
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  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. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

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

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

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ
(นายโชติชมวง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมสมงเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ๙)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาสมวนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้ชมวยผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (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
(นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชตวิงศ์  ผู้อำานวยการกลุมมงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและสมงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายสุรีย์ ราชพลสิทธ์ิ  นิติกรชำานาญการ)  (แทน)

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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๑๙. ผู้อำานวยการกลุมมงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชมวยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุมมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชมวยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์)

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชมวยเลขานกุาร
๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชมวยเลขานกุาร
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชมวยเลขานกุาร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหมงชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวหนึ่งพิพา เอี่ยมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  ฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร การประปานครหลวง
๒. นายสรกฤช อยูมรอต นักคอมพิวเตอร์ ๕ ฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร การประปานครหลวง
๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าสมวนภูมิภาค
๔. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าสมวนภูมิภาค
๕. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าสมวนภูมิภาค
๖. นายสันติพงศ์ รัตนกูล วิศวกร การประปาสมวนภูมิภาค
๗. นางสาวขนษิฐา อยูมย่น นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๘. นางอลิษา เพ็งจันทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๙. นายกันต์ธร จารุมา นักประมวลผลข้อมูล ๔ การไฟฟ้านครหลวง
๑๐. นายธนศักดิ ์เตียวปิยกุล นักประมวลผลข้อมูล ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
๑๑. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๑๒. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสมงเสริมการปกครองฯ
๑๓. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๕. นางสาวนริศรา รุมงประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. นางสาววารีรัตน์ ภรีะปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๗. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกลมาวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตมาง ๆ ดงันี้

ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ได้รับมอบหมาย

จากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประธานท่ีประชุมอีกคณะหนึ่ง เวลา ๑๐.๐๐ น.  หากการประชุมไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว  จะขอมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในท่ีประชุมนี้แทน
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมจำานวน ๗ โครงการ 

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยไมมมีการแกไ้ข

ระเบยีบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
๓.๑ คณะกรรมการประชมุคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่อ่วันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใน

หลักการโครงการจัดซ่้อระบบ Web Proxy จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจมายประจำาป๒  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๑๓,๘๒๔,๔๐๐.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนสองหม่่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) สมวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๐,๒๙๓,๔๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหม่่นสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ของการประปานครหลวงแล้ว  แตมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หนมวยงานจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์เพิ่มเติมเพ่่อเปิดโอกาสให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม
สมงให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ แล้วรายงานคณะกรรมการเพ่่อทราบในการประชุมคร้ังตมอไป

การประปานครหลวงไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ สมงใหฝ่้ายเลขานกุาร
ตรวจสอบแล้ว  หลังจากปรับแกไ้ขโดยตดัรายการอปุกรณ์   Port 1GbE Fiber-SX with bypass capability   จำานวนเงินโครงการ  
ลดลงเหล่อ ๑๓  ,  ๕๐๓  ,  ๔๐๐  .-   บาท   (  สิบสามล้านห้าแสนสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน  )     สมวนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 
๑๐  ,  ๑๘๖  ,  ๔๐๐  .-   บาท   (  สิบล้านหนึ่งแสนแปดหม่่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน  )  เห็นวมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
จึงเห็นควรนำาเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อทราบตมอไป

ผู้แทนการประปานครหลวง (นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ๙) เรียน
ท่ีประชุมวมา เน่่องด้วยระบบความปลอดภัยสารสนเทศโดยท่ัวไปนั้นจะไมมใชมระบบอิสระท่ีทำางานเป็นเอกเทศ แตมต้องมีความ
สัมพันธ์เช่่อมโยงกับโครงสร้างหลัก (Infrastructure) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรด้วย ดังนั้นแนวปฏิบัติในการ
จัดซ่้อจัดหาผลิตภัณฑ์ในโครงการตมาง ๆ ทางด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศของ กปน. จึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการใน
การตรวจประเมินแนวทางการ Implement ของผลิตภัณฑ์ตมาง ๆ ท่ีนำาเสนอท่ีรัดกุมโดยดำาเนินการรมวมกับตัวแทนจำาหนมาย
ของผลิตภัณฑ์แตมละราย เพ่่อให้มั่นใจได้วมา Solution ของแตมละผลิตภัณฑ์ท่ีจะสมงเข้าประกวดราคา ต้องสามารถทำางานได้
อยมางมีประสิทธิภาพโดยสมงผลกระทบตมอโครงสร้างหลักท่ี กปน. มีอยูมแล้วให้น้อยท่ีสุด 

