
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายสภา จรรยาชัชวาล  นักวิจัย)  (แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางอารีย์ อุบลน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตันติถาวร  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางฐิติรัตน์ พละสรร  รองผู้อ่ำานวยการฝ่ายสารสนเทศ)  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ

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

(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้าสารสนเทศและประเมินผล)  (แทน)
๑๗. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ

(นางสาวณัฐธยาน์ ทวีวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
รักษาราชการแทนผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน)
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๑๘. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายบรรเลง บุญเลิศ  นติิกรช่ำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๒๐. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่ำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวราภรณ์ จิตรีวรรณ เจ้าพนักงานการเงินฯ  เมืองพัทยา
๒. นางสาวกมลรัตน์ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยระบบคอมพิวเตอร์  เมืองพัทยา
๓. นายสุรเดช ทะเริงรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เมืองพัทยา
๔. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  กรมท่ีดิน
๑๐. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นางกรรณิกา แสงแก้ว รองฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายสุภกร ศรีตุลานนท์ รองผู้อ่ำานวยการกองแผนท่ีระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นายรังสิวุฒิ หม่ืนยา วิศวกร ระดับ ๘  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นายณัฐพงศ์ ศรีเหรัญ วิศวกร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๕. นายพุฒิพงศ์ พสิษฐ์เกษม หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๖. นายวรา กวีกิจวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๗. นายพงษ์ศักด์ิ กิมซัว ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๘. นางสาวสายรุ้ง ป่ินหย่า นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๖  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๙. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  องค์การจัดการน่ำJาเสีย
๒๐. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓. นายพิพัฒน์ โกวิทวที เจ้าหน้าท่ี  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่ำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีJ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัJงที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จำานวน ๙ โครงการ  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม
2562 จำานวน ๑ โครงการ และคร้ังที่ ๔/2562 เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 2562 จำานวน ๒ โครงการ รวมทั้งส้ิน ๑๒ โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัJงที่ ๕/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งองค์กร ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินค่าเช่าทัJงโครงการ ๘๖,๑๑๘,๕๒๗.๘๔ บาท (แปดสิบหกล้าน
หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนแปดพันห้าร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทแปดสิบส่ีสตางค์) ขอจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณค่าเช่าทัJงโครงการ จ่ำานวนเงิน
๗๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายการในแบบ คกก.มท. ๐๑ ให้เป็นลักษณะการเช่าทัJงระบบ และจัดท่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตทั่วทัJงองค์กร ไม่ได้รับงบประมาณ
ม  ตทิี่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพจิารณาตรวจสอบในการประชมุคณะท่ำางานฯ ครัJงที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๑๑
กนัยายน ๒๕๖๒ แล้ว จ่ำานวน ๓ โครงการ  ดังนีJ

๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิฯ จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำานักงาน ระบบนำาทางและติดตามรถแก้ไฟสำาหรับ

แผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สัง่การแก้ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟฟ. จุดรวมงานทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจ ำาปี
๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๑๓,๒๐๒,๔๕๖.๔๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนสองพันส่ีร้อยห้าสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์ )
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๙๓,๖๔๐,๑๖๐  บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไขท่ำาให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ Jนจากจ่ำานวนเงิน ๙๓,๖๔๐,๑๖๐.- บาท เป็นจ่ำานวนเงิน
๙๔,๖๔๔,๓๗๖.๔๐ บาท (เก้าสิบส่ีล้านหกแสนส่ีหมื่นส่ีพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์)

คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนีJ

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ นิJว ให้เตรียม
ค่ำาชีJแจงต่อคณะกรรมการ โดยชีJแจงเหตุผลความจ่ำาเป็นที่จะต้องใช้จอขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาแพงด้วย

๒. ใหย้า้ย SIM โทรศพัท ์ส่ำาหรบัอปุกรณ์ตดิตามรถยนตฯ์ ไปไวใ้นสว่นทีไ่มม่รีาคาตามเกณฑ์
สืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๓ ราย/ย่ีห้อ/รุ่น

