รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น..
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
*****************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร)
ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายกฤษ มันทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ วิศวกร หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง
กรรมการ
(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง) (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
(นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน
กรรมการ
(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน) (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ) (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง
กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ สถาปนิกชำานาญการพิเศษ) (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ) (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง
กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร) (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง
กรรมการ
(นายพิศณุ ตันติถาวร ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี) (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่่อสาร) (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด
กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ นักคอมพิวเตอร์ ๗) (แทน)
๑๖. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
กรรมการ
(นางเพชรี เขมวิรัตน์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ) (แทน)
๑๗. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
กรรมการ
(นายสยาม อินทรสกุล ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ) (แทน)
๑๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท.
กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)
๑๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร สป.มท.
กรรมการและเลขานุการ
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

-2๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)
๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์)
๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทัศน์ เริงสมัย
นักประมวลผลข้อมูล ๑๐
๒. นายอาจินต์ ทวีวัฒนโสภณ
วิศวกรส่่อสาร
๓. นางสาวกุลวดี ภูไ่ พโรจน์
นักประมวลผลข้อมูล ๘
๔. นายธนะศักดิ์ เตียวปิยกุล
นักประมวลผลข้อมูล
๕. นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธ์
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย
นักประมวลผลข้อมูล ๖
๗. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก
นักคอมพิวเตอร์ ๗
๘. นายบุญสม พิมพ์แดง
นักคอมพิวเตอร์ ๗
๙. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ กองออกแบบระบบสารสนเทศ
๑๐. นางสุทธิวรรณ มารัตน์
รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ
๑๑. นางสาวปิยวรรณ มีเวช
หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑๒. นายเบญจะ แป้นนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๔. นายศักดิช์ าย วังระหา
งานบริหารงานพัสดุและงบประมาณ
กลุ่มงานอำานวยการ สำานักนโยบายและแผน
๑๕. นางสาวอัจฉรา คงกลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ สำานักสอบสวนฯ
๑๖. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักสอบสวนฯ
๑๗. นายสศม พูนพายัพ
เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ สำานักสอบสวนฯ
๑๘. นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิ าร
๑๙. นายคุณาทิป บุญเร่องขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
๒๐. นางวราภรณ์ จิตรีวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงิน
๒๑. นายสุรเดช ทะเริงรัมย์
นักวิชาการศึกษา
๒๒. นางนวรัตน์ แสงประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
๒๓. นางสาวฐิตารีย์ กฤตยาเจริญพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
๒๔. นายประพัน อินสม
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิ าร
๒๕. นายรังสี มุลิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ
๒๖. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ
๒๗. นายก้องภพ รักเม่อง
พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ
เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการและผังเม่อง
กรมโยธาธิการและผังเม่อง
สำานักงานปลัดกระทรวง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
เม่องพัทยา
เม่องพัทยา
อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลนครเชียงใหม่
สำานักงานปลัดกระทรวง
สำานักงานปลัดกระทรวง
สำานักงานปลัดกระทรวง

-3ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เม่อ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ส่บเน่่องจากการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำานวน ๓ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำานวน ๑๓ รายการ สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.mict.go.th/view/1/cctv
คณะทำางานประชุมเม่่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่่อโปรดทราบต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. เน่อ่ งจากมีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำานวน ๓ คณะ
ค่อ (๑) คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ (๒) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด โดยมีผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการ
เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ (๓) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ซึึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว
๒. เพ่อ่ ให้สามารถเช่อ่ มโยงบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ่น้ ทีจ่ งั หวัด รวมทัง้ การเช่อ่ มโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ เพ่่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ควรผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ (แจ้งตาม
หนังส่อสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐/ว๑๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) ก่อนดำาเนินการจัดหา ทัง้ นี้ อาจดำาเนินการ
คู่ขนานกับการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นส่วนประกอบให้คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก็ได้
มติที่ประชุม
การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก่อนดำาเนินการจัดหา
๓.๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำาป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัล เพ่่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ห นั ง ส่ อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ดท ๐๒๑๐/ว๒๑๒๒ ลงวั น ที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เร่่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ขอให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง และมีผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำาหน่วยงานลงนามกำากับท้ายแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ พร้อมจัดส่งเอกสาร
จำานวน ๒๐ ชุด และไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ http://100m.mict.go.th
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