เบ้่องต้น กปน. ได้ติดตมอไปยังตัวแทนจำาหนมายผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ๔ ย่ีห้อด้วยกัน แตมมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจเข้ารมวมโครงการเพียง ๓ ราย และจากการประเมินแนวทางการ Implement รมวมกับตัวแทนจำาหนมายของ
ท้ัง ๓ รายแล้ว จึงได้พิจารณาตัดออกอีก ๑ ราย เน่่องด้วยรูปแบบ Solution ท่ีนำาเสนอเป็นรูปแบบ Cloud Service ซึ่งไมม
ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อีกท้ังทำาให้มีความเส่ียงทางด้านความปลอดภัยสูงในขั้นตอนของการพิสูจน์ตัวตน
พิสูจน์สิทธ์ิ และจัดเก็บบันทึกการใช้งานเคร่อขมาย Internet ตามพระราชบัญญัติวมาด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากต้องดำาเนินการขั้นตอนเหลมานั้นด้วยระบบท่ีอยูมภายนอกองค์กร 

รมาง TOR ท่ีจัดทำาและนำาเสนอในคร้ังแรก จึงเปิดโอกาสให้มีผลิตภัณฑ์เข้ารมวมแขมงขันได้เพียง ๒ ราย
เทมานั้น ตมอมาในขั้นของการเสนอราคาเพ่่อจัดทำาราคากลาง เน่่องด้วย Solution ของผลิตภัณฑ์รายหนึ่งมีความซับซ้อนมาก
และทำาให้ราคาท่ีนำาเสนอแตกตมางกันมาก ตัวแทนจำาหนมายของผลิตภัณฑ์รายดังกลมาวจึงได้ถอนตัวไป ทำาให้การชี้แจงในท่ี
ประชุมคร้ังแรก มีผลิตภัณฑ์ท่ีนำาเสนอเพียงรายเดียว ท้ัง ๆ ท่ีตาม TOR แล้วก็ได้เปิดโอกาสให้มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้ารมวม
แขมงขนัได้ ๒ ย่ีห้อ 

เม่่อ กปน. ได้รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมใน
การเปิดโอกาสให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรมจากคณะกรรมการแล้ว จึงได้ติดตมอตัวแทนจำาหนมายของผลิตภัณฑ์รายท่ีถอนตัว
ไปให้กลับมาเข้ารมวมโครงการใหมมอีกคร้ัง เพ่่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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๓.๒ เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจำาป  พ .ศ. ๒๕๖๐  กระทรวง
ดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป๒ พ .ศ. ๒๕๖๐
ทางเว็บไซตข์องกระทรวงดจิทัิลเพ่อ่เศรษฐกจิและสังคม จำานวน ๖๙ รายการ (http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง)
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำาป๒ ๒๕๖๐ ท่ีปรับจากป๒ ๒๕๕๙ มีดังนี้
(๑) เปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ่้นฐาน จำานวน ๒๔ รายการ ดังนี้ ข้อ ๗ - ๑๑, ๑๙ - ๒๐, ๓๗ - ๔๔,

๔๘ - ๕๐, ๕๒ - ๕๓, ๕๖, ๕๙, ๖๓, ๖๘ และข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา (หน้า ๓๒) ข้อ ๑๑ ราคาคมาหมึกพิมพ์ตมอสี
ท้ังนี้ ในการปรับปรุงเกณฑ์ดังกลมาว มีบางรายการท่ีนมาสนใจ ค่อ 

ข้อ ๓๙ เปล่ียนจากเดิม เคร่่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เป็น เคร่่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้หมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer) 

ข้อ ๖๘ เปล่ียนจากเดิม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย (Server)  ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เป็น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย (Server) สำาหรับรองรับ
หนมวยประมวลผลกลาง   (CPU)   ไมมน้อยกวมา ๑๖ แกนหลัก   (16 Core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย

(๒) ปรับปรุงราคากลาง จำานวน ๒๓ รายการ ดังนี้
ราคากลางเพ่ิมข้ึน จำานวน ๖ รายการ

ขอ้ ๙ เคร่่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอขนาดไมมน้อยกวมา ๑๙ นิ้ว)
ขอ้ ๒๒ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Instrusion Prevention System) แบบท่ี ๒
ขอ้ ๒๔ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
ขอ้ ๖๕ คมาเชมาระบบ Cloud Server แบบท่ี ๑
ขอ้ ๖๖ คมาเชมาระบบ Cloud Server แบบท่ี ๒
ข้อ ๖๘ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่่องคอมพิวเตอร์แมมขมาย (Server) สำาหรับ

รองรับหนมวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมมน้อยกวมา ๑๖ แกนหลัก (๑๖ Core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
ราคากลางลดลง จำานวน ๑๗ รายการ

