
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑
วันศุกร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ช้ัน ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  (แทน)
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกช่านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นายธนะสิทธ์ิ อนันต์สิริเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางเมธาวี สุชาติล้่าพงศ์  ผู้อ่านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อ่านวยการส่านักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อ่านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๗. ผู้อ่านวยการส่านักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  (แทน)

๑๘. ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานอ่านวยการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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๒๐. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่านาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ผู้อ่านวยการส่านักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
ผู้  เข้าร่วมประชุม  
๑. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. นางกรรณิกา แสงแก้ว ผู้อำานวยการกองแผนที่ระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. นายสุภกร ศรีตุลานนท์ รองผู้อำานวยการกองแผนที่ระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕. นายรังสิวุฒิ หมื่นยา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. นางสาวสายรุ้ง ปืนหย่า นักระบบคอมพิวเตอร์  แผนกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นายอภิเชษฐ์ วิหคโต นักคอมพิวเตอร์ ๖  การประปานครหลวง
๘. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๙. นายสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เทศบาลเมืองหัวหิน
๑๐. นายจิราธิพัฒน์ เหลืองนฤทัย หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองหัวหิน
๑๒. นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองหัวหิน
๑๓. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๔. ดร.นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษา ศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สนผ.  สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตืการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๗. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๘. นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมการพัฒนาชุมชน
๑๙. นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมการพัฒนาชุมชน
๒๐. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำานวยการสำานักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง
๒๑. นางสาววรรณภา ละอองศรี เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๒. นายอนุสรณ์ ประณมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๓. นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต นิติกรชำานาญการพิเศษ สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๔. นายบุญส่ง ไชยมณี ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ สตร.  สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๕. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๖. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๗. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวง
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
นายนิรัตน์ พงษ์สทิธิถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็น
ประธานที่ประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่านวน ๒๑ โครงการ
ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๘  จากเดิม “วาระที่ ๕.๑” แก้ไขเป็น “วาระที่ ๕.๒” 
หน้า ๑๙  จากเดิม “ส่านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการ

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรน่าเสนอที่ประชุมคณะท่างานเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป หากเห็นว่ารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้นเหมาะ
สมและเป็นประโยชนต์่อทางราชการ จะได้น่าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบต่อไป  มติที่ประชุม รับทราบ”
แก้ไขเป็น “คณะท่างานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้น
เหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อทางราชการ เห็นควรน่าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา ตามรายละเอียดเสนอ
ในที่ประชุม  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่าเสนอ ก่าชับให้หน่วยจัดหาด่าเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่านึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก”

และ “วาระที่ ๕.๒” แก้ไขเป็น “วาระที่ ๕.๓” 
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ ตามทีแ่ก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ด้วยในเว็บไซต์ http://www.mdes.go.th/view/1/ข่าวกระทรวงฯ/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/2958/

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  สามารถจัดส่งข้อเสนอแนะหรือคำาวิจารณ์ได้ที่ สำานักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรืออีเมล rangsarit.n@mdes.go.th, krairurk.s@mdes.go.th  สรุปไดด้ังนี้

(๑) จากเดิม ๖๙ รายการ มีการเพิ่ม ๒ รายการ คือ ข้อ ๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สำาหรับงานสำานักงาน และข้อ ๑๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำาหรับงานประมวลผล รวมทั้งส้ินมี ๗๑ รายการ

(๒) ย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จากเดิม คือ ข้อ ๖๓ ย้ายมาเป็นข้อ ๑๔
(๓) มีการเปล่ียนแปลงราคากลาง ๒๔ รายการ (เพิ่มขึ้น ๑๕ รายการ ลดลง ๙ รายการ)
(๔) มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐาน ๔๑ รายการ ไม่เปล่ียนแปลง ๒๘ รายการ โดยหลักดังน้ี

(๔.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนหน่วยความจำาหลัก (RAM) จาก DDR3 เป็น DDR4
เปลี่ยนจอภาพแบบ LCD เป็น LED  เพิ่มจำานวนแกนหลัก (core) ของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  เพิ่มข้อความ “มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง”

(๔.๒) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File เปลี่ยนมาตรฐานจาก มศอ. 4003.1-2552 เป็น มศอ.
4003.1-2560

(๔.๓) เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ จากเดิม “ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ
USB 2.0 หรือดีกว่า” เปล่ียนเป็น “ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า”

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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(๕) มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด “ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา” ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกับสำานักงานปลัดกระทรวงดิจทิัล ทราบว่าจะนำาเสนอ (ร่าง) เกณฑ์

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐซึ่งมีกำาหนดจัดประชุมในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขอให้ติดตาม
ประกาศจากเว็บไซต์กระทรวงดิจทิัลฯ (www.mdes.go.th) ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๓/256๑ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

ในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่๓/256๑ เมือ่วันที ่5 มนีาคม 2561 พจิารณาโครงการ รวม 21
โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการสามารถให้ดำาเนินการต่อไปได้ จำานวน 13 โครงการ และมขี้อสังเกตให้หน่วยงาน
ทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการแล้วนำาเข้าที่ประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป จำานวน 8 โครงการ หน่วยงานได้ปรับแก้ไข
และเสนอคณะกรรมการเพื่ิอพิจารณาในวันนี้ จำานวน ๖ โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะทำางานในการ
ประชุมคณะทำางาน คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 แล้ว ดังนี้

กรมทีด่ิน  จำานวน ๑ โครงการ
๔.๑ โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำาหรับหน่วยงานในกรมท่ีดิน ประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๕๒,๑๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๐,๐๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงิน
โครงการลดลงเหลือ 51,365,000.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 49,265,000.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ควรศึกษาข้อเท็จจริงของสถานที่ และทบทวนการใช้ NVR ทั้งแบบ 16 ช่อง และแบบ 8 ช่อง เมื่อปรับแก้ไขแล้วส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

