กลางจากสมวนกลาง (Interconnect
Device License) เพ่่อขยายจำานวนกล้องในอนาคต แบบไมมจำากัดจำานวนกล้อง ภายในระยะเวลา ๑ ปี  สำาหรับกรณีไมมมีราคา
ตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ กล้องวงจรปิดแบบ IP Fixed Camera Outdoor ท่ีไดส่้บราคามา ๒ ผลิตภัณฑ์ (จาก ๓ บริษัท และ
๑ เว็บไซต์) และใช้ราคาต่ำาสุดเป็นราคาอ้างอิง  ซึ่งหนมวยงานได้กำาหนดความต้องการไว้ในคุณสมบัติพ่้นฐานของกล้องให้รวม
อุปกรณ์ท่ีจำาเป็นต้องใช้รมวมกับกล้องด้วย จึงทำาให้มีราคาสูงกวมาการซ่้อเพียงกล้องอยมางเดียว  สรุปได้ดังนี้

(๑) กล้องวงจรปิดแบบ IP Fixed Camera Outdoor (Full HD ๑๐๘๐ P) ๗๓,๓๐๐ บาท
(๒) อุปกรณ์ Housing แบบกันน้ำา ชนิดมี heater สำาหรับไลมฝ้า ๑๑,๓๐๐ บาท
(๓) ชดุขายึดอุปกรณ์ Housing ๑,๘๕๐ บาท
(๔) ชดุอินฟาเรด IR LED แบบ ๗๒ ดวง พร้อมเซนเซอร์เปิด-ปิดด้วย LDR อัตโนมัติ ๔,๕๐๐ บาท

รวมท้ังส้ิน ๙๐,๙๕๐ บาท
๒. กรณีไมมมีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑๐ เคร่่องสำารองไฟขนาด ๑๐ Kva ๑ P ราคาเว็บไซต์ต่ำากวมา

ราคาอ้างอิงนั้น เน่่องจากการขายผมานเว็บไซต์ต้นทุนต่ำา ไมมอาศัยหน้าร้านและพนักงาน  จึงดำาเนินการปรับแก้ไขราคาอ้างอิง
ตามราคาเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย โดยใช้ราคา ๒๕๓,๕๐๐ บาท

๓. กรณีลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์สำาหรับบันทึกและจดัการ CCTV   เน่่องจากได้สอบถามไปยัง อบจ.ภูเก็ต
พบวมา สามารถทำาได้ในรูปแบบเดียวกัน (ราคา ๑๐,๐๕๘ บาท) โดยราคาดังกลมาวตรวจสอบจากผู้นำาเข้า พบวมาเป็นราคาใช้ใน
ปี ๒๐๑๐ – ๒๐๑๔ ซึ่งปัจจุบัน อบจ.ภูเก็ตยังสามารถหามาติดตั้งได้  ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหมม ยึดแนวทางเดียวกันกับ
อบจ.ภูเก็ต เพ่่อให้เกิดความถูกต้อง จึงปรับลดราคาให้เทมากับ อบจ.ภูเก็ต    และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมมีราคาสูงกวมา
เชมนกัน โดยไดป้รับลดให้อยูมในวงเงินท่ีใกล้เคียงกัน

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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๔. กรณีมีคมาบำารุงรักษาในปีแรก (เน่่องจากอยูมในระยะประกัน ๑ ปี)  เดิมเป็นรายการเสริมท่ีปรากฏ
ยอดราคาคมาดูแลในกรณีมีการ upgrade เพ่่อจะได้ใบอนุญาตรับประกันภายในระยะเวลา ๑ ปี ในสมวนของซอฟต์แวร์กล้อง
และศนูย์รวมการควบคมุซอฟตแ์วร์สมวนกลาง (Server base) สมวนนีไ้ดต้ดัราคารายการเพิม่เตมิท่ีปรากฏในเอกสารชีแ้จง มเีฉพาะ
ราคาคมาลิขสิทธ์ิ สมวนรายการเสริมนั้นให้เป็นสมวนของผู้รับจ้างต้องดำาเนินการในระยะเวลา ๑ ปี ในด้านของการ upgrade
โดยหนมวยงานขอย่นยันวมาไมมมียอดคมาใช้จมายท่ีปรากฏ

๕. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวมา ควรศึกษาความคุ้มคมาในการเชมาแทนการซ่้อ
เพ่่อลดคมาใช้จมายในการบำารุงรักษา และเพิ่มโอกาสให้ได้ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน่่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วมาก นั้น
เทศบาลนครเชียงใหมมรับไปศึกษาเพ่่อดำาเนินการอยมางหนึ่งอยมางใดในโครงการตมอไป

๖. ผลการศึกษาข้อมูลจากการดำาเนินการในโครงการระยะท่ี ๑ – ๓ ท่ีผมานมาแล้วพบวมา การใช้กล้อง
ท่ีมีคุณสมบัติดีกวมาเกณฑ์ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ แม้จะราคาสูงกวมา แตมสมงผลให้เกิดความคุ้มคมามากกวมา เชมน
ตำารวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ และศาลรับฟ้อง เน่่องจากมองเห็นใบหน้าชัดเจน  ในขณะท่ีกล้อง (ท่ีเคยใช้งาน) ซึ่งมี
คุณลักษณะพ่้นฐานท่ีต่ำากวมาท่ีเสนอขอความเห็นชอบในโครงการระยะท่ี ๔ นี้  มองเห็นเป็นภาพบุคคล แตมเม่่อขยายภาพแล้ว
ขาดความคมชัด ไมมสามารถตรวจสอบได้วมาเป็นผู้ใด    กรณีท่ีคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวมาราคาสูงนั้น
เทศบาลเม่องเชียงใหมมพิจารณาจากการตดิตั้งกล้องในโครงการระยะท่ี ๑ – ๓ แล้วเห็นวมากล้องท่ีมีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้
ในระยะเวลานาน  ในขณะท่ีกล้องคุณภาพต่ำา มีอายุการใช้งานน้อยกวมา   จึงขอย่นยันวมากล้องท่ีหนมวยงานประสงค์จะจัดหาใน
โครงการระยะท่ี ๔ นี ้(มคีณุลักษณะพ่น้ฐานและราคาใกล้เคยีงกบักล้องท่ีใชง้านอยูมในปัจจุบัน) มคีวามคุม้คมาและเหมาะสมแล้ว
ไมมเป็นการซ่้อเกินความจำาเป็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. ตามท่ีหนมวยงานชี้แจงวมาตัวเลขราคาอ้างอิงเป็นเศษสตางค์เน่่องจากนำาราคาต่ำาสุดจากการส่บราคา

๓ ราย รวมท้ัง ๑ เว็บไซต์ มาเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งบางรายการ ราคาต่ำาสุดมาจากผู้เสนอราคาท่ีคำานวณภาษีมูลคมาเพิ่มแล้วมี
เศษสตางค์ นั้น  ตัวเลขท่ีใช้ในการจัดทำางบประมาณควรเป็นตัวเลขท่ีไมมมีเศษสตางค์ แม้วมาวงเงินงบประมาณรวมท้ังโครงการ
จะไมมมีเศษสตางค์ แตมวงเงินงบประมาณในแตมละรายการก็ควรเป็นตัวเลขท่ีไมมมีเศษสตางค์เชมนกัน