ขอ้ ๑๒ อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
ขอ้ ๒๕ ตู้สำาหรับจัดเก็บเคร่่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๑ (ขนาด 36U)
ขอ้ ๒๗ ตู้สำาหรับจัดเก็บเคร่่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๓ (ขนาด 42U) 
ขอ้ ๒๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ชมอง
ขอ้ ๒๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชมอง 
ขอ้ ๓๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ชมอง แบบท่ี ๒ 
ขอ้ ๓๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี ๑ 
ขอ้ ๓๔ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเคร่อขมาย (Router)
ขอ้ ๔๐ เคร่่องพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) สำาหรับกระดาษขนาด A3
ขอ้ ๔๓ เคร่่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หร่อชนดิ LED ขาวดำา ชนิด Network (๓๓ หน้า/นาที)
ขอ้ ๔๗ เคร่่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet)
ขอ้ ๔๘ เคร่่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หร่อชนิด LED ขาวดำา
ขอ้ ๕๔ สแกนเนอร์สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๓
ขอ้ ๕๖ จอภาพแบบ LCD หร่อ LED ขนาดไมมน้อยกวมา ๑๙ นิ้ว
ขอ้ ๕๗ จอภาพแบบ LCD หร่อ LED ขนาดไมมน้อยกวมา ๒๑.๕ นิ้ว
ขอ้ ๕๘ เคร่่องสำารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ขอ้ ๖๓ เคร่่องคอมพิวตอร์แท็ปเล็ต

ท่ีประชุม รับทราบ และให้แจ้งเวียนสมวนราชการ/หนมวยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด เพ่่อทราบและถ่อปฏิบัติตมอไป
และขอใหแ้จ้งองคก์รปกครองสมวนทอ้งถิน่ทราบดว้ย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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๓.๓ สรุปรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (หลังการจัดหา) ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย และที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ลา้นบาท จำนนวน ๑  หนววยงนน  ดังงน้  
  

หนว่ยงาน  ผ่านความ
เหน็ชอบ
(โครงการ)

วงเงนิผ่าน
ความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ
(บาท)

ดำาเนนิการจัดดหาแล้วว (โครงการ) หมายเหตุ

จัำานวน
(โครงการ)

วงเงิน
ผา่นความเหน็ชอบ

 จัดดหาจัรงิ
จัำานวนเงิน (บาท)

 จัำานวนเงนิล้ดล้ง
(บาท)

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค  
ไมเ่กิน   10   ล้วานบาท  
ปีงบฯ   2559 63 61,610,857.55 33 34,963,376.05 27,554,752.30 7,408,623.75

- อยูร่ะหวา่ง
ดำาเนนิการ 3
0 โครงการ

เกิน   10   ล้วานบาท
ปีงบฯ   2559 14 774,176,904.18 11 555,422,208.31 385,166,759.65 170,255,448.66

-อยูร่ะหวา่ง
ดำาเนนิการ
3 โครงการ

ทีป่ระชุม รงบทรนบ และกำนชังบใหหหนววยจงดัหนดัำนเนกนกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชักนรโดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึง
ประสิกทธิกภนพ ประสิกทธิกผล ควนมประหยงดั ควนมค้หมควน และใหหมก้นรแขวงขงนอยวนงเปนนธิรรม เพ่ออประโยชันขของทนงรนชักนรเปนนหลงก

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐  
กนรพกจนรณนและใหหควนมเห็นชัอบโครงกนรจงดัหนระบบคอมพกวเตอรขท้อม้มูลควนเกกน ๑ ๐๐ ลหนนบนท ของ

สิววนรนชักนร โดัยผวนนกนรพกจนรณนของคณะกรรมกนรจงดัหนระบบคอมพกวเตอรขของรงฐแลหว และหนววยงนนไดัหดัำนเนกนกนรตนม
ระเบ้ยบพงสิดัโ้ดัยวกธ้ิประกวดัรนคนอกเล็กทรอนกกสิข (e-bidding) มผู้หเสินอรนคนจำนนวน ๒  รนย  ซึถึองทง ง ๒  รนย ย่อนขหอเสินอรนยละเอย้ดั
ค้ณลงกษณะเฉพนะทนงเทคนกคไมวถึงปูกตหองตนมเง่ออนไขท้อกำนหนดัไวหในเอกสินรประกวดัรนคนฯ จถึงไมวสินมนรถึงปดัำนเนกนกนรตวอไปไดัห
หนววยงนนจถึงดัำนเนกนกนรทบทวนขหอกำนหนดัและขอบเขตของงนน (Term of Reference : TOR) ใหมว  จำนนวน ๑  โครงกนร  คอ่

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำนนวน ๑  โครงกนร
๔.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบ

เว็บไซต์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ , ๒๕๖๐ - ๑๕๖๑ (ผูกพัน
ป งบประมาณ) จำานวนเงนิ ๒๓๗,๐๖๕,๘๐๐.- บาท (สองร้อยสามสบิเจ็ดลา้นหกหมืน่หา้พันแปดร้อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓๐,๕๖๕,๘๐๐.- บาท (สองร้อยสามสิบลา้นห้าแสนหกหมืน่ห้าพันแปดร้อยบาทถว้น)