กรมที่ดินได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานตัดรายการอุปกรณ์บันทกึ
ภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 16 ช่อง ราคา 64,000.- บาท จำานวน 50 ชุด เป็นเงิน 3,200,000.- บาท และเพิ่ม
จำานวน (NVR) แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000.- บาท จาก 100 ชุด เป็น 200 ชดุ เป็นเงิน 4,800,000.- บาท หลังจากปรับ
แก้ไขแล้วจำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ 51,365,000.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 49,265,000.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
แต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๑ โครงการ
๔.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดต้ังสำาหรับห้องประชุม ๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  พ.ศ. 2562 รวมวงเงินโครงการ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 13,122,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาท)  หลังจากปรับแก้ไข  จำานวนเงิน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ 12,939,490.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันส่ีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากรณีไม่มี
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการท่ี 1 กล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย มีคุณลักษณะสูงเกินไปหรือไม่ , รายการท่ี 11 จอควบคุม
แบบเคลื่อนที่ พร้อมโปรแกรม และรายการที่ 12 จอควบคุมแบบตั้งโต๊ะชนิดจอสัมผัส พร้อมโปรแกรม ควรแยกซอฟต์แวร์
ออกจากอุปกรณ์  เมื่อปรับแก้ไขแล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับแก้ไข ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หลังจาก
ปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ 12,939,490.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพัน
ส่ีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 1 กล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย  3 ชุด ๆ ละ
171,718.- บาท เป็นเงิน 515,154.- บาท เป็น กล้องสำาหรับจับภาพการประชุม 3 ชุด ๆ ละ 130,000.-บาท เป็นเงิน
390,000.- บาท  รายการที่ 2 บอร์ดควบคุมกล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย 1 ชุด ราคา 94,135.- บาท เป็น บอร์ด
ควบคุมกล้องสำาหรับจับภาพการประชุม 1 ชุด ราคา 80,000.- บาท  รายการที่ 11 จอควบคุมแบบเคลื่อนที่ พร้อม
โปรแกรม 2 ชดุ ๆ ละ  85,000.- บาท เป็นเงิน  170,000.- บาท เป็น จอควบคุมแบบเคล่ือนที่ (ตัดโปรแกรมออก)  2 ชดุ
ๆ 17,500.- บาท เป็นเงิน 35,000.- บาท  รายการที่ 12 จอควบคุมแบบตั้งโต๊ะชนดิจอสัมผัส พร้อมโปรแกรม 1 ชุด ๆ
ละ 280,000.- บาท เป็น  จอควบคุมแบบตั้งโต๊ะชนดิจอสัมผัส (ตัดโปรแกรมออก) 1 ชุด ราคา 150,000.- บาท  เพิ่ม
รายการที่ 13 ซอฟต์แวร์ควบคุมและส่ังการอุปกรณ์ 1 ชุด ราคา 100,000.- บาท

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ 7 เครื่องขยายเสียง 3 ชดุ ๆ ละ 136,000.- บาท เป็น
เงิน 408,000.- บาท เป็น เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 6 ชดุ ๆ ละ 136,000.- บาท เป็นเงิน 816,000.- บาท  รายการที่
14 ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ 1 ระบบ เป็นเงิน 2,120,000.- บาท ลดลงเหลือ 2,020,000.- บาท

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้
เตรียมชี้แจงระบบภาพและระบบเสียงต่อคณะกรรมการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบ All in One ว่าคุณสมบัติและ
ราคาเท่ากับเกณฑ์ของกระทรวง DE หรือไม่อย่างไร เห็นควรนำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชีแ้จงระบบภาพและระบบเสียงทั้งในปัจจุบัน
และที่จะปรับปรุง (รายละเอียดตามเอกสารและการนำาเสนอในที่ประชุม) ของห้องประชุม ๑ ซึ่งเป็นห้องที่มขีนาดใหญ่กว่า
ห้องประชุมราชสีห์ที่อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า ๑๐๐ คน เมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัย จะใช้ห้องนี้ในการสั่งการและติดตามเหตุการณ์จากทุกจังหวัด (ไมไ่ด้ใช้ห้องประชุมราชสีห์)  ทั้งนี้ มีการเชื่อมโยง
กับเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว กระทรวงมหาดไทยใช้งานได้อย่างไร กรมป้องกันฯ ก็ใช้งานได้เช่น
เดียวกับกระทรวงมหาดไทย    กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One มีคุณลักษณะพื้นฐานตรงตาม (ร่าง) เกณฑ์ฯ ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ แต่เนื่องจากยังเป็นเพียงร่าง จึงได้สืบราคาจากท้องตลาด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเมื่อ

จะปรับปรุงแล้วก็ควรจะมี monitor สำาหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละโต๊ะด้วย
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า

สามารถดำาเนินการได้เลยโดยไมต่้องใช้งบประมาณ เช่น ใช้ระบบ streaming ผ่าน Wi-Fi และให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
connect เพื่อดูภาพจากอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น smart phone หรือ tablet 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

กรมการปกครอง  จำานวน ๔ โครงการ
๔.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานประกอบการทีม่ีผลกระทบต่อสังคมเพื่อรองรับ

การเชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 รวมวงเงินโครงการ
29,094,200.- บาท (ย ี่ส ิบเก ้าล ้านเก ้าหมื่นส ี่พ ันสองร ้อยบาทถ ้วน ) ส ่วนที่เป ็นอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ จ ำานวนเง ิน
28,470,200.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ
28,834,200.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
28,210,200.- บาท (ส่ีสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควร
ทบทวนชื่อโครงการให้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสังคมในด้านใด ปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนว่าระบบเป็นอย่างไร
และในแบบ คกก.มท.01 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ ให้แยกซอฟต์แวร์ออกจาก
ฮาร์ดแวร์ เมื่อปรับแก้ไขแล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

กรมการปกครองได้ปรับแก้ไข ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หลังจากปรับแก้ไข จำานวน
เงินโครงการลดลงเหลือ 28,834,200.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 28,210,200.- บาท (ส่ีสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  หน่วยงานได้ปรับแก้ไข
รายละเอียดโครงการ ดังนี้

กรณีท ี่ม ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 1 เคร ื่องคอมพิวเตอร์แม ่ข ่าย แบบที่ 1 ราคา
130,000 บาท จำานวน 3 ชดุ  เป็นเงิน  390,000 บาท  ลดเหลือ 1 ชุด จำานวนเงิน 130,000 บาท 

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี 3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hypervisor พร้อมโปรแกรม
สำาเร็จรูปเพื่อใช้สำาหรับสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายเสมือน (Virtualization) จำานวน 1 ชุด ราคา 4,8000,000.- บาท
หน่วยงานยืนยันว่าไม่สามารถแยกจากกันได้