-4กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ทราบและพิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว
คณะทำางานประชุมเม่่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพ่่อโปรดทราบต่อไป
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่่อให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ควรเล่่อนกำาหนดจัดประชุมประจำาเด่อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิมที่จัดประชุมคณะทำางานสัปดาห์ที่ ๓ คณะกรรมการ
สัปดาห์ที่ ๔ โดยเล่่อนให้เร็วขึ้นประมาณ ๑ สัปดาห์ และแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร
และจังหวัด ทราบกำาหนดการประชุมด้วย
มติที่ประชุม

กำาหนดจัดประชุมประจำาเด่อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กำาหนดจัดประชุมคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ข องกระทรวง
มหาดไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่่อทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนนำาเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๒. กำาหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และหากมีความจำาเป็นเร่งด่วน อาจกำาหนดประชุมอีกครัง้ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๓.๓ การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเปลีย่ นชื่อผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
การไฟฟ้านครหลวง มีหนังส่อที่ มท ๕๒๒๕/๓๒๔/๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งเปลี่ยนช่่อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง จากนายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบส่อ่ สาร เป็น นายสารนิต อังศุสงิ ห์ รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบส่อ่ สาร ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
เน่่องจากนายชัยยงค์ พัวพงศกร ไปดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมลู ค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนนวน ๑  หนววยงนน ดังงน้
หนววยงนน

จำนนวน
จำนนวน วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
(หนววยงนน) (โครงกนร) ของคณะกรรมกนร (บนท)

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

1

3,221,398.64

25

26,889,931.70

12

18,406,435.70

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ

รงบทรนบ

๓.๕ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด จำนนวน ๑ ๐  หนววยงนน ดังงน้
หนววยงนน
จ.กำนแพงเพชร
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

จำนนวน
จำนนวน วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
(หนววยงนน) (โครงกนร) ของคณะกรรมกนร (บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ
รอบ 6 เดัือน

39

58

6,131,000.-

-5หนววยงนน
จ.อวนงทอง
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.สตูล
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.มุกดันหนร
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.ลพบุร้
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.ยโสธร
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.สระแก้ว
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.ยะลน
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.บุร้รงมย์
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ
จ.ประจวบค้ร้ขงนธ์
ปีงบฯ 2559
- ผวนนควนมเห็นชอบ

จำนนวน
จำนนวน วงเงินผวนนควนมเห็นชอบ
(หนววยงนน) (โครงกนร) ของคณะกรรมกนร (บนท)

จงดัหนจริง
(บนท)

หมนยเหตุ
รอบ 6 เดัือน

24

28

3,517,000.-

28

36

4,386,700.-

55

107

5,725,750.-

78

92

7,037,770.-

87

138

-7426171

รอบ 6 เดัือน
รอบ 1 ปี
รอบ 6 เดัือน
รอบ 6 เดัือน
รอบ 6 เดัือน

37

44

8,996,500.-

33

61

11,576,628.-

รอบ 6 เดัือน
รอบ 6 เดัือน

110

165

8,290,500.รอบ 1 ปี

52

84

7,953,875.-

ที่ประชุม
รงบทรนบ และกำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนรโดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปงถึ ประสิทธิภนพ
ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุม้ ควน และให้มก้ นรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออ ประโยชน์ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
๓.๖ การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตนมท้อไดั้ม้กลุวมพลเมืองตวอต้นน Single
Gateway ประกนศโจมต้เว็บไซต์ภนครงฐ นงน ให้ทุกหนววยงนนเตร้ยมพร้อมตวอสถึงปนนกนรณ์ดังงกลวนวดั้วย
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. หน่วยงานมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน/
ระบบฐานข้อมูลหลักของหน่วยงานในระดับสูง แต่อาจยังมีชอ่ งโหว่ในระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลย่อยทีเ่ ช่อ่ มต่อกับระบบงาน/
ระบบฐานข้อมูลหลัก
๒. เม่่อมีการจัดหาระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลย่อย ให้หน่วยงานระบุความต้องการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลหลักไว้ในข้อกำาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของทุก
โครงการด้วย
๓. ระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลหลัก ต้องเปิดให้บริการผ่านเคร่อข่ายภายในของหน่วยงานเท่านัน้ การให้
บริการหน่วยงานอ่่น หร่อประชาชนทั่วไป ควรจัดทำาสำาเนาไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) ที่อยู่ภายนอกเคร่อข่ายของหน่วยงาน
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