๒. เม่่อหนมวยงานประสงค์จัดหากล้อง CCTV ท่ีมีคุณลักษณะพ่้นฐานดีกวมาและราคาสูงกวมาเกณฑ์
ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ  ให้หนมวยงานจัดสมงเอกสารชี้แจงให้ฝ่ายเลขานุการเพ่่อย่นยันคำาชี้แจงด้วย  เพ่่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำาข้อเสนอการปรับปรุง (รายการในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด) สมงให้กระทรวงดิจิทัลฯ ทราบตมอไป

๓. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดในข้อกำาหนดรายละเอียด
และขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเทมานั้น  หนมวยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไมม
เป็นดุลยพินิจของหนมวยงาน  และราคาอ้างอิงท่ีผมานการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ เป็นเพียง
ราคาท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวมามีความเหมาะสม แตมไมมใชมราคากลาง    เน่อ่งจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไมมมีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณา TOR หร่อกำาหนดราคากลาง การกำาหนด TOR
และราคากลางเป็นความรับผิดชอบของหนมวยจัดหาท่ีต้องดำาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบอ่่น ๆ ของทางราชการ
โดยเครมงครัด
ม  ติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตมให้จัดทำาเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นท่ีต้อง
จดัหาระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิท่ีมคีณุลกัษณะพ่น้ฐานและราคาไมมตรงตามเกณฑฯ์ ทีป่ระกาศกำาหนดโดยกระทรวงดจิทิลัฯ สมงให้
ฝ่ายเลขานุการ    กำาชับให้หนมวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครมงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุม้คมา และให้มกีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลัก

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดสมงข้อมูลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกรณีไมมมีราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพ่น้ฐานของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ใหก้ระทรวงดจิิทลัฯ ทราบ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการพฒันาโปรแกรมแผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) งบประมาณ

รายจมายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๘,๗๑๗,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหม่่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สมวนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๔๕๘,๖๐๐.- บาท (สิบแปดล้านส่ีแสนห้าหม่่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะทำางานพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานแล้ว  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หนมวยงานปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการ  สรุปไดด้ังนี้

๑. ตามท่ีหนมวยงานเรียนท่ีประชมุวมาโครงการนีเ้ป็นการพฒันาตมอเน่อ่งจากระบบงานเดมิ  ดงันัน้ หนมวยงาน
ตอ้งพจิารณาจดัทำา TOR ใหร้อบคอบ  ระบุขอ้กำาหนดความตอ้งการ/คณุลักษณะพ่น้ฐานของครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์
ท่ีเกีย่วขอ้ง ในลักษณะเปิดกว้าง ไมมระบุช่อ่ผลิตภณัฑ์ (ย่ีหอ้)  เพ่อ่ใหม้กีารแขมงขนัอยมางเป็นธรรม 

๒. ส่บราคาอยมางนอ้ย ๓ ผลิตภณัฑ์ (ย่ีหอ้) รวมท้ังส่บราคาจากเว็บไซตอ์ยมางนอ้ย ๑ เว็บไซต ์ หากผู้เสนอ
ราคา ๓ ราย เสนอย่ีหอ้เดยีวกนั ควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากบริษัทอ่่น หร่อจากเว็บไซตใ์ห้มีอยมางน้อย ๓ ย่ีห้อ  เพ่่อความโปรมงใส
วมาความต้องการ/คุณลักษณะพ่้นฐานท่ีหนมวยงานกำาหนดนั้นเปิดให้มีการแขมงขนัอยมางเป็นธรรม 

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมา ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕  /  ๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)  ซึง่
โครงการเดิมท่ีผมานความเห็นชอบแล้วนั้นมีเพียงการพัฒนาระบบ โดยประสงค์จะติดตั้งระบบท่ีพัฒนาบนเคร่่องคอมพิวเตอร์
แมมขมายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น สถ.  เม่่อดำาเนินการกำาหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โดยนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา
พบวมายังมีความไมมชัดเจนในสมวนของการติดตั้งระบบท่ีจะพัฒนาบนเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย ประกอบกับเคร่่องแมมขมายของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น สถ. มีการติดตัง้ใช้งานระบบงานเป็นจำานวนมาก  มีเน่้อท่ีไมมเพียงพอสำาหรับการตดิตั้งระบบ
LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ท่ีจะพัฒนาขึ้นใหมม  จึงปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการให้มีการจดัหาเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย
และอปุกรณ์อ่น่ ๆ ดว้ย  และเสนอโครงการท่ีปรับปรุงใหมมเพ่อ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอกีคร้ังหนึง่    คมาใชจ้มายบุคลากร
ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบคำานวณโดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง    มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตรงตามเกณฑ์ จำานวน ๕ รายการ  ไมมมีราคาตามเกณฑ์ จำานวน ๗ รายการ โดยส่บราคาจาก ๓ บริษัท รวมท้ังเว็บไซต์แล้ว
แตมทุกรายการไมมมีราคาในเว็บไซต์ จึงใช้ราคาต่ำาสุดจาก ๓ บริษัทเป็นราคาอ้างอิง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดในข้อกำาหนดรายละเอียด

และขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเทมานั้น  หนมวยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไมม
เป็นดุลยพินิจของหนมวยงาน  และราคาอ้างอิงท่ีผมานการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ เป็นเพียง
ราคาท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวมามีความเหมาะสม แตมไมมใชมราคากลาง    เน่อ่งจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไมมมีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณา TOR หร่อกำาหนดราคากลาง การกำาหนด TOR
และราคากลางเป็นความรับผิดชอบของหนมวยจัดหาท่ีต้องดำาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบอ่่น ๆ ของทางราชการ
โดยเครมงครัด

๒. เน่่องจากโครงการนี้เป็นการพัฒนาตมอเน่่องจากระบบงานเดิม  หนมวยงานต้องพิจารณาจัดทำา TOR
ให้รอบคอบ  ระบุข้อกำาหนดความต้องการ/คุณลักษณะพ่้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ในลักษณะ
เปิดกว้าง ไมมระบุย่ีห้อ เพ่่อให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม    เม่่อหนมวยงานส่บราคาจาก ๓ บริษัท แตมบริษัทเสนอราคามาเป็น
ผลิตภณัฑ์ย่ีหอ้และรุมนเดยีวกนันัน้ ควรหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากบริษทัอ่น่ หร่อจากเว็บไซต ์ใหม้อียมางนอ้ย ๓ ย่ีหอ้  เพ่อ่ความโปรมงใส
วมาความตอ้งการ/คณุลักษณะพ่น้ฐานท่ีหนมวยงานกำาหนดนัน้เปิดใหม้กีารแขมงขนัอยมางเป็นธรรม    หากมคีวามจำาเป็นโดยลักษณะ
ของการใชง้านหร่อมขีอ้จำากดัทางเทคนคิท่ีจำาเป็นตอ้งระบุย่ีหอ้เป็นการเฉพาะ ใหจ้ดัทำาเอกสารชีแ้จงเหตผุลความจำาเป็นดงักลมาว
เสนอคณะกรรมการด้วย