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้เตรียมข้อมูลช้ีแจงว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แยกกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามรายการท่ี 3 เห็นควรนำาเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้ เนื่องจากเป็น
งบบูรณาการ และได้เสนอโครงการให้กระทรวงยุติธรรมแล้ว เกรงว่าเมื่อได้รับงบประมาณแล้วชื่อไม่ตรงกัน จะเบิกจ่ายไมไ่ด้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. เหตุใดจึงต้องระบุเป็น server แบบพิเศษ ซึ่งจะมีผู้แทนจำาหน่ายไม่กี่ราย กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีความเห็นว่าจากการทำางานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ไม่เคยเห็นว่ามีการใช้ server
แบบพิเศษ ขอทราบความจำาเป็นในการเลือกใช้ server แบบพิเศษ หากหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช้ server
แบบพิเศษ ขอทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้แทนกรมการปกครองชี้แจงที่ประชุมว่า Hypervisor เป็น server แบบธรรมดา ไม่ใช่
แบบพิเศษ แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่รวม software อยู่ใน hardware เหมือน smartphone หรือ tablet ซึ่งมีข้อเด่นคือ
สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าด้วยการ config เพียงอุปกรณ์เดียวแทนการ config ระบบหลายๆ ุอุปกรณ์  และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา  ในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ได้ง่ายและสะดวก

๒. เมื่อพิจารณาจากยี่ห้อที่สืบราคา server แบบ Hypervisor มานั้น เห็นว่าเป็นบริษัทด้าน
storage ผลิตมาขาย อาจเป็นแนวคิด (concept) ใหม่ แต่ขอให้ทบทวนให้มั่นใจว่าสามารถจัดการ (handle) ได้ การเลือกใช้
อุปกรณ์ที่มีการรวม software อยู่ใน hardware ต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาวด้วย เนื่องจากเคยมีผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น
firewall, router มาขายในลักษณะ all in one แต่ก็เลิกใช้ไป    สำาหรับการ config ระบบ VM บนอุปกรณ์ท่ีแยก hardware กับ
software ไม่ได้ยากมากเป็น ๑๐๐ เท่า และ config แค่คร้ังเดียว เมื่อจะใช้งานจึงทำา management ของแต่ละโปรแกรม ซึ่ง
ไม่ยากนัก   หาก hardware เสียต้องซื้อทั้งชดุ ในขณะที่แบบเดิมซื้อแต่ hardware โดยใช้ software เดิม  จึงต้องมั่นใจว่า
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดหาระบบแบบ all in one จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่สูงประมาณ 1.5 – 2 เท่า (spec เหมือนกัน
server แบบเดิมราคา ๒ ล้านบาท แบบ Hypervisor ราคา ๔ ล้านบาท)

๓. คณะกรรมการไม่ติดใจเรื่องราคา เนื่องจากได้สืบราคาจากท้องตลาดตามหลักเกณฑ์ของ
ป.ป.ช. แล้ว แต่มีข้อห่วงใยว่าควรจะจัดหา server แบบธรรมดาน่าจะเหมาะสมกว่า ขอให้จัดทำาบันทึกคำาชี้แจงเหตุผลในการ
เลือกใช้ server แบบ Hypervisor ว่ามีความเหมาะสมกับบริบทของการดำาเนินงานตามโครงการนี้อย่างไร เพื่อเตรียมไว้ชี้แจง
ต่อหน่วยตรวจสอบ (ถ้ามีการตรวจสอบโครงการนี้) ต่อไป
ม  ติทีป่ระชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมให้พิจารณาโครงการที่ ๔.๔ และ ๔.๕ พร้อมกันเนื่องจากเป็น
โครงการที่มีรายละเอียดในการจัดหาเหมือนกัน มีเพียงบางรายการทีม่ีความแตกต่างเพียงเลก็น้อยเพื่อให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่เป้าหมายในการดำาเนินการ

๔.๔ โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปนืและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตั ิการฯ
จงัหวัดลำาพูน งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นส่ีพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงเหลือ ๗๖ ,๕๑๖,๕๐๐.- บาท (เจ็ดสิบ
หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๕ โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปนืและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตั ิการฯ
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
ส่ีพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการเพ่ิมข้ึนเป็น ๙๒,๐๔๗,๐00.- บาท (เก้าสิบสองล้านส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๔,๕๙๖,๕00.- บาท (แปดสิบส่ีล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบ
ฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน ขอนแก่น ลพบุรี ปทุมธานี รวมจำานวน 4
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกัน งบประมาณเท่ากัน และแต่ละศูนย์ปฏิบัติการฯ ดำาเนินการจัดหาเอง  คณะกรรมการมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการแยกเป็น 4 โครงการ หากได้ผู้รับจ้างต่างบริษัทกัน อาจเกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอื่น เพราะโครงสร้างข้อมูลต่างกัน จึงให้หน่วยงานทบทวนโครงการ เมื่อปรับแก้ไขแล้วส่งให้ฝ่าย
เลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

กรมการปกครองได้พิจารณาทบทวนแล้ว ขอส่ง 2 โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบฐาน
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน และขอนแก่น    หลังจากปรับแก้ไข โครงการที่ ๔ .๔
(ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน) จำานวนเงินโครงการเท่าเดิม ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๗๖ ,๕๑๖,๕๐๐.- บาท
(เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โครงการที่ ๔.๕ (ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น) จำานวนเงิน
โครงการเพ่ิมข้ึนเป็น ๙๒,๐๔๗,๐00.- บาท (เก้าสิบสองล้านส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๘๔,๕๙๖,๕00.- บาท (แปดสิบส่ีล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มขี้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้กรมการปกครองจัดเตรียมข้อมูลชี้แจง เห็นควรนำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการดำาเนินงานตามกฎหมายซึ่งได้มี
การถ่ายโอนภารกิจจากตำารวจมาให้กรมการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติได้เป็นพี่เลี้ยงให้กรม
การปกครองจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และทั้งสองหน่วยงานได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันมาโดยตลอด  กรมการปกครองได้
ดำาเนินการแล้วจำานวน ๒ โครงการ คือ ภาคกลาง (ที่วังไชยา) และภาคใต้ (ที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลา) และที่เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในวันนี้อีก ๒ โครงการ เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือ (ที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน) และภาค
อีสาน (ที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งเป็นการดำาเนินการได้ครบทั้ง ๔ ภาคแล้ว    โดยสรุป โครงการในระยะแรก
เป็นการจัดเก็บข้อมูลอาวุธปืน (ท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร) ใหม่ โดยมีการจัดทำาอัตลักษณ์ของอาวุธปืน ซึ่งกรมการปกครองจะ
จัดเก็บอัตลักษณ์ของหัวกระสุนและปลอดกระสุนในคราวเดียวกัน    เนื่องจากนายอำาเภอเป็นนายทะเบียนอาวุธปืน จึงมี
โครงการระยะที่ ๒ จะออกไปจัดเก็บข้อมูลในพื้นทีโ่ดยใช้ระบบการจัดเก็บจากฐานของเทคโนโลยีชุดเดิมที่มีอยู่ โดยวางแผนไว้
ว่าจะทำาเป็นรถบรรทุกแท้งก์ทดสอบยิง ไปยังอำาเภอที่ห่างไกลจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ประจำาภาค    เมื่อตำารวจต้องการใช้
ข้อมูลก็ขอดูจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ประจำาภาคได้เลย ไม่ต้องเดินทางมาที่ส่วนกลาง  โดยกำาหนด TOR ให้ทุกศูนย์ฯ ต้อง
สามารถเชื่อมโยงกับส่วกลางได้ และทุกศูนย์ฯ สามารถดขู้อมูลของศูนย์ฯ อื่นได้หมด  รวมทั้งมีการทำา Benchmark ด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. ขอทราบความคืบหน้าในการดำาเนินโครงการที่ส่วนกลาง และที่จังหวัดสงขลา เหตุใดจึงไม่