-6เร่งรัดให้กระทรวงดิจิทัลฯ ขยายขอบเขตการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐไปสู่ระดับ PaaS (Platform as a Service) และ
Saas (Software as a Service) เพ่่อลดความซึ้ำาซึ้อนในการจัดซึ่้ออุปกรณ์หร่อระบบ รวมทั้ง ลดภาระในการบริหารจัดการ
และบำารุงรักษาอุปกรณ์หร่อระบบของหน่วยงาน
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) จะนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ขยายขอบเขตการให้บริการภาครัฐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
๕. ให้แต่งตัง้ คณะทำางานเพ่อ่ พิจารณาแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มติทปี่ ระชุม

รงบทรนบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี ลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พิจารณาส่บเน่อ่ งจากากรประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เม่อ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ซึึง่ ผ่านการพิจารณาของ
คณะทำางานกลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. เม่อ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว จำานวน ๒ โครงการ ดังนี้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่ายประจำาป
๒๕๕๙ จำานวนเงิ น ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิ บเจ็ ดล้ านบาทถ้ วน) ส่ วนที่ เป็ นอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ จำานวนเงิ น
๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สีส่ บิ เจ็ดล้านสีแ่ สนห้าหมืน่ หกพันสองร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ เม่อ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำานวนเงินโครงการลดลงเหล่อ ๘๐,๐๐๔,๖๕๕.- บาท (แปดสิบล้าน
สีพ่ นั หกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่อ ๔๐,๓๘๘,๘๕๕.- บาท (สีส่ บิ ล้านสามแสนแปดหม่น่ แปดพัน
แปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ เม่อ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบใน
หลักการแต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และพิจารณา
ความเหมาะสมสถานที่ที่จะติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนว่าควรติดตั้งจุดไหนบ้างเพ่่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยหน่วยงานชี้แจง
ว่าการจัดหาในคราวนี้ยังไม่รวมซึอฟต์แวร์จับป้ายทะเบียนแต่อย่างใด เป็นเพียงการเพิ่มความสามารถให้ Software Base
รองรับการเพิ่มออปชั่นการตรวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่ตอ้ งทำาการซึ่้อเพิ่มจึงจะสามารถใช้ได้ ซึึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ไม่ได้ซึ่้อออปชั่นดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้
หน่วยงานจัดทำาเอกสารชี้แจงตอบข้อซึักถามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนทุกคำาถาม ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งต่อไป ในคราวประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เม่อ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมมีขอ้ สังเกตว่า
ทัง้ โครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโครงการของ อบจ.ภูเก็ต เป็นโครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในลักษณะเดียวกัน โดยมีการจัดหาซึอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่่อใช้ร่วมกับซึอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
กล้องแต่ซึอฟต์แวร์ลขิ สิทธิต์ วั กล้องมีราคาแตกต่างกัน เพ่อ่ ความรอบคอบ จึงพิจารณาโครงการร่วมกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต งบประมาณรายจ่ายประจำาป
๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๒,๕๔๙,๘๒๑.๓๕ บาท (สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแต่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนความจำาเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน ในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๖ /๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ให้หน่วยงานจัดทำาเอกสารชี้แจงตอบข้อซึักถามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนทุกคำาถาม ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งต่อไป ในคราวประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
พิจารณาตามข้อมูลเอกสารของทั้ง ๒ หน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่บค้นมา คณะกรรมการได้อภิปรายอย่าง
กว้างขวาง ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำาเนินการศึกษาแนวทางการ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพ่่อให้การพิจารณาโครงการฯ สอดคล้อง