๓. จดัท่ำารายละเอยีดเพิม่เตมิวา่โครงการในระยะที ่๑ และ ๒ มปีญัหาอปุสรรคหรอืไม่
อย่างใด เน่ืองจากเป็นโครงการต่อเน่ือง

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
ได้ย้าย SIM โทรศัพท์ ส่ำาหรับอุปกรณ์ติดตามรถยนต์ฯ ไปไว้ในส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ หลังจากปรับแก้ไขท่ำาให้ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึJนจากจ่ำานวนเงิน ๙๓  ,  ๖๔๐  ,  ๑๖๐  .-   บาท เป็นจ่ำานวนเงิน ๙๔  ,  ๖๔๔  ,  ๓๗๖  .  ๔๐ บาท   (  เก้าสิบสี่ล้าน  
หกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์  )     เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ตามรายละเอียดเอกสารน่ำาเสนอในที่ประชุม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ โดยมแีผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง วงเงิน
๑,๐๔๕ ล้านบาท พัฒนาศูนย์ปฏบัิตกิารระบบไฟฟา้ทัว่ประเทศให้มคีวามทนัสมัย ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏบัิตงิาน
แก้ไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถถ่ายโอนงานได้ทันทีด้วยระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ไฟให้เกิดความพึงพอใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๒. โครงการระยะท่ี ๑ เป็นการน่ำาร่องในพืJนท่ีส่ำาคัญ ๑๒ แห่ง เป็นการจัดหาเครื่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมจอขนาด ๒๔ นิJว จ่ำานวน ๓ ชดุ  จอแบบ Touch Screen ขนาด ๗๐ นิJว  ระบบ Navigator และ Tracking Blackbox
ทัJงนีJ ได้น่ำาปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงเป็นโครงการระยะที่ ๒ ในพืJนที่ ๒๔ แห่ง โดยระยะที่ ๒ เปล่ียนเป็น ๓ จอ ๒ CPU

๓. โครงการระยะที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมครัJงที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส ่ำาหรับ ๓ ระบบงาน ไดแ้ก่
OMS, MWM (GIS) และ SCADA   เครื่องส่ำารองไฟขนาด ๓ KVA ส่ำารองไฟไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที   จอ LED Monitor ไม่ต่ำ่า
กว่า ๘๐ นิJว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม   อุปกรณ์น่ำาทางและ Tracking Blackbox ส่ำาหรับรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง   อุปกรณ์ Tablet
มาตรฐาน IP68 ส่ำาหรับพนกังานแกไ้ฟฟ้า   ซอฟตแ์วร์ Gateway รับและประมวลผล จาก Tracking Blackbox จ่ำานวน ๑ ชดุ
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่ำาหรับแผนงานพัฒนาศูนย์ส่ังการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 

๔. โครงการระยะที่ ๓ ที่เสนอในวันนีJ เป็นการขยายผลการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
ส่ำาหรับแผนงานพัฒนาศูนย์ส่ังการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (Mobile Workforce Management - MWM) ให้มีการใช้งานครอบคลุม
ทุกการไฟฟ้าจุดรวมงานทั่วประเทศจ่ำานวน ๑๙๔ แห่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการระบบงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  ลดความสูญเสีย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้โดยเพิ่มคุณภาพการให้
บริการตามนโยบาย Thailand ๔.๐  โดยจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส ่ำาหรับ ๓ ระบบงาน ได้แก่ OMS, MWM (GIS) และ
SCADA   เครื่องส่ำารองไฟขนาด ๓ KVA ส่ำารองไฟไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที   จอ LED ไม่ต่ำ่ากว่า ๘๐ นิJว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์น่ำาทางและ Tracking Blackbox ส่ำาหรับรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  Tablet ส่ำาหรับพนักงานแก้ไฟฟ้า  ส่ำาหรับ UPS และ
Tablet ได้รวมการซืJอเพิ่มเติมให้พืJนที่ในระยะที่ ๑ ที่ยังไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย สามารถด ่ำาเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๓