ในครนวประชัม้คณะกรรมกนร ครง งท้อ ๓/๒ ๕๖๐ เม่ออวงนท้อ ๓๐ มน้นคม ๒ ๕๖๐ คณะกรรมกนรมข้หอสิงงเกต
และขหอเสินอแนะใหหพกจนรณนววนวกธ้ิใดัมค้วนมค้หมควนมนกกววน ระหววนงกนรเชัวนกงบกนรซึ่ อ หนกไมวสินมนรถึงปส่ิบรนคนควนเชัวนระบบ Cloud
ไดัหครบท้กดัหนน (Software, Application, Storage, Hardware, Servers และ Network)  อยวนงนหอยควรนำนขนนดัของ Storage
และ Servers ท้อขอควนมเห็นชัอบจงดัซึ่ อในครนวน้ ไปเปร้ยบเท้ยบควนเชัวนพ่ นท้อ Cloud เพ่ออเปนนอ้กทนงเล่อกของหนววยงนน
เน่อองจนกควนใชัหจวนยในกนรเชัวน Cloud นง นจวนยเทวนท้อใชัหจรกง    ใหหหนววยงนนศถึกษนควนมเปนนไปไดัหในกนรขอใชัห cloud ของ กฟน.
ใหหพกจนรณนทบทวนกนรใชัหระบบปฏกบงตกกนรอ่อนแทน Windows ซึถึองม้ควนลกขสิกทธิก์สูิง    และม้มตกท้อประชั้มใหหทบทวนรนยละเอ้ยดั
โครงกนร สิวงใหหคณะทำนงนนตรวจสิอบกวอนนำนเสินอท้อประชั้มคณะกรรมกนรเพ่ออพกจนรณนตวอไป

หนววยงนนไดัหปรงบแกหไขตนมขหอสิงงเกตและขหอเสินอแนะของคณะกรรมกนรแลหว  คณะทำนงนนประชั้ม
เม่ออวงนท้อ ๒ ๔ เมษนยน ๒ ๕๖๐ ไดัหตรวจสิอบเอกสินรและพกจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑขและแนวทนงปฏกบงตกแลหว
ม้ขหอสิงงเกตและขหอเสินอแนะใหหหนววยงนนจงดัทำนตนรนงเปร้ยบเท้ยบขหอดั้ -ขหอเส้ิยในกนรลงท้นแบบจงดัซึ่ อ และขหอดั้-ขหอเส้ิยในกนร
เชัวนใชัหบรกกนร Cloud    จงดัทำนตนรนงแสิดังควนใชัหจวนยโดัยแยกเปนนรนยป  ในกนรลงท้นแบบจงดัซึ่ อ และกนรเชัวนใชัหบรกกนร Cloud

หนววยงนนไดัหปรงบแกหไขตนมขหอสิงงเกตและขหอเสินอแนะของคณะทำนงนน สิวงใหหฝ่านยเลขนนก้นรตรวจสิอบแลหว
เปนนไปตนมหลงกเกณฑขและแนวทนงปฏกบงตก เหน็ควรนำนเสินอท้อประชัม้คณะกรรมกนรเพ่ออพกจนรณนตวอไป

ผูหแทนสิำนนงกงนนปลงดักระทรวงมหนดัไทย (นนงบ้ษรนคงม หวงงศกรกจกตร ผูหอำนนวยกนรกล้วมงนนย้ทธิศนสิตรข
สินรสินเทศและกนรส่ิออสินร  ศูนยขเทคโนโลย้สินรสินเทศและกนรส่ิออสินร) เร้ยนท้อประชั้มววน ไดวจัดดทำาตารางเปรยยบเทยยบ ดดงนย้

(ฉบงบรงบรองรนยงนนกนรประชั้ม ๔/๖๐)
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ลำาดับ การลงทุนแบบจัดซือ้ การเช่าใช้บริการ Cloud
1 ด้านงบประมาณที่ใช้

ข้อดี  เป็นการลงทุนแบบคร้ังเดียว(งบลงทุน)
สป.มท. ไดรั้บงบประมาณในการดำาเนินการ
แล้วสามารถดำาเนินการจัดหาได้เลย
ข้อเสีย ใช้งบประมาณมาก และต้องมีการตั้ง
งบประมาณในการบำารุงรักษาระบบรายปี

 
ขอ้ดี ในระยะแรกค่าใช้จ่ายถูกกว่าการซื้อ
ขอ้เสีย การเช่าใช้บริการ 
1) งบประมาณท่ีใช้เป็นงบดำาเนินการซึ่งไม่สามารถผูกพันได้ต้องขอ
อนุมัติปีตอ่ปี สัญญาการเช่าจะเป็นปีต่อปีกับผู้ให้บริการ การ
ดำาเนินการเช่า หากต้องการเช่ากับผู้ให้เช่ารายเดิมตอ้งเป็นแบบ 
repeat order หากต้องเปล่ียนผู้เช่าใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
โอนย้ายระบบเพิ่ม และระบบอาจล่มไม่สามารถให้บริการได้
2) ต้องแกไ้ขปรับปรุงข้อกำาหนดการดำาเนินงานใหม่ ต้องใช้เวลาใน
การประชุมคณะกรรมการฯทำาให้เลยเวลาท่ี ครม.ขยายเวลางบ
ประมาณโครงการถึง 30 กันยายน 2560 (ปัจจุบันขอ้กำาหนดการ
ดำาเนินการในการจัดซือ้เสร็จเรียบร้อยพร้อมดำาเนินการแล้ว ตาม 
Time Line จะไดผู้้รับจ้างในเดือนกันยายน 2560)