เหมาะสม และเป็นไปในทางเดียวกัน
ฝ่ายเลขานุการได้ประสานหน่วยงานทั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต รวมทั้งศึกษาข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากท้องตลาดและได้เชิญบริษัทตัวแทนจำาหน่ายกล้องโทรทั ศน์
วงจรปิดมาให้ขอ้ มูล จำานวน ๔ บริษัท ได้แก่
๑. บริษัทหัวเว่ย จำาหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและซึอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องที่ใช้ได้กับกล้อง
ของหัวเว่ยเท่านั้น มีการจัดเก็บภาพจากกล้องในลงกล่องเก็บข้อมูลซึึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะของหัวเว่ย ซึึ่งมีความสามารถใน
การเช่อ่ มต่อกับจำานวนกล้องตามที่บริษัทได้ออกแบบไว้ เช่น ๔ กล้อง ๑๐ กล้อง เป็นต้น ซึึ่งในอุปกรณ์จัดเก็บจะมีการติดตั้ง
โปรแกรมสำาหรับการบริหารจัดการกล้องตามจำานวนสูงสุดที่เช่่อมต่อได้ (คิดค่า license แล้ว) ถึงแม้ผู้ใช้จะซึ่้อกล้องไม่ครบ
ตามความสามารถของกล่องเก็บข้อมูล
๒. บริษัทพานาโซนิค กรณีกล้องที่เป็นรุ่น High end เม่่อซึ่้อกล้องจะได้โปรแกรมบริหารจัดการกล้อง
ที่สามารถติดตั้งได้บนเคร่่องแม่ข่ายมาพร้อมกล้องไม่มีค่าลิขสิทธิ์และไม่มีค่าลิขสิทธิ์รายกล้องเพิ่ม รวมทั้งการ upgrade
version ใหม่ ได้ตลอดอายุการใช้งานของกล้อง ไม่มีการคิดค่าบำารุงรักษารายปง
๓. บริษัทซิสทรอนิกส์ ผู้นำาเข้าและตัวแทนจำาหน่าย VDG Sense Pro คุณสมบัติสามารถติดตั้งใช้งาน
กับเคร่่อง Server หลาย ๆ เคร่่องได้ รองรับการใช้งานเคร่่อง Server แบบไม่จำากัด รองรับภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้
๕๐๐ กล้องต่อ Server ๑ เคร่่อง
ค่าลิขสิทธิ์ มี ๒ แบบ
- แบบ Basic สามารถต่อกล้องวงจรปิดได้ ๑๖ กล้องเท่านั้น
- แบบ Pro สามารถบริหารจัดการกล้องได้ไม่จำากัด ไม่จำากัดจำานวนผู้เข้าดู (User) ใช้กับกล้อง
ได้หลายยี่ห้อ ไม่ต่ำากว่า ๑๐๐ ยี่ห้อ/รุ่น
การซึ่้อลิขสิทธิ์ ต้องซึ่้อ
๑) บนเคร่่องแม่ข่าย ๑ เคร่่อง ต่อ ๑ ลิขสิทธิ์ ราคา ลิขสิทธิ์ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒) ลิขสิทธิ์ต่อหัวกล้อง (๑ กล้อง ๑ ลิขสิทธิ์) ราคา ลิขสิทธิ์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓) ถ้าเป็นกล้องที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ เช่นจับภาพใบหน้า ป้ายทะเบียน ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม
๔) ถ้ามีการวิเคราะห์วตั ถุวา่ มีการเปลีย่ นแปลงเคล่อ่ นย้ายภายในเวลาทีก่ ำาหนด ถ่อว่าเป็น Module
ที่เพิ่มจากกล้องธรรมดาต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม
๔. บริษัท ดิจิตอลคอม จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าซึอฟต์แวร์สำาหรับบันทึกภาพและจัดการ CCTV
ยี่ห้อ Milestone หน้าที่สำาคัญของ Milestone ค่อทำาให้ระบบทั้งหมดเช่่อมโยงและใช้งานร่วมกันเป็นระบบเดียว จุดเด่นของ
Milestone นั้นค่อ Open Platform สามารถใช้งานกับกล้องวงจรปิดได้มากกว่า ๑๐๐ ยี่ห้อ ๑,๐๐๐ รุ่น รองรับมาตรฐาน
ONVIF PSIA ซึึง่ เป็นมาตรฐานของกล้อง IP Camera ในปัจจุบันทำาให้สามารถเล่อกใช้กล้องได้อิสระไม่จำากัดยี่ห้อ และ Open
SDK ทำาให้ระบบนำาไป integration กับ 3rd Party Application อ่่นๆ ได้
ซึอฟต์แวร์บริหารจัดการภาพวีดโี อ (Video Management Software) สำาหรับกล้อง IP (VMS) ของ
Milestone แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ หลัก ค่อ Business-ready และ Advance Solution โดยมีทงั้ หมด ๕ รุน่ ซึึง่ ความแตกต่างหลัก
ของผลิตภัณฑ์์สองกลุ่ม นี้ ค่อ Central Management กล่าวค่อ ระบบที่ มีการจัด การแบบ Centralized จะออกแบบมา
สำาหรับระบบขนาดใหญ่ซึึ่งสามารถดำาเนินการจัดการจากเคร่่อง Management หลักแล้วนำาค่า Configuration มา Deploy
ไปยังเคร่่องบันทึกภาพทั้งหมดในระบบได้ ตลอดจนการมอนิเตอร์การทำางานของตัวบันทึกภาพต่าง ๆ ในระบบในกรณีเกิด
ข้อผิดพลาดจะสามารถตั้งเง่่อนไขในการที่จะใช้เคร่่องสำารองมาทำางานแทนได้ (Automatic Failover)
สำาหรับผลิตภัณฑ์์ Professional สามารถรองกล้องและเคร่่องบันทึกภาพได้ไม่จำากัด และสามารถ
รวมระบบได้ด้วยฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Multi Server แต่การทำางานจะไม่เป็น Central Management ซึึ่งหากเปรียบกับระบบ
คอมพิวเตอร์เน็ตเวิรค์ การทำางานแบบ Multi Server จะเปรียบเสม่อน Workgroup ค่อไม่มเี คร่อ่ งศูนย์กลางเคร่อ่ งแต่ละเคร่อ่ ง
ทำางานเป็นอิสระแต่จะนำาทรัพยากรบางส่วนมาแชร์ร่วมกัน และ Central Management จะเหม่อน Domain Controller
ค่อ มีเคร่่องบริหารจัดการหลักทำาหน้าที่ควบคุมให้ระบบมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)
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๑. Base License ซึ่้อ ๑ license ต่อ องค์กร (ซึ่้อครั้งแรกครั้งเดียว)