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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๓. ให้กรมสมงเสริมการปกครองท้องถิ่นหาร่อกับกรมท่ีดิน เพ่่อพิจารณาปรับปรุงข้อกำาหนดรายละเอียด
และขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) ให้ระบบงานท่ีกรมสมงเสริมการปกครองท้องถิ่นประสงค์จะพัฒนา สามารถเช่่อมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูลหร่อระบบงานของกรมท่ีดนิ เพ่่อแลกเปล่ียนข้อมูลหร่อใช้ขอ้มูลรมวมกันระหวมางระบบงานท่ีเกี่ยวข้องได้
มติท่ีประชุม ให้หนมวยงานทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ กมอนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อ
พจิารณาตมอไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลัน่กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหนว่ยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางานคร้ังที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๑๐ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๗ โครงการ ค่อ
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน  ๒ โครงการ
๑) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพเคร่ืองแมข่่ายของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

(e-LAAS) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑ จำานวนเงนิ ๓๐,๕๗๒,๐๐๐.- บาท (สามสบิลา้นหา้แสนเจ็ดหมืน่สองพันบาทถว้น)
คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว

มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้
๑. ให้ทบทวนหนมวยประมวลผลกลางของแผงวงจรเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมายให้มีจำานวนแกน (core) 

ท่ีปรากฏในเอกสารรายละเอียดโครงการ รวมท้ังในแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท.๐๑) ให้ถูกต้องตรงกันทุกแหมง
ท่ีปรากฏคุณลักษณะของ core

๒. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลท่ีต้องจัดซ่้อลิขสิทธ์ิเพิ่มตามจำานวนแกน (core) ของแผงวงจรท่ีเพิ่มขึ้น 
ซึง่หนมวยงานมีความประสงค์จะจัดหาซอฟตแ์วร์รุมน ๒๐๑๖ ในขณะท่ีระบบ e-LAAS ใช้รุมน ๒๐๑๔ นั้น  เน่่องจากในเอกสารท่ี
เสนอคณะกรรมการไมมได้ระบุรายละเอียดวมาซอฟต์แวร์ต้องสามารถ downgrade ได้  ซึ่งรุมนท่ีสามารถทำาได้จะมีราคาสูงกวมา
รุมนท่ีไมมสามารถทำาได ้แตมเม่่อพิจารณาจากวงเงินงบประมาณแล้ว เห็นวมานมาจะตมอรองราคาได้  จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้ระบุคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ในข้อกำาหนดความต้องการ (TOR) ให้ชัดเจน เพ่่อให้มั่นใจวมาจะได้ซอฟต์แวร์รุมนใหมมท่ี
สามารถ downgrade มาเป็นรุมนกมอนหน้าได้

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมา ปี ๒๕๔๘ กรมสมงเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ เพ่่อให้องค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นมีระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท่ีถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัท้ังประเทศ และกรมสมงเสริมฯ สามารถตดิตามการใชจ้มายงบประมาณไดอ้ยมางรวดเร็วและเป็นปัจจบัุน โดยกรมไดส้มงเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นเข้าใช้งานในระบบ แตมพบวมาเม่่อองค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นเข้าใช้งานมากขึ้น ใน
ชมวงต้นปี ๒๕๕๒ มีองค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นใช้งานประมาณ ๘๐๐ แหมง ระบบ e-LAAS เกิดความลมาช้าในการเรียกใช้งาน
หนึง่ในคณะท่ีปรึกษาซึง่เป็นผู้แทนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดเ้สนอแนวคิดใหย้้ายระบบ e-LAAS ไปใชเ้คร่่องแมมขมายรมวมกับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเน่่องจากเคร่่องแมมขมายท่ีกรมสมงเสริมฯ ไมมสามารถรองรับการเข้าใช้งานขององค์กรปกครองสมวน
ท้องถิ่นจึงได้ย้ายไปใช้เคร่่องแมมขมายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จนถึงปี ๒๕๕๙

จากข้อมูล ณ เด่อนธันวาคม ๒๕๕๗ มีจำานวนผู้เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS เฉล่ีย ๙,๗๗๒ คนตมอวัน
ทำาให้ระบบ e-LAAS ไมมสามารถรองรับผู้ใช้งานได้  ดังนั้น ต้องมีการขยายระบบเพ่่อรองรับการเข้าใช้งานขององค์กรปกครอง
สมวนท้องถิ่น และเพ่่อความคลมองตัวในการบริหารจัดการและการเพิ่มขยายระบบตามความต้องการใช้งาน     ในปี ๒๕๕๘
กรมสมงเสริมฯ จึงจัดทำาโครงการปรับปรุงระบบเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมายสำาหรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ท้องถิน่ (e-LAAS) เพ่อ่ของบประมาณในการจดัหาเคร่่องแมมขมายในการใหบ้ริการระบบ e-LAAS ในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึง่กรมสมงเสริมฯ ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณในการดำาเนินการ

ตมอมา กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขระเบียบ โดยกำาหนดให้องค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นจัดทำาบัญชีใน
ระบบ e-LAAS และมีผลบังคับใช้เม่่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สมงผลให้มีผู้เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS เพิ่มขึ้นเฉล่ีย
๒๖,๓๓๗ คนตมอวัน และเม่่อเด่อนกันยายน ๒๕๕๙ ท่ีผมานมาเป็นชมวงปิดบัญชีขององค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นปรากฏวมา
ชมวงเวลาดังกลมาวเคร่่องแมมขมายท่ีให้บริการระบบ e-LAAS ไมมสามารถรองรับการเข้าใช้งานขององค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นได้
บมจ.ธนาคารกรุงไทยจงึสนบัสนนุเคร่่องคอมพวิเตอร์แมมขมายเพิม่เตมิชัว่คราวเพ่อ่รองรับการใชง้านในชมวงปิดบัญช ีซึง่กรมสมงเสริมฯ
ขอรายละเอยีดของเคร่่องแมมขมายและทรัพยากรท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพิม่ใหเ้พ่อ่เป็นขอ้มลูในการขยายและเพิม่ประสิทธิภาพ

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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ให้ระบบ e-LAAS ตมอไป  และในเดอ่นตุลาคม ๒๕๕๙ กรมสมงเสริมฯ ได้ดำาเนินการย้ายระบบ e-LAAS มาอยูมในความดูแลของ
กรมสมงเสริมฯ  ท้ังนี้ กรมสมงเสริมฯ ได้คำานวณการใช้พ่้นท่ีแล้วคาดวมา storage จะเต็มในปี ๒๕๖๐ จึงเห็นควรจัดหาแผงจร
เคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย อุปกรณ์ขยายพ่้นท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ตมอขยายเพิ่มเติมจากอุปกรณ์
เดิมท่ีเคยจัดหาเม่่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่่อให้รองรับการจัดทำาบัญชขีององค์กรปกครองสมวนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS และ
การสมงขอ้มูลการชำาระภาษีของผู้เสียภาษีท่ีชำาระเงินจากระบบ  e-Payment ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลท่ีต้องจัดซ่้อลิขสิทธ์ิเพิ่มตามจำานวนแกน (core) ของแผงวงจรท่ีเพิ่มขึ้น