2 ด้านสิทธิ์ของอุปกรณ์ที่จดัหา
ข้อดี 
1) สป.มท.เป็นเจ้าของครุภัณฑ์ตา่ง ๆ 
สามารถบริหารจดัการในการป้องกันการ   
บุกรุกจากบุคคลท่ีไม่มีสิทธิใในการเข้าถงึตัว
เคร่ืองและข้อมูลได้
2) สามารถใช้งานได้จนกว่าอุปกรณ์จะชำารุด
ระบบยังสามารถให้บริการได้ถงึจะหมดสัญญา
ข้อเสีย ต้องมีเจ้าหน้าท่ีและระบบรักษาความ
ปลอดภัยเอง  เสียค่าไฟฟ้า ค่าบำารุงรักษา คา่
เคร่ืองปรับอากาศ 

 
ขอ้ดี ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ราชการไม่ตอ้งเสียค่าดแูลระบบ ค่าเจ้าหน้าในการดูแลระบบ และ
อื่นๆ
ขอ้เสีย 
1) สป.มท. ไม่มีสิทธ์ว่าอุปกรณ์ท่ีเช่าในระบบอยู่ท่ีใด มีสิทธิใเฉพาะ
เท่าท่ีผู้ให้เช่าให้เท่านั้น กรณีต้องการโอนย้ายข้อมูลปริมาณมาก
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเพิ่มหรือต้องให้ผู้รับบริการ
ดำาเนินการให้ไม่สามารถทำาได้เอง
2) ระบบไม่สามารถให้บริการได้เมื่อหมดสัญญากับบริษัทคู่สัญญา

3 ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ
ข้อดี สามารถจัดระบบรักษาความปลอดภัย
เคร่ืองแม่ขา่ยและอุปกรณ์ตามโครงการ ระบบ
งาน และฐานข้อมูลในโครงการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสีย 
ต้องเสียงบประมาณในการจัดหาและดแูล
รักษาความปลอดภัย 

 
ขอ้ดี สป.มท. ไม่ต้องเสียงบประมาณในการลงทุนและดแูลรักษา
ระบบ (ผู้ให้เช่าระบบเป็นผู้ให้บริการ รวมอยู่ให้ค่าเช่าแล้ว)
ขอ้เสีย ระบบความปลอดภยัของระบบขึ้นอยู่กับขดีจำากัดต่าง ๆ 
ของผู้ให้บริการ เช่น การออกแบบระบบเครือข่าย และ ซอฟต์แวร์
ในการให้บริการระบบ Cloud หากดแูลไม่ดีพออาจทำาให้ระบบไม่
ปลอดภัย

4 การจัดหาระบบ
ข้อดี สามารถจัดหาท้ังเคร่ืองแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ (Hard Ware) และโปรแกรมท่ีเป็น 
เคร่ืองมือ (Software Tool ไดแ้ก่ Portal, 
Data base, Data Warehouse, Business 
Intelligent( BI), GIS) ท่ีทำางานเป็นระบบจาก
ผู้ขายรายเดียว
ข้อเสีย  

 
ขอ้ดี 
ขอ้เสีย 
1) ได้สอบถามบริษัท Oracle อย่างไม่เป็นทางการแล้วพบว่ายัง
ไม่มีหน่วยงานราชการในประเทศไทยท่ีมีการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ของ 
Oracle บน Cloud เลย หากต้องการเช่าใช้ตอ้งใช้เวลาในการ
ประสานงานประมาณ 6 เดอืน 
2) มีผู้ให้บริการน้อยราย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)



- 7 -

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) เรียนท่ีประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ประเดน็ท่ี ๑ กรณีหากไม่สามารถสืบราคาค่าเช่าระบบ Cloud ได้ทุกด้าน (Software, Application,
Storage, Hardware, Servers และ Network) อย่างน้อยควรนำา Storage และ Servers ท่ีขอความเห็นชอบจัดซื้อ ไป
เปรียบเทียบค่าเช่าพื้นท่ี Cloud เพื่อเป็นอีกทางเลือกของหน่วยงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่า Cloud นั้นจ่ายเท่าท่ีใช้จริง