๒. Server ต้องเป็น MS Windows เท่านัน้ บริษทั ผูว้ างระบบครัง้ แรกเป็นผูค้ าำ นวณ Spec Server
๓. Camera/Device License ซึ่้อตามที่จะใช้จริงตามจำานวนกล้อง/อุปกรณ์
๔. Milestone Care Plus/Software Upgrade Plan (SUP) - PMA (Preventive Maintenance)
ซึ่อ้ ตามจำานวนวัน เพ่อ่ สิทธิ PMA ตามจำานวนกล้อง/อุปกรณ์เพิม่ ซึ่อ้ เป็นวันหร่อปง (๓๖๕ วัน) ทัง้ นีจ้ ะมีผลไปเกีย่ วเน่อ่ งกับวันที่
และจำานวนกล้อง/อุปกรณ์ ที่มีอยู่ของระบบเดิมก่อนหน้าทุกครั้ง เพราะสิทธิ PMA ของทุกกล้องจะต้องหมดอายุวันเดียวกัน
๕. Add-on License เช่ น License Plat Recognize (LPR) ซึ่้ อ ตามที่ จะใช้ จ ริ ง ตามจำ า นวน
กล้อง/อุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์เร่่อง LPR เท่านั้น
๖. Unlicensed components (ฟังก์ชั่นที่มีที่มีอยู่แล้วไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ Management
Application, Recording Server, Client Application
คณะทำางานประชุ มเม่่ อ วั น ที่ ๙ ธั นวาคม ๒๕๕๙ ได้ ต รวจสอบเอกสารและพิ จ ารณารายละเอี ย ด
โครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดหาครั้งแรก จำาเป็นต้องมีรายการที่ ๔
ซึอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศ น์วงจรปิด ติดตั้ง ที่เคร่่ องคอมพิว เตอร์แม่ ข่า ย (Server) ราคาอ้างอิง
๒๕๐,๐๐๐- บาท และรายการที่ ๕ ซึอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (License ทีต่ วั กล้อง) ราคา
อ้างอิง ๑๒,๐๐๐- บาท ทั้งนี้ ให้ลดลงเหล่อ ๑๐,๒๕๕- บาท
เม่่อปรับลดราคา License กล้องแล้ว รวมจำานวนเงินโครงการ ๘๓,๑๔๕,๖๕๕.- บาท (แปดสิบ
สามล้า นหนึ่ ง แสนสี่ หม่่นห้า พันหกร้อ ยห้ า สิ บห้ า บาทถ้ ว น) คงเหล่อ ส่ ว นที่ เป็ นอุ ปกรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จำ า นวนเงิ น
๔๓,๖๓๘,๘๕๕.- บาท (สี่สิบสามล้านหกแสนสามหม่่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
๒. พิจารณาจากเอกสารของ อบจ. ภูเก็ตเป็นโครงการทีเ่ คยดำาเนินการมาแล้ว ปัจจุบันได้ติดตั้ง
กล้องแล้ว จำานวน ๔ โครงการ โดยเคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึึ่งติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดแบบ unlimited แต่การติดตั้งกล้องเพิ่มเติมนั้น ต้องซึ่้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานให้กล้องเช่่อมต่อกับ
ระบบเดิมได้ โครงการที่ ๕ ที่เสนอขอความเห็นชอบในคราวนี้ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่
๒ แบบ ค่อ แบบธรรมดา จำานวน ๑๘๖ กล้อง แบบสำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน จำานวน ๑๖ กล้อง รวมทั้งสิ้น
จำานวน ๒๐๒ กล้อง จึงมีความจำาเป็นต้องซึ่้อ License จำานวน ๒๐๒ ชุด ของซึอฟต์แวร์ยี่ห้อเดิมเพ่่อให้สามารถเช่่อม
ต่อกับระบบเดิมได้
ท้อประชุมคณะทำนงนนม้มติ เห็นควรนำาเสนอโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพ่้นที่จังหวัดภูเก็ต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสารที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อบจ.ภูเก็ตชี้แจง รวมทั้ง
ข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่บค้นมา คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดงั นี้
๑. การคิดค่าลิขสิทธิ์แต่ละผลิตภัณฑ์์ (ยี่ห้อ) มีหลายรุ่น ซึึ่งค่าลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันตามรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์์แต่ละรุ่น หน่วยงานที่เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นส่วนประกอบ
ให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องแสดงรายการให้ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์กล้องที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ลิขสิทธิ์กล้องที่
จะจัดหาใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าใด รวมทั้งรายละเอียดการคิดค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลังด้วย (ถ้ามี) จะได้พิจารณาอยู่บนพ่้นฐานเดียวกัน
๒. หน่วยงานที่มีงบประมาณสูงอาจจัดหาระบบกล้อง CCTV ที่มีคุณลักษณะและราคาสูงเกินความ
จำาเป็น เช่น การติดตัง้ กล้องที่สามารถ Zoom ได้ไว้ที่สี่แยก เป็นการเล่อกใช้กล้องที่มีคุณลักษณะสูงเกินความจำาเป็น ส่งผลให้
ราคากล้องสูงขึ้นด้วย หากเป็นการติดตัง้ กล้องบริเวณทางเข้าออกอาคาร ซึึ่งมีความจำาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลา
ก็อาจจะติดตั้งกล้องที่สามารถ Zoom ได้ เป็นต้น ในชัน้ ต้น กระทรวงมหาดไทยควรจัดทำาแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาระบบ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