รอให้สงขลาแล้วเสร็จแล้วนำามาใช้เป็นต้นแบบของศูนย์ปฏิบัติการฯ ของจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป  และขอทราบเหตุผลที่ต้อง
ดำาเนินการในทุกภาคแทนการจัดตั้งศูนย์ฯ ท่ีส่วนกลางเพียงแห่งเดียว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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ผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงที่ประชุมว่า อาวุธปืนในฐานข้อมูลปัจจุบันมีจำานวน ๖
ล้านเศษ แบ่งไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เฉลี่ยประมาณภาคละ ๘ แสนเศษ แต่ความหนาแน่นอยู่ที่ภาคกลาง จึงได้เสนอจัดตั้งที่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลพบุรี และปทุมธานี อีก ๒ แห่ง แต่เนื่องจากไมไ่ด้รับงบประมาณ จึงได้เสนอเพียงศูนย์ปฏิบัติการฯ
จังหวัดลำาพูน และขอนแก่น  เพื่อให้การดำาเนินการครบทั้ง ๔ ภาค  สาเหตุที่ต้องเร่งดำาเนินการจัดจั้งศูนย์ในภาคอื่นโดยไม่รอ
ให้โครงการที่จังหวัดสงขลาแล้วเสร็จก่อน เนื่องจากอาวุธปืนเดิมมีจำานวนมากถึง ๖ ล้านเศษ ต้องเร่งชำาระข้อมูลให้ถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง เช่น ตายแล้วใครครอบครองต่อ หรือการสวมทะเบียน เป็นต้น  

การทดสอบจะต้องให้เจ้าของนำาปืนมายิงทดสอบทีแ่ท้งก์ (ซึ่งมีนำ้าบรรจอุยู่) ภายในตกึที่
แขง็แรง ปอ้งกนักระสนุทะลุออกไปภายนอก การดำาเนนิการตอ่ ๑ กระบอก ใชเ้วลาประมาณ ๓๐ นาท ี(ทดสอบยงิ ๑๗ นาที
สแกนปลอกกระสนุปนื ๑๓ นาที) หากดำาเนนิการทีส่ว่นกลางเพยีงทีเ่ดยีวจะตอ้งใชเ้วลานานหลายป ี  นอกจากปืนเดิมที่มี
กระจายอยู่ในทุกภาคแล้ว ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตก็สามารถนำาเข้าไดทุ้กภาค ไม่ได้เข้ามาที่สุวรรณภูมิเพียงช่องทางเดียว  จึง
จำาเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ฯ ท่ีแต่ละภาค เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงานชำาระข้อมูลเดิมที่มีจำานวนมากถึง ๖ ล้านเศษ และลดภาระ
ของประชาชนในการนำาปืนมาทดสอบด้วย    ทั้งนี้ ที่วังไชยาดำาเนินการแล้วเสร็จ และที่สงขลาได้ลงนามในสัญญาแล้ว  เมื่อ
ดำาเนินการที่สงขลาแล้วมีปัญหาและอุปสรรคใด ก็จะนำามาปรับแก้ไขกับโครงการที่ลำาพูนและขอนแก่นต่อไป  นอกจากการยิง
ทดสอบและสแกนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้ว ยังต้องจัดเก็บตัวอย่างหัวกระสุนและปลอกกระสุนที่ทำาการยิงทดสอบเอาไว้ด้วย

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ (จากการยิงทดสอบ)
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บหลักฐาน (หัวกระสุนและปลอกกระสุน) จึงมีความจำาเป็นต้องสร้างตึกใหม่ ซ่ึงการติดตั้ง
ระบบงานจะต้องดำาเนินการในช่วงที่ตกึสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่ก่อผนัง เนื่องจากแท้งก์ทดสอบยิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีขนาด
ใหญ่กว่าประตู  การก่อสร้างตึกในแต่ละภาคคงไม่ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายเดียวกัน และอาจก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จภายในเวลา
เดยีวกนั แมว่้าจะเขยีน TOR ใหด้ำาเนนิการใหแ้ล้วเสร็จภายในกีวั่นนบัจากวันทีต่กึสรา้งแล้วเสร็จ (แทนการนบัจากวันทีล่งนาม
ในสัญญา) ก็ยังอาจเกิดปัญหา ณ จังหวัดหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้อีกจังหวัดไม่สามารถดำาเนินการได้เช่นกัน กรมการปกครองได้
พิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้ว เห็นว่าการแยกเป็น ๒ โครงการ ทางราชการจะได้ประโยชน์มากกว่าการจัดหารวมเป็น ๑ โครงการ

๒. โครงการ MOI Data Center ทีส่ำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทยกบักรมการปกครอง
ดำาเนินการจัดทำาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย เป็นระบบ cloud computing สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เหตุใดจึง
จัดหา server แยกแต่ละโครงการ