๕. ผลการด่ำาเนินงานในระยะที่ ๑ และ ๒ เมื่อแกไ้ขไฟฟ้าขัดข้องเสร็จแล้ว ผลการด่ำาเนินงาน
จะปรากฏในระบบทันที ไมต่้องมาปิดงานที่ส ่ำานักงาน เมื่อประชาชนสอบถามสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่
ที่ส่ำานักงานจะสามารถแจ้งประชาชนได้ทันที ไม่ต้องรอรถแกไ้ฟกลับถึงส ่ำานักงานหรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รถแก้ไฟ
นอกจากนีJ การใช้จอภาพขนาดใหญ่แสดงแผนที่ ช่วยให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ Jนและประหยัดกระดาษ เนื่องจากเจ้า
หน้าที่ประสงค์จะใช้ Mouse แทนจอ Touch Screen และต้องการจอขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยผู้ใช้งานใน
โครงการระยะที่ ๑ แจ้งว่าจอ Touch Screen ขนาด ๗๐ นิJวที่ใช้งานอยู่ เมื่อแบ่งใช้งานเป็นหลายจอเพื่อใช้ในการติดตาม
งานแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เช่น การเช็คสถานะ Switching  Online ข่าว สภาพอากาศรายวันแล้ว มีขนาดเล็กเกินไป  

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. จอขนาด ๘๐ นิJว แพงเกนิความจ่ำาเป็น ถา้ใชข้นาด ๕๕ นิJว ซึง่ราคาไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

จะประหยัดงบประมาณได้มากกว่า  และการดูภาพจากจอขนาดใหญ่ ก็ต้องถอยห่างออกมาในระยะหนึ่ง ถึงจะดไูด้  ใช้จอ
ขนาด ๕๕ นิJว แล้วขยายภาพดูก็ได้  ผู้แทน กฟภ . ชีJแจงที่ประชุมว่าจอขนาด ๘๐ นิJว มีขนาดเท่ากับ Whiteboard ที่ใช้พิมพ์
แผนทีก่ระดาษออกมาติดที่บอร์ด  หากใช้จอขนาด ๕๕ นิJว ซึ่งเท่ากับจอที่ใช้ในบ้าน จุดในแผนที่จะมขีนาดเล็ก เมื่อขยายภาพ
ดูแล้ว ภาพจะไม่มีความคมชัด ท่ำาให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ขอยืนยันว่าการใช้จอขนาด ๘๐ นิ Jว แม้ว่าจะจ่ายแพงกว่า
แต่มคีวามคุ้มค่ามากกว่า

๒. ไม่มีความจ่ำาเป็นต้องใช้ Switcher เปลี่ยนเป็น Analog ได้หรือไม่  ผู้แทน กฟภ. ชีJแจงที่
ประชุมว่าในระยะที่ ๑ เป็น KVM switch ใช้มือกดเลือก ๓ ระบบงาน ได้แก่ OMS, MWM (GIS) และ SCADA  เหตุผลที่จะ
ใช้ Switcher เพื่อให้สามารถแสดง Source จากทัJง ๓ ระบบได้ และเลือก Output ได้สะดวก   การใช้ Projector ไม่เหมาะ
กับลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องเปิดใช้งานแบบ ๒๔ x ๗  เปิด Projector ไดแ้ค่ ๔ ชั่วโมงก็ต้องพักเคร่ือง

๓. ปัจจุบันใช้ GPS ได้อยู่แล้ว ไม่จ่ำาเป็นต้องติดตัJง Tracking Blackbox ให้เปลืองไฟ ถ้าลืม
ปิดสวิชต์ รถแก้ไฟอาจสตาร์ทไม่ตดิ