-9กล้อง CCTV ให้เหมาะสมกับการใช้งานไปพลางก่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) จะนำาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้จัดทำามาตรฐานการในการเล่อกใช้งาน
กล้องแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป เพ่่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานระบบกล้อง CCTV มากที่สุด
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอทัง้ ๒ โครงการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่อ่ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
๕.๑ ขอหารือเกีย่ วกับการจัดทำาชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีมีหนังส่อที่ ลพ ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เร่่อง การพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้อ้างถึงหนังส่อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เร่่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดได้
รับหนังส่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ว่ามีความประสงค์จะจัดทำาชุดโปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัด
ลพบุรี นำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพ่่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมิได้ระบุเร่่องการจัดทำาชุดโปรแกรมไว้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด เพ่่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอหาร่อเกี่ยวกับการจัดทำาชุด
โปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถ่อว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดหร่อไม่ อย่างไร
คณะทำางานประชุมเม่อ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบตั ิ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (แจ้งตามหนังส่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๒/ว๕๕๙
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗) ระบุว่า “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเคร่อข่าย ระบบปฏิบตั กิ าร
ระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอ่น่ ๆ ทีจ่ ำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน” ดังนัน้ การจัดทำาชุดโปรแกรมระบบ
เคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถ่อว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จถึงต้องผวนนควนมเห็นชอบจนกคณะกรรมกนร
บริหนรและจงดัหนระบบคอมพิวเตอร์กวอนดัำนเนินกนรจงดัหนตนมระเบ้ยบพงสดัุฯ
มติที่ประชุม
๑. การจัดทำาชุดโปรแกรมระบบเคร่อข่ายข้อมูลสายทางจังหวัด ถ่อว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กอ่ นดำาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
๒. ซงกซ้อมควนมเข้นใจหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง กิ นรจงดัหนระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหนดัไทย
กงบสววนรนชกนร/หนววยงนนรงฐวิสนหกิจในสงงกงดั กรุงเทพมหนนคร และจงงหวงดั เพืออ ให้มแ้ นวปฏิบตง ทิ เ้อ ปนนไปในทิศทนงเดั้ยวกงน
๕.๒ การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๖/๒๕๕๙ เม่่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย สามารถดำาเนินการจัดหาได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ตามหลักเกณฑ์์
และแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์์และ
แนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถ่อปฏิบัติตอ่ ไปแล้ว
คณะทำางานประชุมเม่่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์์
และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และเกิดความสะดวกคล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เห็นควรปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน
โครงการดังกล่าว รายละเอียดตามตาราง
มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน โดยกำาหนดให้ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