ตามเอกสารรายละเอียดโครงการหน้า ๒๘ – ๓๐ ซึ่งระบุจำานวน license ท่ีจัดซ่อ้ไว้เดิม และจำานวน license ท่ีจะจัดซ่อ้ตาม
โครงการนี้ไว้แล้ว แตมบางรายการยังมีคำาอธิบายไมมชดัเจน ขอให้หนมวยงานเพิ่มหมายเหตุให้ชัดเจน จัดสมงให้ฝ่ายเลขานุการด้วย

๒. เน่่องจากโครงการนี้เป็นการจดัซ่้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ังซอฟต์แวร์เพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ระบบท่ีใช้งานอยูมในปัจจุบัน  หนมวยงานต้องพิจารณาจัดทำา TOR ให้รอบคอบ  ระบุข้อกำาหนดความต้องการ/คุณลักษณะ
พ่้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ในลักษณะเปิดกว้าง ไมมระบุย่ีห้อ เพ่่อให้มีการแขมงขนัอยมางเป็นธรรม
เม่่อหนมวยงานส่บราคาจาก ๓ บริษัท แตมบริษัทเสนอราคามาเป็นผลิตภณัฑ์ย่ีหอ้และรุมนเดยีวกันนัน้ ควรหาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก
บริษทัอ่น่ หร่อจากเว็บไซต ์ใหม้อียมางนอ้ย ๓ ย่ีหอ้  เพ่อ่ความโปรมงใสวมาความตอ้งการ/คณุลักษณะพ่น้ฐานท่ีหนมวยงานกำาหนดนัน้
เปิดใหม้กีารแขมงขนัอยมางเป็นธรรม    หากมคีวามจำาเป็นโดยลักษณะของการใชง้านหร่อมขี้อจำากัดทางเทคนิคท่ีจำาเป็นต้องระบุ
ย่ีหอ้เป็นการเฉพาะ ใหจ้ดัทำาเอกสารชีแ้จงเหตผุลความจำาเป็นดงักลมาวเสนอคณะกรรมการด้วย

๓. เน่่องจากการระบุวมาต้องการใช้ hardware/software เดิม ผู้เสนอราคาทุกรายอาจเสนอย่ีห้อ
เดียวกันหมด ซึ่งไมมเปิดกว้างให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม    เพ่่อความโปรมงใส อาจจดัทำาเป็นสองทางเล่อก ค่อ (๑) ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูมเดิม หร่อ (๒) ทดแทนใหมมท้ังหมด  ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเคยจัดทำา TOR ในลักษณะนี้ และได้ผู้รับจ้างท่ี
ดำาเนินการทดแทนใหมมท้ังหมดโดยไมมใช้ hardware/software เดิมเลย    

๔. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดในข้อกำาหนดรายละเอียด
และขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเทมานั้น  หนมวยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไมม
เป็นดุลยพินิจของหนมวยงาน  เน่อ่งจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไมมมีอำานาจ
หน้าท่ีในการกำาหนด TOR  หนมวยจัดหาต้องดำาเนินการตามระเบียบพัสดฯุ และระเบียบอ่่น ๆ ของทางราชการ โดยเครมงครัด
ม  ติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตมใหจ้ัดทำาเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นที่ต้องระบุ
ย่ีหอ้เปน็การเฉพาะ  และจดัสมงใหฝ้า่ยเลขานกุารตรวจสอบกมอนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตมอไป

เน่ืองจากประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประธานท่ีประชุมอีกคณะหน่ึง  จึงขอมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก
ดร.วิชิต สาทรานนท์) เป็นประธานในท่ีประชุมน้ีแทน
ท่ีประชุม รับทราบ

๒) โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (Local_ERP)
งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๗๙๗,๕๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้

๑. คมาจัดทำาเอกสารโครงการฯ (รายงานการประชุม สมงมอบงาน และคูมม่อ) จำานวนเงิน ๙,๓๐๐ บาท
เป็นยอดรวมเพียงยอดเดียว ไมมได้เแยกเเป็นรายเด่อน  ควรปรับแก้ไขแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ โดยย้ายจาก
ตารางคมาใช้จมายท่ีเกิดขึ้นทุกเด่อนฯ ไปไว้ในตารางคมาใช้จมายอ่่น ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ

๒. หากทบทวนแล้วเห็นวมาคมาจัดทำาเอกสารโครงการฯ (๙,๓๐๐ บาท) และคมาใช้จมายในการดำาเนินงาน
(๑๖๐,๒๐๐ บาท) เป็นคมาใช้จมายในการดำาเนินงานอ่่น ๆ ท่ีมิใชมคมาใช้จมายในการพัฒนาระบบ  ในแบบรายงานสรุปโครงการฯ
(แบบ คกก.มท. ๐๑) ให้หักคมาใช้จมายดังกลมาวออกจากคมาพัฒนาระบบ  และนำาไปใสมไว้ในสมวนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ  และปรับ
แก้ไขแบบบัญชีราคากลางฯ และท่ีปรากฏในเอกสารรายละเอียดโครงการ รวมท้ังเอกสารแนบ ให้สอดคล้องกันท้ังหมด

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)



- 9 -

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมาโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่่อปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรให้
เป็นไปตามแนวคิดในการออกแบบระบบให้เป็นระบบเชิงบริการ (Service-Oriented) โดยใช้ลิขสิทธ์ิโปรแกรมบริหารและ
จัดการระบบคอมพิวเตอร์เสม่อนสำาหรับ Application Server จำานวน ๔ ลิขสิทธ์ิ และพัฒนาการเช่่อมขอ้มูลโดย Enterprise
Service Bus (ESB) จำานวน ๑ ลิขสิทธ์ิ โดยติดตัง้บนเคร่่องแมมขมายเดมิท่ีมีอยูมจำานวน ๒ เคร่่อง
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเป็นหลัก

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน  ๒ โครงการ
๓) โครงการจัดหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป. งบประมาณ

รายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑ จำานวนเงนิ ๑๖,๖๖๓,๙๐๐.- (สบิหกลา้นหกแสนหกหมืน่สามพันเกา้ร้อยบาทถว้น)
คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัแิล้ว ไมมมี

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ขแตมอยมางใด เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป
ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร  ผู้อำานวยการกลุมมงานยุทธศาสตร์

สารสนเทศและการส่่อสาร) เรียนท่ีประชุมวมา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร สป. มีหน้าท่ีในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้หนมวยงานในสังกัด สป. เพ่่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  โดยดำาเนินการตามมติ ครม. ซึง่มีนโยบายวมา
เคร่่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดหาต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีการใช้เคร่่องคอมพิวเตอร์ไมมเกิน ๑ เคร่่อง ตมอ ๑ คน
กรณีจัดหาใหมมจะต้องมีอายุการใช้งานไมมต่ำากวมา ๕ ปี    เม่่อ สป. พิจารณาแนวทางการเชมาแทนการจัดซ่้อ สำานักงบประมาณ
แจง้นโยบายวมาต้องไมมต่ำากวมา ๗ ปี  ดังนั้น เม่่อเปรียบเทียบกัน คมาใช้จมายในการเชมาจึงสูงกวมาการจดัซ่้อมาก    ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ขอความเห็นชอบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำานวน ๑๐ รายการ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะตามเกณฑ์
ทุกรายการ  กรณีสำานักงบประมาณปรับลดรายการ จำานวนเคร่่อง หร่อวงเงินงบประมาณ จะนำาเรียนท่ีประชุมเพ่่อทราบตมอไป
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาป 
๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๑,๗๒๕,๐๐๐.- บาท (สบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหา้พันบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้

๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการให้จำานวนแกน (core) กับจำานวนลิขสิทธ์ิ (license) สอดคล้องกัน
๒. สมวนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๑ คมาท่ีปรึกษาพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (หาคมาใหมม) และ

รายการท่ี ๒ คมาจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กร  ควรปรับแกไ้ขให้ข้อความส่่อความหมายชัดเจนวมาเป็นคมาใช้จมายในการดำาเนินการ
เพ่่อให้ได้ข้อมูลเพ่่อการจัดทำา EA  ไมมใชมคมาท่ีปรึกษาและคมาดำาเนินการในการพัฒนาระบบ เพ่่อไมมให้เกิดความสับสน

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร  ผู้อำานวยการกลุมมงานยุทธศาสตร์
สารสนเทศและการส่่อสาร) เรียนท่ีประชุมวมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร สป.  ได้เสนอโครงการจ้างท่ีปรึกษา
เพ่่อจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์การของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะท่ี ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้รายงาน
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สป. ยังไมมใชมระดับกระทรวง โดยศึกษาสมวนท่ีเป็นปัจจุบัน (as-is) ยังไมม
ทำาสมวนท่ีต้องการเป็น (to-be) โดยเสนอของบประมาณ ๕ ล้านบาท  ซึ่งท่ีประชุมกล่ันกรองงบประมาณของ สป. มีมติให้
โครงการนี้อยูมในแผนงานยุทธศาสตร์ : สมงเสริมการวิจัยและพัฒนา (บูรณาการ) และสมงโครงการให้สำานักงานคณะกรรมการ
วิจยัแหมงชาต ิ(วช.) พจิารณา    ตมอมา วช. แจง้วมาโครงการนีไ้มมเป็นโครงการวิจยั ใหข้อจากงบประมาณปกต ิ(ไมมใชมงบประมาณ
ในการบูรณาการ) แตมขณะนั้นส้ินสุดระยะเวลาในการเสนอของบประมาณแล้ว จึงยังไมมมีการจัดทำา EA ของ สป. แตมอยมางใด

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงเสนอของบประมาณ ๓๐ ล้านบาท เพ่่อจัดทำา EA ของกระทรวงมหาดไทยจนถึงระดับ to-be
พร้อมท้ังจัดทำาแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังของ สป. และกระทรวงมหาดไทย ทุกระยะ (ระยะส้ัน/ระยะกลาง/ระยะยาว)
โดยสมวนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ จำานวนเงิน ๑๘ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยคมาจ้างท่ีปรึกษาในการจัดทำา EA (ไมมใชมการพัฒนา
ระบบ) คมาดำาเนนิการเพ่อ่ใหไ้ดข้อ้มลูสำาหรับการจดัทำา EA และคมาอบรม/สัมมนา    สมวนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ประกอบดว้ย
เคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมายพร้อมระบบปฏิบัติการ จำานวน ๑ ชุด ระบบฐานข้อมูล จำานวน ๑ ระบบ คมาลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดทำา
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) จำานวน ๑๐ ลิขสิทธ์ิ คมาพัฒนาระบบ (คมาจ้างท่ีปรึกษาตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนา
ระบบฯ) รวมสมวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๑ ล้านบาทเศษ เพ่่อใช้จัดทำา EA และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
เพ่่อให้กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถเข้ามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล EA ของตนได้    กรณีหนมวยงานท่ี
จัดทำา EA เรียบร้อยแล้ว จะจัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบนี้ท้ังหมด สำาหรับหนมวยงานท่ียังไมมเคยดำาเนินการจัดทำา EA จะคัดเล่อก
ระบบงานท่ีสำาคญับางระบบมาดำาเนินการกมอนในระยะแรก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดทำา EA จะชมวยให้กระทรวงมหาดไทยมีต้นแบบ (blueprint) ขององค์กรท่ีจะสนับสนุนการ

กำาหนดกลยุทธ์และปรับปรุงกระบวนการทำางานให้ได้อยมางคลมองตัว มีความเส่ียงน้อย และสามารถปรับเปล่ียนเพ่่อรับม่อกับ
แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมได้อยมางคลมองตัวและ ทันตมอเหตุการณ์  โดยมียุทธศาสตร์ทาง ICT เป็นสมวนประกอบ  

๒. ควรจัดทำาเป็นตัวชี้วัดของทุกหนมวยงาน เพ่่อผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จ  และจัดให้มีผู้จัดการโครงการท่ี
ชัดเจนเพ่่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำา EA ของกระทรวง  รมวมกันศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมท่ี
ควรจะเป็น (to-be) ให้เป็นเทคโนโลยีในอนาคตจริง ๆ ให้เป็น Thailand ๕.๐ จริง ๆ ไมมใชมแคม ๔.๐  ดังนั้น เป้าหมายค่อการ
transformation ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ไมมใชมเพียงแคมการปรับปรุงกระบวนการเทมานั้น

๓. ควรจดัทำา EA ใหค้รอบคลุมทุกหนมวยงาน  มองในภาพรวมถงึองคก์รปกครองสมวนท้องถิน่ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และเม่องพัทยาด้วย
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเป็นหลัก

กรมการปกครอง  จำานวน  ๓ โครงการ
๕) โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิกดับ้าน (House GIS) สำาหรับสารสนเทศ

การทะเบียน ระยะที่ ๑  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑  จำานวนเงิน ๑๘,๓๗๑,๖๐๐.- บาท (สิบแปดล้านสามแสน
เจ็ดหมืน่หนึง่พันหกร้อยบาทถว้น)  สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๑,๐๒๑,๖๐๐.- บาท (สบิเอ็ดลา้นสองหมืน่
หนึง่พันหกร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้

๑. สมวนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๑ ข้อมูลแผนท่ีประเทศไทย สามารถขอใช้ข้อมูลจากหนมวยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีแผนท่ีฐาน (basemap) อยูมแล้ว เพ่่อประหยัดงบประมาณในการจัดซ่้อรวมท้ังการปรับปรุง
แผนท่ีฐานให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงท่ีประชุมวมาเป็นการดำาเนินการในชั้นแรก (initial) ท่ีจำาเป็น
ต้องมีโดยจัดหาแผนท่ีฐานท้ังประเทศเพ่่อเตรียมพร้อมสำาหรับการขยายไปทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  เน่่องจากแผนท่ีฐานของ
แตมละหนมวยงานมีมาตราสมวนแตกตมางกัน จึงมีความจำาเป็นต้องจัดซ่้อเพ่่อไมมให้เกิดปัญหาในการพัฒนาระบบ  ท้ังนี้ ข้อมูลพิกัด
ท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงมีจำานวนบ้านน้อยกวมาขอ้มูลท่ีกรมการปกครองจดัเก็บในฐานข้อมูล