๔. หากต้องการใช้จอใหญ่แล้ว ไม่ต้องซืJอจอขนาด ๒๔ นิJวได้หรือไม่
๕. ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการ ถ้าไม่สามารถปรับลดได้ ให้ชี Jแจงข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบเสนอราคา  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Best Buy อย่างใด ไม่ได้ใช้เงินมากเกินความเหมาะสม
มตทิี่ประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ำานวน ๒ โครงการ คือ
เมืองพัทยา  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์พร้อมติดต้ัง จำานวน ๑๔ รายการ ของเมืองพัทยา งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๒๔,๖๕๕,๔๐๐.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้านหกแสนห้าหม่ืนห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๙,๕๖๒,๖๒๒.- บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหม่ืนสองพันหกร้อยย่ีสิบสองบาทถ้วน)

คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนีJ

๑. จัดท่ำาแผนผังของระบบเครือข่ายสื่อสาร ปัญหาอุปสรรคของโครงการเดมิ และแผนผังของ
ระบบเครือข่ายท่ีจะจัดหาในโครงการนีJ พร้อมอธิบายว่าโครงการนีJจะสามารถแก้ปัญหาในโครงการเดิมได้อย่างใด

๒. เตรียมค่ำาชีJแจงถึงความคุ้มค่าในการด่ำาเนินการตามโครงการนีJ รวมทัJงเหตุผลที่โรงเรียน
ไม่ด่ำาเนินการจัดหาเอง  หากมีโครงการในระยะที่ ๓ ให้น่ำาเสนอแผนการด่ำาเนินงานในอนาคตด้วย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเอกสารน่ำาเสนอในที่ประชุม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. โครงการนีJเป็นการจัดซืJอครุภัณฑ์พร้อมติดตัJง จ่ำานวน ๑๔ รายการ โดยเป็นการต่อยอด

จากโครงการในปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ ซึ่งผลของโครงการเดิมสามารถเพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนได้ตามเป้าหมาย  แต่เนื่องจากการขยายตัวของเมืองพัทยานัJนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความต้องการด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเพิ่มมากขึJน ส่งผลให้ผลการด่ำาเนินงานของโครงการเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน
ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  จึงมีความจ่ำาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์จ่ำานวน ๑๔ รายการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย
เพิ่มเติมให้เพียวพอและทั่วถึงตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

๒. โครงการนีJรวมถึงการขยายเครือข่ายภายในแต่ละโรงเรียนไปยังอาคารที่ยังไม่มีระบบ
เครือข่ายส่ือสาร  รวมถึงการขยายเครือข่ายส่ือการไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ำานวน ๒ แห่ง

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. ให้ทบทวนว่ามคีวามจ่ำาเป็นตอ้งเป็นเจา้ของทกุอย่างแคไ่หน ปัจจบัุนสามารถเอาซอฟตแ์วร์

ไว้บน Cloud และไม่ต้องเดินสายเองได้แล้ว  สามารถศึกษาได้จากโรงเรียนวังไกลกังวล  ปัจจุบันอุปกรณ์เป็น Wireless แล้ว
ติดตัJง Hotspot โดยไม่ต้องเดินสายก็ได้ และศึกษาเปรียบเทียบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Home use แบบ Stand Alone
ของแต่ละโรงเรียน กับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรโดยเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลาง แบบใดจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากัน
การน่ำาค่าบ่ำารุงรักษาระบบเครือข่ายมาจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าการเดินสายเอง   หากเคยเปรียบเทียบ
ค่าเช่ากับการเดินสายเองแล้ว ให้น่ำาข้อมูลดังกล่าวมาเสนอต่อคณะกรรมการด้วย

๒. ให้จัดท่ำาตารางแสดงสรุปค่าใช้จ่ายแยกในส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออก
จากส่วนของระบบเครือข่าย เนือ่งจากครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ทีต่รงตามเกณฑ์นัJน คณะกรรมการไมม่ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
แต่อย่างใด หน่วยงานสามารถด่ำาเนินการจัดหาได้ตามท่ีเสนอ ในส่วนเครือข่ายให้มีการทบทวนแล้วน่ำาเสนอคณะกรรมการอีกครัJง 

๓. จดัท่ำาค่ำาอธบิายให้ชัดเจนว่าเป็นการด่ำาเนินการภายในแต่ละโรงเรียน หรือเป็นการวาง
เครือข่ายจากแต่ละโรงเรียนเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองพัทยา

๔. หากโครงการนีJเป็นการเดินสายเฉพาะภายในโรงเรียนแล้วมีโครงการอื่นเช่าอินเทอร์เน็ต
เพิ่มเติมได้หรือไม่  ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับรายละเอียดโครงการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาถึงการใช้งบประมาณด้วย เนื่องจากโครงการนี Jเป็นงบลงทุน อาจไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงเป็นค่าเช่าซึ่งเป็นงบด่ำาเนินงานได้ 
มตทิี่ประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี  จ่ำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีส่าธารณะเสีย่งภยัและเสน้ทาง

คมนาคมเขตชมุชนจงัหวดัชลบรุใีนเขตรบัผดิชอบของ สภ.หว้ยใหญ ่สภ.พลตูาหลวง สภ.พนสันคิม และ สภ.คลองกิว่
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมวงเงินโครงการ ๑๗๖,๐๒๗,๐๐๐.- บาท (หน่ึงร้อย
เจ็ดสิบหกล้านสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๔๙,๑๙๒,๗๘๐.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหน่ึงแสน
เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขท่ำาให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือจ ่ำานวนเงิน
๔๔,๒๓๒,๗๘๐.- บาท (ส่ีสิบส่ีล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะท่ำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Jแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนีJ

๑. ให้ทบทวนกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕ โปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด Central Recording License จ่ำานวน ๑๖๙ ชุด ชุดละ ๒๒,๐๐๐.- บาท รวมเงิน ๔,๓๑๒,๐๐๐.- บาท
และรายการท่ี ๖ โปรแกรมลูกขา่ยควบคมุระบบกล้องวงจรปิด Single User License จ่ำานวน ๑๒ ชุด ชดุละ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
รวมเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ งานติดตัJงระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (ค่าแรงงาน)
จ่ำานวน ๕ รายการ ไดแ้ก่ ค่าแรงซอฟตแ์วร์ส่ำาหรับระบบบันทึกภาพ  ค่าแรงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพส่ำาหรับกล้องชนิด IP
ค่าแรงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)  ค่าแรงโปรแกรมแมข่่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
Central Recording License  และค่าแรงโปรแกรมลูกข่ายควบคุมระบบกล้องวงจรปิด Single User License นัJน  หากเป็นการ
Configuration ระบบควบคุมที่หัวกล้องซึ่งช่างทั่วไปไม่สามารถด่ำาเนินการได้ ต้องย้ายไปไว้ในส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
และสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย

๓. น่ำาเอกสารยืนยันการพิจารณาการบูรณาการ CCTV ในระดับจังหวัดที่มีผู้ว ่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน มาเสนอต่อคณะกรรมการ หรือเอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือยืนยันว่าต่ำารวจเป็นผู้ก่ำาหนดจุดติดตัJงกล้อง

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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๔. เนื่องจากแยกระบบ Management ออกเป็น ๔ สถานีต่ำารวจ เมื่อหารด้วยจ่ำานวนกล้อง
ซึ่งมีจ่ำานวนน้อยแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากค่า License แพงมาก ในขณะที่ อปท. อื่นออกแบบให้
รวมศูนย์กลางไว้ที่เดียวกันจึงท่ำาให้จ่ำานวนกล้องรวมกันแล้วมีปริมาณมาก เมื่อหารด้วยจ่ำานวนกล้องจึงเห็นว่ามีความคุ้มค่าใน
การลงทุน  ใหท้บทวนว่า หากลดจ่ำานวนลงจาก ๔ เหลือเพียง ๑ จะสามารถด่ำาเนินการได้หรือไม่ อย่างใด คุ้มค่าหรือไม่

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะท่ำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงานได้หารือ ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว  สรุปการปรับแก้ไข ดังนีJ