สป.มท. ไดจ้ัดทำาตารางเปรียบเทียบค่าเช่าเฉพาะอุปกรณ์ ระบบ Cloud โดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม
จำากัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลจาก เว็บไซต์ http://iris.cattelecom.com/  ปีท่ี 1 และ 2 เช่าเฉพาะส่วนท่ีใช้ในการพัฒนา ปีท่ี 3
เป็นต้นไปจึงเช่าใช้ท้ังส่วนท่ีให้บริการ (Production) และส่วนพัฒนา ในปีท่ี 5 เป็นต้นไปการลงทุนจัดหาเองท้ังโครงการจะ
คุ้มค่ากว่าท่ีเช่า รายละเอียดตามตารางค่าใช้จ่ายท่ีเสนอในท่ีประชุม

ประเดน็ท่ี ๒ ให้หน่วยงานศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขอใช้ Cloud ของ กฟน.
สป.มท. ได้หารือกับผู้แทน กฟน. แล้ว เร่ืองการให้เช่าปัจจุบัน กฟน. ยังไม่มีนโยบายให้เช่า Cloud

เนื่อง กฟน.จัดทำาโครงการเพื่อใช้งาน กฟน. เท่านั้น ทำาให้ไม่มีพื้นท่ีเหลือให้เช่าหรือขอใช้งาน
ประเดน็ท่ี ๓ ทบทวนการเลือกใช้ Freeware แทนการใช้ Microsoft Windows
ตามโครงการมีการใช้ Microsoft Windows ติดตั้งบนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการจังหวัดมีค่าใช้จ่าย

จำานวน 64 License  License ละ  28,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,792,000 บาท ต้องการจัดหา Microsoft Windows
เนื่องจากเคร่ืองนี้ให้บริการแก่ผู้ใช้จากจังหวัด ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และใช้ติดตั้งระบบต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้นเองซึ่ง Microsoft
Windows สามารถรองรับระบบได้มากกว่า

ประเดน็ท่ี ๔ เหตุผลท่ีใช้ Cloud Management แบบมีค่าลิขสิทธิใ ไม่ใช่ Freeware
เนื่องจากระบบประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง (Software, Application, Storage, Hardware,

Servers และ Network) ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี การใช้ Software ลิขสิทธิใ จะมีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตใน
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบ ช่วยผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาทันที หากใช้ Freeware มีความเส่ียงในการแก้ไขปัญหา
หากระบบขดัข้อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอยมางกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. จากการระดมความคดิเห็นของสมวนราชการ/หนมวยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สรุปวมา

ในปัจจุบัน การซ่้อคุ้มคมากวมาการเชมา เน่่องจากสมวนราชการไมมสามารถผูกพันงบประมาณในการเชมาได้ ต้องของบประมาณป๒ตมอป๒
สมวนราชการจึงจัดซ่้อทั้งหมด มีเพียงสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่สร้างอาคารในพ่้นท่ีของหนมวยงาน แล้วเชมา
ระบบโดยมีมติ ครม. ให้ผูกพันการเชมาได้ ๖ ป๒  เม่่อหมดสัญญาเชมาก็ยังอยูมในส่ิงแวดล้อมเดิม แตมสมวนราชการซึ่งไมมมีสถานที่
ที่เหมาะสมในการจัดทำา Data Center หากจะสร้างอาคารใหมม จะต้องใช้งบประมาณสูงมาก  การเชมาทั้งสถานที่และระบบอาจ
เกินปัญหาติดขดัในการโอนย้ายระหวมางเปลี่ยน Phase จะต้องจัดหา Storage มาให้หนมวยงานจัดเก็บข้อมูลกมอน ซ่ึงทำาให้ติดขัด
เร่่องการโอนย้าย   การเชมาแบบป๒ตมอป๒ ผู้ให้เชมาลงทุนแล้วไมมคุ้ม จงึคดิคมาเชมาแพง   มคีวามเส่ียงทีร่ะบบจะหยุดชะงักระหวมางการ
ยา้ยระบบเม่อ่เปลีย่นผู้ใหเ้ชมาใหมม (เพราะตอ้งประกวดราคาใหมมทุกป๒ ไมมมคีวามแนมนอนวมาจะเป็นผู้ให้บริการรายเดิม)   หนมวยงาน
รัฐวิสาหกิจได้พิจารณาการเชมาแทนการจัดซ่้อเม่่อเร่ิมโครงการใหมม ผลการศึกษาค่อ การจัดซ่้อมีความคุ้มคมาในการลงทุน
มากกวมาการเชมา ประกอบกบัเป็นขอ้มูลของลกูค้าซึ่งการวางระบบไว้ภายในหนมวยงานจะใหค้วามมัน่ใจกบัลกูคา้ไดม้ากกวมาการวาง
ระบบไวข้า้งนอก  หนมวยงานจะเชมากรณทีีไ่มมมทีางออกแลว้ เชมน มกีารปรับผังบริหาร เกดิหนมวยงานใหมมซึ่งยังไมมม ีServer เป็นตน้