๓. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าเป็นการดำาเนินการในระดับภาค ไม่ใช่ทุกจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน ควรวงเล็บที่ชื่อโครงการว่า “ภาค...”  และเมื่อโครงการที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลาแล้วเสร็จ ให้นำามา
พิจารณาปรับปรุงโครงการที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน และขอนแก่น ให้สอดคล้องกับที่สงขลา ให้สามารถบูรณาการ
ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงว่าโครงการ MOI Data Center ยังไม่ได้รับงบประมาณ
ซึ่งโครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเป็นโครงการที่มีความสำาคัญและเร่งด่วน ประกอบกับ
ข้อมูลตามโครงการจดัหาระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนทัง้ ๒ โครงการนี้ เป็น image ท่ีมคีวามละเอียดสูง
หากจัดเก็บข้อมูลที่ส่วนกลางจะสิ้นเเปลือง bandwidth ในการรับ-ส่งข้อมูล จึงกำาหนด TOR ให้ทุกศูนย์ฯ (ทั้ง ๔ ภาค)
สามารถสืบค้นข้อมูลจากทุกศูนย์ฯ โดยใช้ keyword แล้วจึงดูรายละเอียด image เมื่อต้องการข้อมูลในระดับลึกต่อไปได้
ทั้งนี้ กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการ ๔.๔ และ ๔.๕ ตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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๔.๖ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอเชิงรุก งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 31,175,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ทบทวน
และจัดทำารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของการเช่ือมโยงระบบศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ ศนูย์ดำารงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำานักนายกรัฐมนตรี เมื่อปรับแก้ไขแล้วส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

กรมการปกครองไดท้บทวนโครงการและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการแล้ว พร้อมทั้งจัดทำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวแล้ว มขี้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงภารกิจตามหน้าที่ของศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ/จังหวัด/กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการ
เชื่อมโยงระบบศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และระบบรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของสำานักนายกรัฐมนตรี  เห็นควรนำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าได้หารือร่วมกับสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใน
รายละเอยีดการบูรณาการระบบงานและฐานขอ้มลูของศนูยด์ำารงธรรมอำาเภอ (ศดธ.อำาเภอ) กบัศนูยด์ำารงธรรมจงัหวดั
(ศดธ.จงัหวัด) รวมทัง้ศนูย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ศดธ.มท.) แล้ว  ได้ปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการใหม้คีวามมัน่ใจว่า
สามารถเช่ืองโยงและบูรณาการร่วมกันได้แน่นอน

ผู้แทนสำานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเสนอ
“โครงการขยายผลการใช้ระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของ ศดธ.จังหวัดไปยัง ศดธ.อำาเภอ ของ” ในวาระท่ี ๕.๑
เรียนที่ประชุมว่าการดำาเนินโครงการ ศดธ.มท. และ ศดธ.จังหวัดในระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานในเชิงรับ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สป.มท.   ระยะท่ี ๑ เช่ือมโยงจาก ศดธ.มท. ไปท่ี ศดธ.จังหวัด ในระยะแรกจะเป็นการจัดส่งข้อมูลไปนำาเข้า
ระบบฐานข้อมูลที่ ศดธ.จังหวัด   ระยะที่ ๒ เชื่อมโยงจาก ศดธ.จังหวัดไปที่ ศดธ.อำาเภอ โดยใช้เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม ดำาเนินการเพิ่มเติมในส่วนของซอฟตแ์วร์ที่จะพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ถึงระดับตำาบล
เพื่อรองรับการดำาเนินการ ศดธ. ระดับตำาบลในอนาคต   ซึ่งกรมการปกครองจะเป็นผู้ดำาเนินการในระยะที่ ๓ คือ จัดตั้งชุด
เคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะนำาข้อมูลและผลการปฏิบัติงานเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลของ ศดธ.อำาเภอ ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลไปที่ ศดธ.จังหวัด และ ศดธ.มท. ต่อไป  กรณีที่ชดุเคล่ือนที่เร็วไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ก็จะส่งเร่ืองดังกล่าวให้ ศดธ.อำาเภอ ดำาเนินการ    ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ศดธ. ทุกระดับ จะส่งต่อไปให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการต่อไป หากประชาชนไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด เจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะพิจารณาเลือกให้ (ถ้าทราบ)   ซึ่งในระยะที่ ๓ นี้ เป็นการดำาเนินการในเชิงรุก โดยจดัทำา
mobile application บนอุปกรณ์เคล่ือนที่ เช่น smart phone หรือ tablet ให้ชุดเคล่ือนที่เร็วใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. โครงการ MOI Data Center ที่สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมการปกครอง

ดำาเนินการจัดทำาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย เป็นระบบ cloud computing สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
ผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงว่าโครงการ MOI Data Center ยังไม่ได้รับงบประมาณ

จึงได้กำาหนดให้มีการจัดหา server สำาหรับ ศดธ.อำาเภอ  เหตุผลทีไ่ม่ใช้ server ตัวเดียวกับ ศดธ.จังหวัดและ ศดธ.มท.
เนื่องจากงบประมาณมาจาก ๒ แหล่ง คือ ศดธ.อำาเภอ เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครอง ในขณะที่ ศดธ.จังหวัด และ
ศดธ.มท. เป็นภารกิจหน้าที่ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ความรับผิดชอบและการบริหารงานไม่เหมือนกัน จึงไม่
สามารถรวมกันได้   อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานได้หารือในระดับ architecture แล้ว สามารถบูรณาการการดำาเนินการ
และการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดย ศดธ.อำาเภอ จะจัดส่งข้อมูลบาง record ไปที่ ศดธ.จังหวัด (ซ่ึง ศดธ.จังหวัดก็จะ sync ข้อมูล
ไปที่ส่วนกลาง) ทำาให้จังหวัดทราบข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด และส่วนกลางทราบข้อมูลในภาพรวมของทั้งประเทศ    ท้ังนี้
กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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๒. ตามที่กรมการปกครองและสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำาเสนอข้อมูลว่าประชาชน
สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังมีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนที่อำาเภอและจังหวัด คณะกรรมการมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะว่าควรประชาสัมพันธ์ช่องทางของศูนย์ดำารงธรรมให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างให้มากขึ้น

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ควรลดขั้นตอนลง ลดคนกลาง ทำาอย่างไรให้เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการอย่างรวดเร็ว

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ศดธ. ไม่ควรมีแต่รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์เท่านั้น อยากให้เป็นศูนย์แจ้งข้อมูลข่าวสารด้วย