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕ โปรแกรมแมข่่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด Central Recording License จ่ำานวน ๑๖๙ ชุด ชุดละ ๒๒,๐๐๐.- บาท รวมเงิน ๔,๓๑๒,๐๐๐.- บาท ลดลงเหลือ
ชดุละ ๑๒,๐๐๐.- บาท จ่ำานวน ๑๙๖ ชุด เป็นเงิน ๒,๓๕๒,๐๐๐.- บาท  และตดัรายการที่ ๖ โปรแกรมลูกข่ายควบคุมระบบ
กล้องวงจรปิด Single User License จ่ำานวน ๑๒ ชดุ ชดุละ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท รวมเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ งานติดตั Jงระบบควบคุมกล้องวงจรปิด ตดัออก ๕
รายการ ได้แก่ ค่าแรงซอฟตแ์วร์ส่ำาหรับระบบบันทึกภาพ  ค่าแรงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพส่ำาหรับกล้องชนิด IP  ค่าแรง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)  ค่าแรงโปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
Central Recording License  และค่าแรงโปรแกรมลูกข่ายควบคุมระบบกล้องวงจรปิด Single User License

หลังจากปรับแก้ไข  ท่ำาให้ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงจากจ่ำานวนเงิน ๔๙  ,  ๑๙๒  ,  ๗๘๐  .-   บาท     
เหลือจ่ำานวนเงิน ๔๔  ,  ๒๓๒  ,  ๗๘๐  .-   บาท   (  ส่ีสิบส่ีล้านสองแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน  )    เห็นควรน่ำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเอกสารน่ำาเสนอในที่ประชุม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีJ
๑. อบจ.ชลบุรี ได้มีการด่ำาเนินโครงการในลักษณะนีJต ัJงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒,

พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ่ำานวน ๔ โครงการ รวม ๑๑ สถานี (๗๒๓ กล้อง) ผลการด่ำาเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อให้ครอบคลุมพื Jนที่ชุมชนต่าง ๆ มากขึJน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้จัดท่ำา
โครงการในระยะที่ ๕ จดัซืJอครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครือข่ายระบบส่ือสารพร้อมห้องควบคุมส่ำาหรับบันทึก
แสดงผลภาพติดตัJงในเขตรับผิดชอบของสถานีต่ำารวจภูธร ๔ สถานี (๑๙๖ กล้อง)   เนื่องจาก สตง. เคยทักท้วงเรื่อง CCTV
ว่าต้องท่ำา MOU ร่วมกับต่ำารวจ จึงต้องหารือเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ให้ชัดเจน ใช้เวลาด่ำาเนินการ ๓ ปี   ในการนีJ อบจ.ชลบุรี
ไดก้ันเงินไว้แล้ว

๒. ปัจจุบันทัJง ๔ สถานีเป็นระบบ Stand alone พบปัญหาเมื่อเกิดเหตุแล้วไม่รู้ว่าเป็นพืJนที่
ของสถานีใด บางครัJงกว่าจะรู้ก็ใช้เวลา ๑-๒ เดือน ซึ่งภาพจะถูกลบไปแล้ว  ถ้ามีศูนย์ควบคุมฯ จะรู้ไดท้ันทีว่าเป็นกล้องของ
สถานีใด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. เมื่อก่อนค่า License หัวกล้องแพงมาก ปัจจุบันราคา ๑๒,๐๐๐.- บาท พอรับได้ แต่ถ้า

สามารถต่อรองราคาให้ต่ำ่าลงอีก จะช่วยประหยัดงบประมาณได้อีก
๒. ควรปรับปรุง TOR ให้เปิดกว้างให้ Open Source เข้าแข่งขันได้ด้วย โดยระบุจ่ำานวนกล้อง

ตามโครงการนีJ (หรือรวมกับโครงการเดิม) ว่ามีกล้องทัJงหมดก่ีตัว เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันมีทางเลือกในการน่ำา Open Source มาใช้ได้
จะท่ำาให้ประหยัดงบประมาณได้

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ ขอ้หารอืแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาโครงการทีม่ลีกัษณะเปน็ขอ้มลูเฉพาะของหนว่ยงาน