๒. ข้อมูลพิกัดบ้านในระบบ GIS ของ กฟน. และ กฟภ. ใช้เลขรหัสประจำาบ้าน ๑๑ หลัก ท่ีกำาหนดโดย
กรมการปกครอง ซึง่จะไมมมีซ้ำากัน  ควรเช่่อมโยงข้อมูลโดยการใช้เลขรหัสประจำาบ้านแทนการคัดลอกมาเก็บไว้ตมางหาก

๓. ข้อมูลของ กฟน. และ กฟภ. มีจำานวนบ้านน้อยกวมาข้อมูลของกรมการปกครองอาจเป็นเพราะใช้
มิเตอร์เดียวกันสำาหรับบ้านจำานวนหลายหลังในบริเวณเดียวกัน  หร่อมีการร้่อถอนบ้านแล้วไมมแจ้งกรมการปกครอง ทำาให้ยังมี
บ้านท่ีไมมมีมิเตอร์ไฟค้างอยูมในระบบฐานขอ้มูลของกรมการปกครอง

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมาโครงการระยะท่ี ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่่อจัดเก็บพิกัดบ้านตามฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดท่ีเป็นต้นแบบ (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี) ให้สามารถตรวจสอบขอบเขตพ่้นท่ี จำานวน
ครัวเร่อน หร่อจำานวนประชากร ท่ีต้องการให้ความชมวยเหล่อด้านตมาง ๆ ได้ตรงตามกลุมมเป้าหมาย และสามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลใช้ประโยชน์รมวมกันในหลาย ๆ ด้าน ในแตมละสมวนราชการ หนมวยงานของรัฐ ท่ีมีภารกิจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไป
ตามคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แตมงตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีวมาการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็น
กรรมการและเลขานกุาร เพ่อ่ดำาเนนิงานตามแนวทางบูรณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
ซึ่งข้อมูลพิกัดบ้านในเขตพ่้นท่ีเป้าหมาย (ระยะท่ี ๑) ได้รับการสนับสนุนจาก กฟน.     ซึ่ง ปค. จะจัดหาเคร่่องแมมขมายสำาหรับ
บริการฐานข้อมูลและเคร่่องคอมพิวเตอร์สำาหรับวิเคราะหแ์และบริหารจัดการข้อมูลพิกัดบ้าน โดยมีระบบเคร่อขมายมาตรฐาน
เอนเทอร์ไพรซ์ ให้บริการข้อมูล GIS    ท้ังนี้ โครงการนี้ไมมมีการจัดหาระบบฐานข้อมูล เน่่องจากสามารถใช้รมวมกับโครงการ
Linkage Center  ทำาให้ประหยัดงบประมาณได้มาก     สมวนซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้นจะเป็นการนำาข้อมูล GIS มาประยุกต์ใช้
รมวมกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ดังนี้

- ระบบกำาหนดขอ้มูลตำาแหนมงพิกัดบ้านบนแผนท่ี ในการรับแจ้งปลูกสร้างบ้านใหมม
- ระบบตรวจสอบข้อมูลตำาแหนมงพิกัดบ้านบนแผนท่ี ทะเบียนการเพิ่มบ้านใหมม
- ระบบการแกไ้ขข้อมูลตำาแหนมงพิกดับ้านบนแผนท่ี  ทะเบียนการเพิ่มบ้านใหมม
- ระบบตรวจสอบรายการบ้านและบุคคล โดยแสดงภาพแผนท่ี
- ระบบกำาหนดและแก้ไขข้อมูลตำาแหนมงพิกัดบ้านบนแผนท่ี ในทะเบียนการแก้ไขรายการบ้าน หร่อ

จำาหนมายรายการบ้าน ท.ร.๔๔๑
- ระบบกำาหนดและแก้ไขข้อมูลตำาแหนมงพิกัดบ้านบนแผนท่ี ในทะเบียนรายการบ้าน หร่อจำาหนมาย

รายการบ้าน ท.ร.๔๔๑
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. สมวนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่่น ๆ รายการท่ี ๑ ข้อมูลแผนท่ีประเทศไทย สามารถขอใช้ข้อมูลจากหนมวยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีแผนท่ีฐาน (basemap) อยูมแล้ว เพ่่อประหยัดงบประมาณในการจัดซ่้อรวมท้ังการปรับปรุง
แผนท่ีฐานให้เป็นปัจจุบัน  ควรทบทวนและปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการให้ยึดหลักการบูรณาการขอ้มูลรมวมกัน

๒. เม่่อ กฟน. และ กปน. สามารถบูรณาการโดยใช้แผนท่ีรมวมกันในการจัดการพ่้นท่ีใต้ดินได้แล้ว ควร
ขยายผลการบูรณาการระบบ GIS ท้ังในสมวนของข้อมูล shape file และข้อมูล attribute ให้สามารถบูรณาการ GIS ของ
หนมวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจนกลายเป็น one map ได้ตมอไป

๓. กฟน. และ กฟภ. มีข้อมูลพิกัดบ้าน และใช้เลขรหัสประจำาบ้าน ๑๑ หลัก ท่ีกำาหนดโดย ปค. เป็น
key อยูมแล้ว  ดังนั้นควรเช่่อมโยงข้อมูลโดยการใช้เลขรหัสประจำาบ้านแทนการคัดลอกมาเก็บไว้ตมางหาก  ซึ่งจะเกิดภาระงาน
รวมท้ังคมาใช้จมายในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีมีหนมวยงานอ่่นในสังกัดกระทรวงเดียวกันได้ลงทุนในการปรับปรุง
ขอ้มูลเป็นประจำาสม่ำาเสมออยูมแล้ว    จึงควรทบทวนและปรับแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคตมาง ๆ เชมน ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ แทน
การลงทุนซ้ำาซ้อนในการจัดหาของส่ิงเดียวกัน