ผู้แทนสำานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำาเรียน
ที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ศดธ. มีหลายช่องทาง ทั้งมาด้วยตนเอง และโดยการส่งจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ ส่งเรื่องผ่านจังหวัด/ท้องถิ่น หรือผ่านหน่วยงานอื่น  รับเรื่องทั้งที่ระบุและไม่ระบุตัวตน
ระบบฐานข้อมูลของ ศดธ. ประกอบด้วย ๖ ระบบงานย่อย คือ ๑) ระบบบันทึกเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ๒) ระบบรวมเร่ืองร้องทุกข์
๓) ระบบรับ/ส่งกลับเร่ืองร้องทุกข์ ๔) ระบบตดิตามสถานะเร่ืองร้องทกุข ์๕) ระบบเร่ืองทีเ่กนิกำาหนดต้องตดิตาม ๖) ระบบเร่ือง
ที่ใกล้กำาหนดต้องตดิตาม  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการในลักษณะ One Stop Service ด้วย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางาน
คร้ังที่ ๔/256๑ เมื่อวันที่ 2๓ มีนาคม 2561 แล้ว จำานวน ๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการขยายผลการใช้ระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของศูนย์ดำารงธรรม

จังหวดัไปยังศูนยด์ำารงธรรมอำาเภอ ของสำานกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทกุข์ งบประมาณรายจา่ยประจำาปี พ.ศ. 2561
รวมวงเงินโครงการ 6,813,637.- บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
รายการที่ 2 ค่าปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมฯ โดยแสดงให้เห็นเป็นรายการย่อยว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้าง ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๒ โครงการ คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี 2562 จำานวนเงิน 40,964,200.- บาท (ส่ีสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชี้แจงของ

หน่วยงานแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)
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ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุมว่าเป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์เพือ่ทดแทนเคร่ืองเดมิท่ีมอีายุการใชง้าน ๗ ปีขึน้ไป ซ่ึงเป็นการดำาเนนิการเป็นประจำาทกุปีตามแผนงานทีก่ำาหนดไว้
ในการจดัสรรเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ใหห้นว่ยงานในสังกดัสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำานกังานจงัหวัดทกุ
จังหวัด  ที่ผ่านมาทุกปี (ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณ) ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำาหรับ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ราคาตามเกณฑ์ฯ ๓,๘๐๐ บาทต่อชุด) และชดุโปรแกรมจัดการสำานักงาน (ราคาตามเกณฑ์ฯ
11,000 บาทต่อชดุ) จึงต้องกำาหนดใน TOR ว่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นย่ีห้อใด  แต่เมื่อได้คู่สัญญา จะขอให้คู่สัญญาสนับสนุนระบบปฏิบัติการย่ีห้อเดียวกับทีใ่ช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นแบบสิทธิการใช้งานประเภทตดิตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ไม่สามารถนำาไปติดตั้งบนเครื่องอื่นได้  สำาหรับชุดโปรแกรม
จัดการสำานักงาน เนื่องจากมีราคาสูง ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากคู่สัญญาได้  จึงได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Libre Office
ให้ใช้งาน ซึ่งชุดโปรแกรม Libre Office เป็นชุดโปรแกรมประเภท open source ทีไ่ม่คิดค่าลิขสิทธ์ิในการใช้งาน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเมื่อสำานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาชุดโปรแกรมระบบระบบปฏิบัติการแก่หน่วยงานอื่นได้ ก็ควรจัดสรรงบประมาณแก่สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดียวกัน  หากไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากผู้ขายได้ ระบบงานต่าง ๆ ทีใ่ช้งานอยู่ในปัจจุบันอาจจะประสบปัญห
าไม่สามารถใช้งานได้  คณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานควรเสนอของบประมาณสำาหรับการจัดหาชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการด้วย

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไป
พิจารณาในการจัดทำาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำาปีงบประมาณ (เพื่อทดแทน) ต่อไป
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

กรมการพัฒนาชุมชน  จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน  งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2562 รวมวงเงินโครงการ 13,895,000 บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข
จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ลดลงจาก 13,895,000.- บาท เหลือจำานวนเงิน 13,776,000.- บาท (สิบสามล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ทบทวน Server Hypervisor และ OS Hypervisor
รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลชี้แจง ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

กรมพัฒนาชุมชนไดท้บทวนและปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หลังจากปรับ
แก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 13,895,000.- บาท เหลือจำานวนเงิน 13,776,000.- บาท
(สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
รายการที่ 1 เคร ื่องคอมพิวเตอร์แม ่ข ่าย ร ูปแบบ Hypervisor จ ำานวน 2 ชดุ ๆ ละ 3,268,800.- บาท เป ็นเง ิน
6,537,600.- เปล่ียนเป็น เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย รูปแบบ Hyper Converged จำานวน 2 ชดุ ๆ ละ 3,450,000.- บาท
เป็นเง ิน 6,900,000.- บาท   และตัดออก 3 รายการ คือ รายการที่ 2 โปรแกรมระบบปฏิบัต ิการสำาหรับเครื่อง
Hypervisor จำานวน 2 ชุด ๆ ละ 240,000.- บาท เป็นเงิน 480,000.- บาท รายการที่ 3 โปรแกรมสำาหรับสร้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน จำานวน 24 ชดุ ๆ ละ 75,600.- บาท เป็นเงิน 1,814,400.- บาท รายการที่ 4 โปรแกรมบรหิาร
จดัการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมอืน จำานวน 2 ชดุ ๆ ละ 215,000.- บาท เป็นเงิน 430,000.- บาท  ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
เพิ่มรายการค่าติดตั้งระบบ จำานวนเงิน 119,000.- บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)



- ๑๒ -

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. การระบุเป็น server แบบ Hypervisor ซ่ึงมีผู้แทนจำาหน่ายไม่กี่ราย ในขณะที่ server ที่มี

เทคโนโลยีแบบเดิม (ใน spec ที่เท่ากัน) ก็สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ควรกำาหนด TOR ให้เข้าแข่งขั้นไดท้ั้งเทคโนโลยีแบบเดิม และเทคโนโลยีแบบ Hyervisor เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม  เมื่อมีผู้เสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบใด (ใน spec เท่ากับหรือดีกว่า TOR) แล้วราคาตำ่าที่สุด
ทางราชการจะได้ประโยชน์

๒. ตามเอกสารมีรายการที่มีราคาสูงขึ้น และหน่วยงานชี้แจงว่าราคาสูงขึ้นเนื่องจากเดิมแยก
รายการ มีแตฮ่าร์ดแวร์ พอรวมในลักษณะ appliance ก็คิดค่า license เพิ่ม นั้น  ให้ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท.๐๑ ปรับปรุง
ชื่อรายการดังกล่าวให้ชัดเจนว่าฮาร์ดแวร์พร้อมค่า license  หรือจะใส่ spec ภายใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้ขอ
ใบเสนอราคาใหม่เพื่อให้ชัดเจนว่าบริษทัเสนอราคาฮาร์ดแวร์พร้อม license ตรงตามความต้องการของหน่วยงานจริง
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๒ โครงการ คือ
การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการจัดซื้อ Data Center Switch จำานวน 2 ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561