ท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานอ่ืนใดดำาเนินการได้  
จงัหวดันครศรธีรรมราช มหีนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่นศ ๐๐๑๗.๒/๑๖๗๑๖ ลงวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๒

ขอหารือแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน่ำJาของเทศบาล
เมอืงทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยผา่นการประชมุคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวัด ครัJงที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม
๒๕๖๒ ตามโครงการดงักลา่วเปน็การจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ทีไ่มม่เีกณฑ์ราคากลางฯ และจากการชี Jแจงของผูแ้ทนส่ำานกังาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าไม่สามารถท่ำาการสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัJงเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ได ้เนือ่งจาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน่ำJาดังกล่าว ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และวางแผนการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน่ำJา จะเช่ือมโยงมาจากคลังข้อมูลน่ำJาและภูมิอากาศแห่งชาติของสถาบันทรัพยากรน่ำJา (องค์การมหาชน)
เป็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานอ่ืนใดด่ำาเนินการได้

จงัหวดันครศรธีรรมราช จงึขอหารอืคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทย ว่ากรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาหรือไม่
หากต้องเสนอคณะกรรมการฯ จะมีแนวทางในการพิจารณากรณีดังกล่าวอย่างไร รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม

ในการประชุมคณะท่ำางานฯ ครัJงที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ คณะท่ำางานมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ

๑. เห็นควรสอบถามจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ชัดเจนว่าเป็นการแก้ไข Source Code ของโปรแกรม
ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันทรัพยากรน่ำJาฯ หรือเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลของสถาบันทรัพยากรน่ำJาฯ ซ่ึงเป็นความลับ

๒. กรณีที่เป็นแก้ไข Source Code ของโปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิแ์บบไม่เปิดเผยเป็น Open Source
ใหผู้้อืน่มาแกไ้ขโปรแกรมนัJน จะไมส่ามารถสบืราคาจากทอ้งตลาดได ้หรอืสบืไดแ้ตร่าคาแตล่ะรายมคีวามแตกตา่งกนัมาก จงึมี
ความจ่ำาเป็นต้องใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจงผู้พฒันาระบบ กรณีนีJตอ้งใช้วิธีการค่ำานวณ Man/Day, Man/Month พร้อมทัJงระบุระยะ
เวลาในการด่ำาเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาความเหมาะสมของราคาได้ว่า มคีวามยากง่ายมากน้อยแค่ไหน
ค่าแรงหรือระยะเวลาในการด่ำาเนินการเหมาะสมกับความยากง่ายในการพัฒนาโปรแกรมอย่างไร และจัดท ่ำาในแบบบัญชี
ราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ที่ประกาศก่ำาหนดโดยของกระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย

๓. กรณีข้อมูลเป็นความลับ ต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย รวมทั Jงแสดงการค่ำานวณ
เช่นเดียวกับกรณีแก้ไข Source Code  รวมทัJงจัดท่ำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ด้วย เนื่องจากความลับของ
ข้อมูลไมไ่ด้เป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถสืบราคาจากท้องตลาดได้ หน่วยงานสามารถจัดท ่ำาข้อมูลในลักษณะ Demo เพื่อให้
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถน่ำาตัวอย่างข้อมูลไปค่ำานวณความยากง่ายในการพัฒนาระบบฯ และเสนอราคาได้ และเมื่อได้
ผู้รับจ้างแล้ว สามารถระบุเง่ือนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลในสัญญาได้

นางสาววิไลภรณ์ ศรไีพศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น่ำาเรียนที่ประชุมว่า ได้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้างาน งานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น ่ำJา ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทรัพยากรน่ำJา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน่ำJา (สสน.) สรุปได้ดังนีJ

๑. เดิม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน่ำJาและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ซึ่งมี ดร.รอยล
จิตรดอน เป็นผู้อ่ำานวยการสถาบันฯ คนแรก ได้ร่วมมือกับ ๓๗ หน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน ่ำJาแห่งชาติ ต่อมาได้มี
พ.ร.ฎ. จัดตัJงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน่ำJา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงได้เปล่ียนมาเป็น สสน. 