๓. กรณีข้อมูลของ กฟน. และ กฟภ. มีจำานวนบ้านน้อยกวมาข้อมูลของ ปค. นั้น  ควรคำานึงวมามนุษย์ใน
ปัจจุบันไมมสามารถอยูมไดโ้ดยไมมมไีฟฟ้า  หากเป็นบ้านท่ีไมมมีมิเตอร์ไฟฟ้า จะมีแนวโน้มวมาไมมมีผู้อยูมอาศัยในบ้านดงักลมาว รวมท้ัง
ทุกหนมวยงานสามารถรมวมม่อกันปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ไดใ้นอนาคต  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตมให้หนมวยงานทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการ กมอนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตมอไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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๖) โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS)
งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๑  จำานวนเงิน ๖๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๖๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบหา้ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหป้รับแกไ้ขกรณีไมมมรีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่่องแมมขมายควบคมุความปลอดภยัขอ้มลูบัตร
(Security Access Server) พร้อมระบบปฏิบัติการ โดยส่บราคาอยมางน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ (ย่ีห้อ) หากผู้เสนอราคา ๓ ราย
เสนอย่ีห้อเดียวกัน ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทอ่่น หร่อส่บราคาจากเว็บไซต์ให้มีอยมางน้อย ๓ ย่ีห้อ  เพ่่อความโปรมงใสวมา
คุณลักษณะพ่้นฐานท่ีหนมวยงานกำาหนดนั้นเปิดให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง หร่อ SAS ในปัจจุบันติด
ตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของกรมการปกครอง ๒ แหมง ประกอบด้วย อาคารกรมการปกครอง  คลอง ๙  จ .ปทุมธานี
และอาคารกรมการปกครอง  วังไชยา  กรุงเทพฯ  ซึง่ใช้งานมาตัง้แตมปี พ .ศ. ๒๕๕๐ (Active/Standby)  ปัจจุบันใช้งานอยมาง
เต็มประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีสำาคัญอยมางสูงมากในการจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชน ณ สำานักทะเบียนอำาเภอและสำานัก
ทะเบียนท้องถิ่น จำานวน ๑,๐๘๗ แหมงท่ัวประเทศ หนมวยบริการเคล่่อนท่ี จำานวน ๑๕๓ หนมวย และสถานทูตหร่อสถานกงสุล
ไทยในตมางประเทศอีกจำานวน ๕๐ แหมงท่ัวโลก    ระบบ SAS มีหน้าท่ีสำาคัญอยมามากในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยใน
กระบวนการตั้งแตมการนำาบัตรฯ เข้าสูมระบบ  การออกบัตรฯ ให้แกมประชาชน  การนำาบัตรฯ ไปใช้งานจนส้ินสุดอายุของบัตรฯ
ตมอมาเม่่อคณะรัฐมนตรีมีมติเม่่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยและสมวนราชการ หนมวยงานของรัฐ
ดำาเนินงานในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ มีการสมงเสริมและสนับสนุนการใช้บัตรประจำาตัว
ประชาชนใบเดียวในการติดตมอรับบริการภาครัฐ สมงผลให้ปริมาณการใช้งานระบบ SAS มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถึง ๒ ล้าน
รายการตมอวัน จากเดิมท่ีมีการใช้บัตรประจำาตัวประชาชนใบเดียวในการติดตมอขอรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตรฯ ณ
สำานักทะเบียนประมาณ ๒๖.๘ ล้านรายการตมอปี และการใช้บริการหนังส่อผมานแดนประมาณ ๓ ล้านรายการตมอปี  นอกจากนี้
ยังมีโครงการ e-Payment ของภาครัฐท่ีเป็นระบบการรับ-จมายเงินกับภาครัฐผมานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลขประจำาตัว
ประชาชนในการรับ-จมายเงิน ซึ่งการสมัครเข้าโครงการนี้ต้องใช้บัตรประจำาตัวประชาชนในการเปิดบัญชีกับธนาคาร หร่อเข้าถงึ
ขอ้มูลเพ่่อตรวจสอบย่นยันตัวบุคคล

จากข้อมูลดังกลมาวข้างต้นแสดงแนวโน้มวมาการใช้ประโยชน์จากบัตรประจำาตัวประชาชนอเนกประสงค์
(Smart Card) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยมางตมอเน่่อง  ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security
Access Server : SAS) ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย  ประกอบกับระบบ SAS ปัจจุบันได้ตดิตั้งใช้งานตั้แตมปี พ .ศ. ๒๕๕๐
จึงประสงค์จะจัดหาเคร่่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และจ้างพฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์ เพ่่อทดแทนระบบเดิม 
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตมใหต้ดัขอ้ความ (Repeat Order) ออก  และกำาชบัให้
หนมวยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครมงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคมา
และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็หลกั

๗) โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) เพ่ิมเติม (Repeat Order) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐  จำานวนเงิน ๑๓,๕๙๓,๗๗๖.- บาท (สิบสาม
ล้านห้าแสนเก้าหมืน่สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้

๑. โครงการท่ีผมานความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว ยังมิได้ดำาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการ  เม่่อมีการ เปล่ียนแปลงในสาระสำาคญั  กระทรวงมหาดไทยมีแนวปฏิบัติให้ เสนอโครงการดังกลมาวให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง กมอนดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการตมอไป

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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๒. โครงการจัดซ่้อหร่อจัดจ้างเพิ่มเติมกรณีมีการลงนามในสัญญาแล้ว แม้วมาเป็นเง่่อนไขเดิมหร่อดีกวมา
ราคาเดิมหร่อต่ำากวมา  คณะทำางานพิจารณารมวมกันแล้วเห็นวมาโครงการในลักษณะนี้ จัดเป็นโครงการใหมม  เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการเพ่่อพิจารณา  ให้ทราบท่ีมาของจำานวนพัสดท่ีุเพิ่มขึ้นจากท่ีเคยได้รับความเห็นชอบในหลักการไปแล้ว

๓. ตามท่ีผู้แทนกรมการปกครองเสนอแนวทางปฏิบัติ “กรณีเป็นการจัดซ่้อจัดจัางจากผู้ขายหร่อผู้รับ
จ้างรายเดิม (Repeat Order)” ขอนำาเสนอคณะกรรมการเพ่่อทราบแทนการนำาเสนอเพ่่อพิจารณา เน่่องจากเป็นเง่่อนไขเดิม
หร่อดีกวมา ราคาเดิมหร่อต่ำากวมา มีการเปล่ียนแปลงเพียงเพิ่มจำานวนพัสดุเทมานั้น    คณะทำางานพิจารณารมวมกันแล้วเห็นวมา
การจัดซ่้อจัดจัางจากผู้ขายหร่อผู้รับจ้างรายเดิม ซึ่งเป็นพัสดุท่ีมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ท่ีจำาเป็น หร่อเรมงดมวน
หร่อเพ่่อประโยชน์ของสมวนราชการ และจำาเป็นต้องซ่้อเพิ่ม (Repeat Order) หร่อเป็นงานท่ีจำาเป็นต้องการจ้างเพิ่มใน
สถานการณ์ท่ีจำาเป็น หร่อเรมงดมวน หร่อเพ่อ่ประโยชนข์องสมวนราชการ และจำาเป็นตอ้งจา้งเพิม่ (Repeat Order)  ควรเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการเพ่อ่ขอทราบแนวทางปฏบัิตใินกรณีท่ีเป็นโครงการในลักษณะนีว้มา  ใหเ้สนอโครงการเพ่อ่พจิารณา หร่อเพ่อ่ทราบ

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนท่ีประชุมวมา ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่่องอมานบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) งบประมาณรายจมายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ร้อยส่ีสิบล้านบาทถว้น)   ใหเ้สนอ
โครงการดังกลมาวตมอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาตมอไป    เม่่อไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ และได้ดำาเนินการจัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) แล้ว มีเงินเหล่อจมาย
จึงขอความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จมายงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ มีหนังส่อดมวนท่ีสุด ท่ี ดท ๐๒๐๔/๔๖๕ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งวมาประธาน
คณะกรรมการพจิารณาการจดัทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ (ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิดจิทัิล) ไดพ้จิารณาให้
ความเห็นชอบการปรับแผนฯ ตามขอ้เสนอของ ปค. แล้วเม่อ่วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐  ปค. จึงได้เสนอขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่่องอมานบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพิ่มเติม (Repeat
Order) จำานวนเงิน ๑๓,๕๙๓,๗๗๖.- บาท โดยกำาหนดราคาอ้างอิงจากราคาท่ีจัดซ่้อคร้ังหลังสุด (ตามสัญญาเลขท่ี ๓๘/๒๕๖๐
ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) เคร่่องละ ๑๙๖.- บาท จำานวน ๖๙,๓๕๖ เคร่่อง  ตามความต้องการของหนมวยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุนเคร่่องอมานบัตรฯ ปรากฏตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม    
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. ตามท่ีหนมวยงานชีแ้จงวมาไดจ้ดัซ่อ้ Smart Card Reader ไว้แล้ว แตมมคีวามจำาเป็นตอ้งใชเ้พิม่ เพ่อ่ประโยชน์