จำานวนเงิน 19,216,018.72 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้การประปานครหลวงเตรียมข้อมูลชี้แจง เห็นควร

นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. ใบแบบ คกก.มท.๐๑ ราคาที่สืบจากเว็บไม่ใช่ยี่ห้อและรุ่นเดียวกับที่ราคาตำ่าสุดในใบเสนอ

ราคา ๓ ราย ทำาให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้ว่าราคาตำ่าสุดจากใบเสนอราคานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
๒. ผู้เสนอราคาทั้ง ๓ รายเสนอ spec แตกต่างกัน ทำาให้เขย่งรุ่นกัน  ให้หน่วยงานกำาหนด

TOR ตามความต้องการของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานบอกว่า 3๖ พอร์ต เพียงต่อต่อการปฏิบัติงานแล้ว ก็ให้กำาหนด spec ที่ 
3๖ พอร์ต  ไม่ต้องกำาหนดที่ ๓๒ พอร์ต ด้วยห่วงว่าจะมีผู้แข่งขันน้อยรายเพราะบางย่ีห้อไม่ผลิต ๓๖ พอร์ต  เนื่องจากผู้เสนอ
ราคาจะไปหายี่ห้อที่ผลิต ๓๖ พอร์ต มาเสนอแข่งขันเอง  แต่ถ้าหน่วยงานกำาหนดความต้องการที่ ๓๒ พอร์ด แล้วเห็นว่ามี
ผู้เสนอ 36 พอร์ต ซึ่งดีกว่า อยากได้ก็จะไมไ่ด้ (ถ้าผู้เสนอ 36 พอร์ต ไม่ใช่ผู้เสนอราคาตำ่าที่สุด)

๓. รายการที่ ๓ ระบบ Centralized Management ต้องใช้คู่กับฮาร์ดแวร์ แต่เลือกใช้ราคา
อ้างอิงที่ ๘ แสนบาทเศษ เมื่อดำาเนินการจัดหาอาจจะไม่สามารถดำาเนินการได้ เนื่องจากบางย่ีห้อราคาแพง และไม่สามารถใช้
ร่วมกับย่ีห้ออื่นได้

ผู้แทนการประปานครหลวงยืนยันว่า spec ที่ 32 พอร์ต นั้น เพียงพอต่อความต้องการของ
หน่วยงานแล้ว  สำาหรับระบบ Centralized Management ซึ่งกำาหนดราคาอ้างอิงไว้ที่ ๘ แสนบาทเศษนั้น ขอยืนยันว่า
สามารถทำาได้   ในการนี้ การประปานครหลวงรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไข
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)



- ๑๓ -

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำานักงาน ระบบนำาทางและติดตามรถแก้ไฟ และ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับแผนงานพัฒนาศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
2561 รวมวงเงินโครงการ 32,956,249.31 บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ด
สตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 28,965,748.51 บาท (ย่ีสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่
สิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ตามแบบ
คกก.มท.01 ไม่มีราคาอ้างอิง  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 - จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำานวน 3 ชดุ ให้แยกเป็นอีก 1 รายการ  ในรายละเอียดโครงการหน้า 19/38
เครื่องสำารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA มาตรฐาน มอก.1291-2545 เลิกใช้แล้ว รายการที่ 3 อุปกรณ์แท็บเล็ต
สำาหรับพนักงานบนรถแก้ไฟ ราคาแพง ขอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมการ  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ อุปกรณ์
Tracking Blackbox  เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่  เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าเหตุผลที่ใช้ GPS Navigator เป็นระบบนำาทาง
โดยไม่ใช้ Google Map ผ่าน tablet เนื่องจากในทีมปฏิบัติงานในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในรถแกไ้ฟ ๑ คัน จะมีผูข้ับรถและ
พนกังานแกไ้ฟ  เมือ่ใช ้Google Map จะไมส่ามารถใชง้านโปรแกรม Mobile Workforce สำาหรับพนกังานแกไ้ฟ เพือ่รบังาน/
ปรับปรุงสถานะงาน/กรอกรายละเอียดเพือ่ปดิงาน/ดตูำาแหนง่เกดิเหตบุนแผนทีร่ะบบจำาหนา่ยไฟฟา้ หรอืใช้ Application อืน่
ไปพร้อมกับการนำาทางได้ จึงต้องทำางานแยกคนและแยกอุปกรณ์เพ่ือให้การนำาทางและการใช้งานโปรแกรม Mobile Workforce
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำานึงถึงความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยของผู้ขับรถ และความถูกต้องในการนำาทาง
(ตำาแหน่งข้อมูลบน Google Map มีความถูกต้องน้อยกว่า GPS Navigator และหลายครั้งจากการใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัด
จะพบปัญหา Google Map ไมไ่ดน้ำาทางไปในถนนทีเ่หมาะสม เชน่ นำาเขา้ป่า หรอืเสน้ทางทีร่ถวิง่ไมไ่ด ้เปน็ตน้) และ Google
Map ต้องใช้สัญญาณ internet ตลอดเวลา ซึ่งบ่อยครั้งที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลจะไม่มีสัญญาณ internet ในขณะที่
GPS Navigator สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่  แม้ว่าจะกำาหนดให้ใช้งาน Google Map แบบ offline
โดยทำาการเลือกและตัดพื้นที่ที่จะทำาการนำาทางก่อนไปปฏิบัติงานได้ แต่วิธีนี้มีความซับซ้อนและไม่สะดวกในการทำางาน