๒. ระบบคลังข้อมูลน่ำJาแห่งชาติซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๓๗ หน่วยงานนัJน ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถ
เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบได้ และข้อมูลบางอย่างเปิดเผยได้เฉพาะหน่วยงานที่มีอ่ำานาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านัJน

๓. ทม.ทุ่งสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกหลังจากการจัดตั Jง สสน. ที่จะด่ำาเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน ่ำJา  โดย สสน. ไม่ได้คดิค่าใช้จ่ายส่ำาหรับซอฟต์แวร์หลักและฮาร์ดแวร์
แต่เนื่องจากตอ้งพฒันาโปรแกรมเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการด ่ำาเนนิการของ ทม.ทุง่สง จงึได้
ค่ำานวณค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรงบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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๔. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ วรรคสอง “รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแตก่รณีที่มีความจ่ำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภคหรือการจัดท่ำาบริการสาธารณะ” ดังนัJน หากด่ำาเนินการสืบราคาจากท้องตลาดมาเทียบกับ สสน. จะเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีJ
๑. ต้องพิจารณาอ่ำานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส ่ำานักงานทรัพยากรน่ำJา

แห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ก่ำากับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน่ำJาของประเทศ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน่ำJาบาดาล เป็นต้น เพื่อความชัดเจนว่าหน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานหลักในการด ่ำาเนินการ
มีข้อจ่ำากัดว่าเป็นข้อมูลเฉพาะที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานอื่นใดด ่ำาเนินการได้จริงหรือไม่  เพราะหลายหน่วยงาน
มีการใช้ข้อมูลเหล่านีJในการบริหารจัดการน่ำJาตามภารกิจของหน่วยงาน  แต่เนื่องจากโครงการนี Jมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
จึงอยู่ในอ่ำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัด  จึงเห็นควรให้จังหวัด
สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการนีJ

๒. กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท ซึ่งต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณา หากเป็นโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนี J ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามผลการพิจารณาโครงการจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการต่อไป

มตทิี่ประชุม ให้แจ้งจังหวัดว่าโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ในอ ่ำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัด โดยมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส่ำานักงานทรัพยากรน่ำJาแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน่ำJาบาดาล เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการนีJ

๖.๒ (ร่าง) แนวทางปฏบิตัใินการพิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีรับบริจาคพัสดุ 

ฝ่ายเลขานกุารไดรั้บขอ้หารือจ่ำานวนมากจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เกีย่วกบัการรบับรจิาคครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์กรณรีบับรจิาคในปรมิาณเลก็นอ้ย จ่ำานวนไมก่ีเ่ครือ่ง วา่จะตอ้งน่ำาเสนอคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด อย่างไร

ข้อเท็จจริง
๑. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๙๗, ๖๖๔๓ และ ว๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓

เมษายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ทราบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนีJ

ข้อ ๗ แบบค่ำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก่ำาหนด
ดังนีJ ค่ำาขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท ่ำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบค ่ำาขอ
ความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ม ีวงเง ินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดท ่ำาค่ำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงาน
การจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท

ทัJงนีJ ในแบบค่ำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท (ข้อ ๕ วิธีการจัดหา) และที่มีวงเงิน
เกิน ๕ ล้านบาท (ข้อ ๔.๔ ประเภทการขออนุมัติ และข้อ ๔.๘ ค่าใช้จ่าย) ได้มกีารระบุเกี่ยวกับ “การรับบริจาค” ไว้ด้วย

๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื Jอจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก่ำาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ดังนีJ

...จะต้องมีหนังสือแสดงความจ่ำานงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องของหน่วยงานของรัฐนัJน ทัJงนีJ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด่ำาเนินการตรวจรับพัสดุ และให้น่ำาพัสดุ
ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืJอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๒   แก้ไขหลังการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
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