๒. กระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการข้อมูล มีการเช่่อมโยงข้อมูล ระหวมางหนมวยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยอยมางใด  ควรมศีนูย์ขอ้มลูกลาง (Data Center) ของกระทรวง เพ่อ่ใหห้นมวยงานที่มขีอ้มลูและระบบงานไมมมากได้มกีาร
ใช้ทรัพยากรรมวมกันอยมางมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม   หนมวยงานที่มีข้อมูลและระบบงาน
จำานวนมากสามารถมศีนูย์ขอ้มลูกลาง (Data Center) ของหนมวยงานตนเอง  แตมจะตอ้งมกีารนำาขอ้มลูในสมวนท่ีสามารถเปิดเผยได้
เช่อ่มโยงขอ้มลูกบัขอ้มลูในศนูยข์อ้มลูกลาง (Data Center) กระทรวงมหาดไทย
มติท่ีประชุม เหน็ควรนำาเสนอคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐพจิารณาตมอไป  กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการ
ตามระเบยีบของทางราชการโดยเครมงครัด คำานงึถงึประสทิธภิาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คมา และใหม้กีารแขมงขนัอยมาง
เปน็ธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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เน่ืองจากประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นประธานท่ีประชุมอีกคณะหน่ึง  จึงขอมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี
ดร.วฒิุพงศ์ พงศ์สุวรรณ) เป็นประธานในท่ีประชุมน้ีแทน
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท

ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ผ่านการพิจารณากลัน่กรองของคณะทำางาน
คร้ังที ่๔/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๕ โครงการ ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
เทศบาลนครแมส่อด  จำานวน  ๑ โครงการ
- โครงการเพิ่มศักยภาพ Smart City ติดตั้ง CCTV เช่่อมโยงความปลอดภัยด้านคุณภาพการทมองเท่ียว

กลุมมจงัหวัด งบประมาณรายจมายประจำาป๒ ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๔๙ ,๙๔๖,๗๔๕.- บาท (ส่ีสิบเกา้ล้านเกา้แสนส่ีหม่น่หกพนัเจด็ร้อย
ส่ีสิบหา้บาทถว้น)  สมวนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๒๐,๔๘๑,๕๕๐.- บาท (ย่ีสิบล้านส่ีแสนแปดหม่น่หนึง่พนัหา้ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
มมีตท่ีิประชมุ ใหห้นมวยงานทบทวน และปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากบัเอกสารทกุหนา้ แล้วนำาเสนอคณะทำางานเพ่อ่พจิารณาอกีคร้ัง กมอนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการตมอไป

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  จำานวน ๔ โครงการ ค่อ
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการจัดหาระบบควบคุมความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย (Security

Risk Control & Networks Assurance)  จำ านวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำ าป  ๒๕๖๐ จำ านวนเงิน
๓๐,๖๘๗,๖๐๐.- บาท (สามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หนมวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดการส่บราคา
จากท้องตลาดซึง่มเีพยีง ๒ ย่ิหอ้ ใหเ้พิม่รุมนของแตมละย่ีหอ้ และจดัทำาเอกสารชีแ้จงเพิม่เตมิวมาเพราะเหตใุดจงึเสนอเพยีง ๒ ย่ีหอ้
และกรณีท่ีบริษัทเสนอย่ีห้อเดียวกัน เหตุใดราคาจึงแตกตมางกันมาก

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เหน็วมาเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตมอไป

ผู้แทนการไฟฟ้าสมวนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ)
เรียนท่ีประชุมวมา ปัจจุบัน กฟภ. ไมมมีเคร่่องม่อท่ีใช้ในบริหารจัดการภาพรวม และการตรวจสอบความสอดคล้องกันของการ
ทำางานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ในระบบเคร่อขมาย ทำาให้การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย
และชมองโหวมตมาง ๆ เป็นไปอยมางลมาช้า และไมมมีความคลมองตัวในการวิเคราะห์ปัญหาการเช่่อมตมอกันของอุปกรณ์บนเคร่อขมาย
วมาติดขัดอยูมท่ีสมวนใด  รวมท้ังมีผู้ดูแลระบบเข้าไปแก้ไขคมา Configuration ของอุปกรณ์ Security และ Network หลายคน
หลายวิธี หลายการจัดการ ทำาให้ไมมสามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุม  จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินโครงการนี้เพ่่อวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความเส่ียง (Risk) และชมองโหวมจากคมา Configuration ของอุปกรณ์ Router, Switch, Firewall ท่ีเป็นชมองทางให้
อาชญากรคอมพิวเตอร์ (Hacker) เข้าสูมเคร่อขมาย  ระบบท่ีจัดหาจะสามารถตรวจสอบและทำาการทดสอบการแก้ไขปรับแตมงคมา
Configuration ในระบบเคร่อขมาย ท้ัง Router, Switch, Firewall เพ่่อไมมให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานเคร่อขมายหลังจาก
แก้ไขปรับแตมงคมา Configuration  รวมท้ังมีระบบในการจำาลองภัยคุกคามทางเคร่อขมาย (Attack Simulation) เพ่่อทดสอบ
การโจมตีเข้ามาท่ีระบบหลักขององค์กร   กรณีการส่บราคาจากท้องตลาดท่ีมีเพียง ๒ ย่ีห้อนั้น ในชั้นของการจัดทำา TOR มี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)
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ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแขมงขันได้ ๓ ย่ีห้อ ค่อ Skybox 550, Firemon SPX600 และ Algosec 2160 แตมในชั้นของการจัดทำา
ราคานัน้ กฟภ. ขอใบเสนอราคา (ในระยะเวลา ๒ เดอ่น) มผู้ีเสนอราคา จำานวน ๓ ราย เน่อ่งจากม ี๒ รายท่ีเสนอย่ีห้อเดียวกนั
และเน่่องจากไมมปรากฏราคาในเว็บไซต์ จึงมีเพียง ๒ ย่ีห้อเทมานั้น 
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคมา และให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหาระบบจัดการความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security)  จำานวน
๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๓๖,๘๑๖,๑๑๙.๑๖ บาท (สามสบิหกลา้นแปดแสนหนึง่หมืน่หกพัน
หนึ่งร้อยสบิเก้าบาทสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หนมวยงานปรับแก้ไขรายละเอียดการส่บราคา
จากท้องตลาดซึ่งมี ๕ บริษัท และ ๑ เว็บไซต์ (รวมท้ังส้ิน ๓ ย่ีห้อ) ให้เพิ่มรุมนของแตมละย่ีห้อ  กรณีเสนอย่ีห้อเดียวกัน ให้เสนอ
คณะกรรมการเฉพาะรายท่ีเสนอราคาต่ำาสุดของย่ีห้อนั้นเพียงรายเดียว และจัดทำาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมวมาเพราะเหตุใดจึง
เสนอเพียง ๒ ย่ีห้อ และ เหตุใดราคาจึงแตกตมางกันมาก

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เหน็วมาเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตมอไป

ผู้แทนการไฟฟ้าสมวนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ)
เรียนท่ีประชุมวมา ปัจจุบัน กฟภ. มีโปรแกรม Antivirus อยมางเดียว และไมมมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบภัยคุกคามในรูปแบบอ่่น
เชมน Malware ประเภท Zero Day และ Ransomeware โดยโปรแกรมท่ีไมมพึงประสงค์ในปัจจุบันมุมงเน้นไปในทางการขโมย
ข้อมูลท่ีมีความสำาคัญของ กฟภ. ซึง่มีความสูญเสียมากกวมาการทำาลายข้อมูล  และเป็นสาเหตุท่ีทำาให้ระบบเคร่อขมายเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดจนระบบตมาง ๆ  ท่ีใช้เคร่อขมายในการทำางานไมมสามารถใช้งานได ้ จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินโครงการนี้เพ่่อ
ให้มีระบบควบคุมการกระจายตัวของโปรแกรมท่ีไมมพึงประสงค์ในระดับเคร่อขมายและระดับผู้ใช้งานปลายทาง และแก้ไขปัญหา
การกระจายตัวของโปรแกรมท่ีไมมพึงประสงคต์ลอดจนป้องกันไมมให้ปัญหาลุกลามไปสูมระบบอ่่น ๆ 
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นมวยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการ
โดยเครมงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มคมา และให้มีการแขมงขันอยมางเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน  ๒ โครงการ
๓) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการเสียงลูกค้างบประมาณ

ลงทนุประจำาป  พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๗,๗๙๘,๖๐๐.- บาท (ยีส่บิเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๒๖,๕๐๓,๙๐๐.- บาท (ยีส่บิหกลา้นหา้แสนสามพัน
เก้าร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หนมวยงานปรับแก้ไขแบบบัญชีราคากลางงาน
พัฒนาระบบฯ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ และแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท. ๐๑)

หนมวยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สมงใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เหน็วมาเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตมอไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนท่ีประชุมวมาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่่อพัฒนาระบบงานบริการผู้ใช้
ไฟฟา้และระบบบริหารจดัการเสียงลูกคา้ เชมน งานคำาขอใชไ้ฟฟา้ งานทะเบียนประวัตผู้ิใชไ้ฟฟา้ งานคำาร้อง งานตดิตามหนีค้มาไฟฟา้
งานวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้ใชไ้ฟฟา้ เป็นตน้  รวมท้ังเพ่อ่วิเคราะหค์วามตอ้งการของผู้ใชไ้ฟฟา้ เพ่อ่นำามาปรับปรุงกระบวนงานบริการ
ใหต้รงตามความตอ้งการของผู้ใชไ้ฟฟา้ และวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการตลาด  โดยมเีป้าหมายในการปรับกระบวนงานบริการ
ผู้ใชไ้ฟฟ้าในรูปแบบ Web Application และรองรับชมองบริการใหมม ๆ ในอนาคต เชมน ผมาน Mobile, ผมาน Internet เป็นต้น  

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๐)