สำาหรับการพิจารณาอุปกรณ์สำาหรับใช้งานภาคสนามซึ่งพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟภ. ส่วนใหญ่
จะเป็นพื้นที่ห่างไกล และปฏิบัติงานในสภาพอากาศที่มีฝนตก ชื้นแฉะ หรือมีฝุ่น  เมื่อเปรียบเทียบราคาของอุปกรณ์ tablet
ระหว่าง ๒ รุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการ โดยเปรียบเทียบราคาในท้องตลาดของ tablet ท่ีเป็น iOS พร้อม case
กับราคาของ Andriod ท่ีมีคุณสมบัติกันนำ้า กันฝุ่น และกันกระแทก พบว่ามีราคา (รวมประกัน ๒ ปี) ต่างกันประมาณ ๑,๔๑๐ บาท
(๒๖,๗๕๐ บาท และ ๒๕,๓๔๐ บาท)  เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้ว tablet ท่ีเป็น Andriod รุ่นท่ีมีคุณสมบัติ IP68 สามารถกันนำ้า
กันฝุ่น และกันกระแทก เพ่ือรองรับงานภาคสนามโดยเฉพาะ ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพงานจริงของ กฟภ. ในขณะท่ี tablet ท่ีเป็น iOS
ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงต้องเพ่ิม case เป็นอุปกรณ์ป้องกัน ซ่ึงจะต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง   นอกจากน้ี การพิจารณาอุปกรณ์ท่ีเป็น
Andriod ทำาให้สามารถหาอุปกรณ์ tablet ท่ีมีคุณสมบัติ IP68 ได้อย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกและแข่งขัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ซ่ึงแยกออกเป็น (๑.๑) CPU พร้อมช่องต่อสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง จำานวน ๒ ชุด  -
หนว่ยความจำาแบบ DDR4 Network ๒ port (๑.๒) จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า ๒๔ นิว้ จำานวน ๓ ชดุ   ให้ปรบัแกไ้ขจาก CPU
พร้อมชอ่งตอ่สัญญาณฯ เป็น “เคร่ืองคอมพวิเตอร์” โดยไมต่อ้งใส่ spec (ไปดใูนเอกสารแนบได้) และควรระบุ OS ไว้ใน (๑.๑)
ดังน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือแยกเป็น (๑.๓) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (ไม่มีราคา OS)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)



- ๑๔ -

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๒ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ kVA -
Back Up Time Full Load ๑๕ นาท ี- แบตเตอร่ีตอ้งเป็นแบบ Seled lead acid ชนดิ Maintenance free0 (ชนดิไมล่ามไฟ -
ต้องได้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO1400 และ มอก.1291-2553    ให้ปรับแก้ไขเป็น “เครื่องสำารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓ kVA” โดยไม่ต้องใส่ spec (ไปดูในเอกสารแนบได้) อาจแค่วงเล็บว่า Full Load ๑๕ นาที เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างระหว่าง spec ที่เสนอขอความเห็นชอบ กับ spec ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ

๓. Tablet ทุกเคร่ืองกันฝุ่นอยู่แล้ว สำาหรับการกันนำ้า ควรเขียนให้ชัดเจนว่าป้องกันละอองนำ้า
หรือป้องกันการแทรกซึมของนำ้าจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในนำ้าได้ที่ความลึกสูงสุดกี่เมตร เป็นระยะเวลาสูงสุดกี่นาที เพราะเกรง
ว่าจะได้เคร่ืองที่ราคา ๑ หมื่น ในขณะที่จ่ายเงินไป ๒ หมื่น    นอกจากนี้ ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสารให้สอคล้องตรงกัน
จะเลือกใช้ IP65 หรือ IP68  เนื่องจากในรายละเอียดโครงการเขียน spec ไว้แค่ IP65 ซึ่งป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่
อาจทำาให้เกิดการกัดกร่อนหรือเป็นอันตรายได้ และป้องกันนำ้าได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถลงทะเลได้   ในขณะที่เอกสารชี้แจง
เพิ่มเติมระบุว่าเป็น IP68 ซึ่งป้องกันฝุ่นได้ในระดับเดียวกับ IP65 แต่สามารถใช้งานใต้นำ้าที่มีสายนำ้า (jet water) แรงคล้าย ๆ
กับนำ้าทะเลได้เลย

๔. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๔ อุปกรณ์ Tracking Blackbox ราคา ๑๗,๑๒๐ บาท
จำานวน ๗๒ ชดุ รวมเป็นเงิน ๑,๒๓๒,๖๔๐ บาท ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
เนื่องจากมีตัวประมวลผล จึงจัดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จำานวนเงินส่วนท่ีเป็น
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนเป็นเงิน ๓๐  ,  ๑๙๘  ,  ๓๘๘  .  ๕๑ บาท   (  สามสิบล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนแปดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาท      
ห้าสิบเอ็ดสตางค์
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จำานวน ๑ โครงการ คือ
เทศบาลเมืองหัวหิน  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำานวนเงิน 53,625,900.- บาท (ห้าสิบสามล้านหกแสนสองหมื่น
ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 33,651,150.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เทศบาลเมืองหัวหินทำาหนังสือยืนยันว่าจุดติดตั้ง
กล้องไม่ซำ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น และพิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการพร้อมจัดเตรียมข้อมูลชี้แจง

ผู้แทนเทศบาลเมืองหัวหินเรียนที่ประชุมว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดใ้ช้คุณลักษณะพื้นฐานและ
และราคากลางตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจทิัลฯ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ เปรียบเทียบราคา
จากท้องตลาดจำานวน ๓ รายรวมทั้งได้สืบราคาจากเว็บไซตด์้วย โดยกำาหนดค่าบำารุงรักษา ๓ ปี  และยืนยันว่าได้ดำาเนินการ
ตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องแล้ว ไม่มีความซำ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้ ทม.หัวหิน ได้ปฏิบัติงานร่วมกับตำารวจมาโดยตลอด
เมื่อโครงการนี้มีกล้องที่สามารถตรวจสอบป้ายทะเบียนได้ ก็จะเข้มงวดเร่ืองการจราจรมากขึ้น  เมื่อดำาเนินการตามโครงการนี้
แล้วเสร็จ จะมีกล้อง CCTV ตามถนนสายหลัก ทางลงหาด และบริเวณหาด แตค่วามถี่ยังไม่เพียงพอ ในอนาคตต้องติดตั้งเพิ่ม

ตามที่คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ทบทวนกล้องไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จะ
สามารถปรับใช้เป็นกล้องตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจทิัลฯ ได้หรือไม่นั้น  ทม.หัวหินไดท้บทวนแล้ว โดยสอบถามจากผู้แทน
จำาหน่าย ทราบว่ากล้องตามเกณฑ์ฯ จับภาพได้ ๑ เลน ราคาประมาณ ๘ หมื่นต่อเลน แตก่ล้องที่ ทม.หัวหินเสนอ สามารถ
จับภาพได้ 2-3 เลน ราคากล้องเฉพาะด้านประมาณ ๕ หมื่นบาทต่อเลน ซึ่งกล้องเฉพาะด้านราคา (ต่อเลน) จะถูกกว่ากล้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๖๑)