ของทางราชการ โดยเจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาดังกลมาว ซึ่งยังไมมส้ินสุดระยะเวลาการสมงมอบ เพ่่อขอให้มีการขายใน
ราคาเดิม (เคร่่องละ ๑๙๖.- บาท) ซึ่งต่ำากวมาเกณฑ์ราคากลางท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ (เคร่่องละ ๗๐๐.- บาท)
ภายใต้เง่่อนไขเดิม นั้น    คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการกับการจัดซ่้อเพิ่มตามความต้องการของหนมวยงาน
ท่ีขอรับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง  แตมการระบุวมา Repeat Order อาจเข้าขมายไมมเปิดให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม
หากมีการเปิดให้แขมงขันกันแล้ว อาจมีผู้เสนอราคารายอ่่นท่ีเสนอราคาต่ำากวมาการจัดซ่อ้จากผู้ขายรายเดมิโดยไมมมกีารแขมงขัน

๒. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดในข้อกำาหนดรายละเอียด
และขอบเขตการดำาเนินงาน (TOR) นั้น  เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะกรรมการเทมานั้น  หนมวยงานจะรับไปพิจารณาหร่อไมม
เป็นดุลยพินิจของหนมวยงาน  และราคาอ้างอิงท่ีผมานการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ เป็นเพียง
ราคาท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวมามีความเหมาะสม แตมไมมใชมราคากลาง    เน่อ่งจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไมมมีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณา TOR หร่อกำาหนดราคากลาง การกำาหนด TOR
และราคากลางเป็นความรับผิดชอบของหนมวยจัดหาท่ีต้องดำาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบอ่่น ๆ ของทางราชการ
โดยเครมงครัด
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  แตมให้ตัดขอ้ความ (Repeat Order) ออก  และกำาชับ
ใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเครมงครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คมา
และให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๓ โครงการ ค่อ
การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน  ๒ โครงการ
๘) โครงการเช่าศูนยค์อมพิวเตอร์สำารอง (Backup Site) ระบบสารสนเทศดา้นผู้ใช้น้ำา (CIS) งบประมาณ

รายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๔,๒๓๑,๐๐๐.- บาท  (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๒,๓๖๙,๒๐๐.- บาท (สบิสองล้านสามแสนหกหมืน่เก้าพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัแิล้ว ไมมมี
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ขแตมอยมางใด เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่่อเพิ่มระบบจัดเก็บสำารองข้อมูลและกู้ค่น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแผนระยะส้ัน  เม่่อวางแผนปรับปรุงระบบหลักสำาหรับระบบ CIS แล้ว จึงจะสามารถวางแผน
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำารองสำาหรับ CIS ตมอไป   กปภ. พิจารณาแล้วเห็นวมา (๑) การเชมามีความคุ้มคมามากกวมาการจดัซ่้อ
เน่่องจากการจัดซ่้อนั้นจะต้องจมายคมา upgrade version และคมาบำารุงรักษา  (๒) การขยายการเชมาในระบบเดิมท่ีเชมาอยูม
(ความต้องการเดิม + เพิ่มความต้องการใหมม) มีความคุ้มคมามากกวมาการเชมาระบบสำารองสำาหรับ CIS โดยเฉพาะ  (๓) การเชมา
เป็นรายปี ไมมเชมาตมอเน่่อง เน่่องจากยังขยายระบบไมมครบ  ในปีถัดไป ระบบสำารองจะมีความต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นเพ่่อรองรับ
ระบบหลักท่ีขยาย    ท้ังนี้ หนมวยงานดำาเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา (bidding) และไมมได้กำาหนดวมาระบบ
ท่ีเชมาต้องเป็นเคร่่องใหมมไมมเคยใช้งานมากมอน
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเป็นหลัก

๙) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพความปลอดภยัระบบเครือข่าย ระยะที ่๒ งบประมาณรายจ่ายประจำาป 
๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๙๕,๑๓๕,๗๓๓ บาท (เกา้สบิหา้ลา้นหนึง่แสนสามหมืน่หา้พันเจ็ดร้อยสามสบิสามบาทถว้น )  สว่นทีเ่ปน็
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๙๒,๑๓๙,๗๓๓ บาท (เกา้สบิสองลา้นหนึง่แสนสามหมืน่เกา้พันเจ็ดร้อยสามสบิสามบาทถว้น)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัแิล้ว ไมมมี
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ขแตมอยมางใด เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่โปรดพจิารณาตมอไป

ผู้แทนหนมวยงานเรียนท่ีประชุมวมาปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ session เกินจำานวนท่ีตัวอุปกรณ์ในระบบ
รักษาความปลอดภัยบนเคร่อขมายจะรองรับได้ และ traffic บางชมวงท่ีมีการใช้งานมาก ทำาให้การตอบสนองการทำางานของ
ระบบตมาง ๆ ช้าลง    ยังขาดระบบวิเคราะห์และระบบตรวจจับการบุกรุกในระบบเคร่อขมายภายใน    ยังไมมมีเส้นทางสำารอง
เม่่อระบบเคร่อขมายเสม่อนท่ีเช่่อมตมอระหวมางสำานักงานใหญมกับ กปภ.เขต ไมมสามารถใช้งานได้    ยังไมมมีระบบ remote
access ท่ีมีความปลอดภัยเพียงพอในการดำาเนินการแกไ้ขปัญหาเม่่อระบบตมาง ๆ ไมมสามารถใช้งานได้ ซึ่งการเดนิทางไปแกไ้ข
ปัญหาทำาให้เกิดความลมาช้าสมงผลให้มีความเส่ียงท่ีจะทำาให้ระบบเสียหายมากย่ิงขึ้น    สำาหรับตู้จัดเก็บอุปกรณ์ส่่อสารข้อมูล
(Rack) เป็นการจัดหาให้ กปภ.สาขา เพ่่อย้ายอุปกรณ์จากตู้เดิม รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีอยูมภายนอกตู้ มาติดตั้งท่ีตู้ใหมม เพ่่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภยัระบบเคร่อขมาย
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมางเปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเป็นหลัก

การประปานครหลวง  จำานวน  ๑ โครงการ
๑๐) โครงการจัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล พร้อมตดิตัง้ จำานวน ๗ รายการ  งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงนิ ๓๑,๒๑๘,๓๐๖.- บาท (สามสบิเอ็ดล้านสองแสนหนึง่
หมืน่แปดพันสามร้อยหกบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๘,๕๖๕,๕๐๖.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้า
แสนหกหมืน่ห้าพันห้าร้อยหกบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นมวยงานปรับแกไ้ข  สรุปไดด้งันี้

(ฉบบัรับรองรายงานการประชุม ๑/๖๐)