- 10 สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน
แบบรายงาน (เดิม)

ลำาดับที่
๑ 

๒

๓

๔

5

ชือ่ แบบ

(แจ้งตนมหนงงสือ
ท้อ มท ๐ ๒๑ ๐ .๕/ว๒๔๓๔
และ ว๒๔๓๕
ลงวงนท้อ ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรายงาน
(ปรั บปรุงใหม่)

รายการ
(Check List)

คกก.มท. ๐ ๑  แบบรนยงนนสรุปโครงกนร แบบรนยงนนสรุปโครงกนร  เสนอคณะกรรมกนรฯ
เพืออพิจนรณนควนมเหมนะสม เพืออพิจนรณนควนมเหมนะสม เพืออพิจนรณนให้ควนมเห็นชอบ
ของคุณลงกษณะเฉพนะและ ของคุณลงกษณะเฉพนะและ ในหลงกกนร
รนคน
รนคน
(กวอนกนรจงดัหน)
 ไดั้รบง ควนมเห็นชอบในหลงกกนรจนก
คณะกรรมกนรของ...................................
(ระบุสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั)
ในกนรประชุมครงงท้อ …........ /…………….
เมืออวงนท้อ ….................................................
คกก.มท. ๐ ๒ แบบรนยงนนผลกนรพิจนรณน
โครงกนรจงดัหนระบบ
ยกเลิก
คอมพิวเตอร์
(กวอนกนรจงดัหน)
คกก.มท. ๐ ๓ แบบรนยงนนผลกนรจงดัหน แบบรนยงนนผลกนรจงดัหน  ไดั้รบง ควนมเห็นชอบในหลงกกนรจนก
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลงงกนร คณะกรรมกนรของ...................................
(หลงงกนรจงดัหน)
จงดัหน)
(ระบุสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั)
ในกนรประชุมครงงท้อ …........ /…………….
เมืออวงนท้อ ….................................................
 กนรจงดัหนท้อหนววยงนนสนมนรถึงป
ดัำนเนินกนรไดั้เอง (มูลควนไมวเกิน
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บนท)
คกก.มท. ๐ ๔ แบบรนยงนนกนรจงดัหน
ยังคงใช้งาน
สืออกนรเร้ยนรูแ้ ละอุป กรณ์
อยู่ในปัจจุบัน
กนรเร้ยนกนรสอน
เอกสนรหลงกฐนนประกอบ
ยังคงใช้งาน
กนรพิจนรณนโครงกนรเพืออ
อยู่ในปัจจุบัน
สนงบสนุนสวงเสริมกนรจงดัหน
สืออกนรเร้ยนรูแ้ ละอุปกรณ์
กนรเร้ยนกนรสอนของหนววย
งนนในสงงกงดักระทรวง
มหนดัไทย
แบบบงญช้
รนคนกลนงงนน
ยังคงใช้งาน
พงฒนนระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
ประเภท
โปรแกรม
ประยุกต์

รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)
หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้ คณะกรรมกนรฯ
พร้อมแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกิน
๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท)
จำนนวนไมวนอ้ ยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ
คณะกรรมกนรของสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั
จงดัสวงรนยงนนให้คณะกรรมกนรของ มท. ทรนบ
ทุก ๖ เดัือน (ตุลนคม-ม้นนคม, เมษนยน-กงนยนยน)
จำนนวน ๑  ชุดั

หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนร
ของ มท. ทรนบ (ผวนนคณะกรรมกนรของสววนรนชกนร/
รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั) ภนยหลงงสินสุดัปีงบประมนณทงนท้
จำนนวน ๑  ชุดั

กรณ้จดัง หนสืออกนรเร้ยนรูแ้ ละอุปกรณ์กนรเร้ยนกนรสอน
หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้ คณะกรรมกนรฯ
พร้อมแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกิน
๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท)
จำนนวนไมวนอ้ ยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ

กรณ้จ้นงพงฒนนระบบงนน
หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
พร้อมแบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ (มูลควนไมวเกิน
๕ ล้นนบนท/ท้อมว้ งเงินเกิน ๕ ล้นนบนท)
จำนนวนไมวน้อยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ
หมนยเหตุ : ดันวน์โหลดัท้เอ ว็บไซต์กระทรวงดัิจิทลง ฯ
(http://www.mict.go.th/view/1/รนคนกลนง)
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แบบรนยงนน
หนววยงนนเจ้นของโครงกนรจงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ
กนรจงดัหน
ยังคงใช้งาน
จำนนวนไมวนอ้ ยกววนองค์ประกอบของคณะกรรมกนรฯ
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
หมนยเหตุ : ดันวน์โหลดัท้อเว็บไซต์กระทรวงมหนดัไทย
คอมพิวเตอร์
(http://103.28.101.10/project51new/
มูลควนไมวเกิน
User/download.php)
๕ ล้นนบนท
7 แบบรนยงนน
กนรจงดัหน
ยังคงใช้งาน
ระบบ
อยู่ในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์
วงเงินเกิน
๕ ล้นนบนท
หมายเหตุ : (๑ ) กนรพิจนรณนววนใช้แบบรนยงนนกนรจงดัหนฯ แบบใดั (มูลควนไมวเกิน ๕ ล้นนบนท/ท้อม้วงเงินเกิน ๕ ล้นนบนท) พิจนรณนจนกวงเงินเฉพนะสววนท้อเปนนอุป กรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : (๒) กนรพิจนรณนววนจงดัสวงให้คณะกรรมกนรชุดัใดั พิจนรณนจนกวงเงินเฉพนะสววนท้อเปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : (๒) ๒.๑ ) ตงงแตว ๑ ๐  ล้นนบนทขถึนไป จงดัสวงให้คณะกรรมกนรบริหนรและจงดัหนระบบคอมพิวเตอร์ข องกระทรวงมหนดัไทย
หมายเหตุ : (๒) ๒.๒) ไมวเกิน ๑ ๐  ล้นนบนท จงดัสวงให้คณะกรรมกนรฯ ของสววนรนชกนร/รงฐวิสนหกิจ/จงงหวงดั
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

- 11 ๕.๓ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี ลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท
ของหน่วยงานในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำางานกลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ดังนี้
- โครงการที่มีมลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑ โครงการ ค่อ
กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ของกรมการปกครองเพือ่ ความมันคง
่
ของประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๙๘,๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมืน่ สีพ่ นั
บาทถ้วน) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๙๗,๐๒๒,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองหมืน่ สองพันบาทถ้วน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายการกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์์ฯ ให้ระบุยี่ห้อ /รุ่นทุกรายการ และ
รายการที่ ๑๐ ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Service 2016 Standard ราคาเว็บไซึต์ต่ำากว่าราคาอ้างอิง (ราคาเว็บไซึต์
จำานวนเงิน ๑๑๓,๑๔๕.๗๒ บาท ราคาอ้างอิง ๑๒๐,๐๐๐.- บาท)
หนววยงนนไดั้ปรงบแก้ไขตนมข้อสงงเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำนงนน สวงให้ฝ่านยเลขนนุกนรตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง ิ เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลัก
- โครงการที่มีมลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๘ โครงการ ค่อ
การประปานครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำาหรับงานสำานักงาน และเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง
จำานวน ๒๑ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๓๗,๐๖๐,๔๒๓.๔๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านหกหมืน่
สี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์ ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๕,๔๔๖,๘๙๕.๔๐ บาท (สามสิบห้าล้าน
สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่น ๆ รายการที่ ๒ การรับประกันเคร่่อง Scanner และ
เคร่่องพิมพ์แบบ On-Site Service เพิ่ม ๒ ปง (ร้อยละ ๘ ต่อปง) ให้ระบุรายละเอียดว่าแต่ละเคร่่องมีค่ารับประกันเท่าใด
หนววยงนนไดั้ปรงบแก้ไขตนมข้อสงงเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำนงนน สวงให้ฝ่านยเลขนนุกนรตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง ิ เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลัก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัตกิ าร เพิ่มเติม จำานวน ๓๑๙ ชุด ตามงบประมาณประจำาป ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๙,๗๗๘,๓๐๗.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗ จำานวน ๖๘๔,๔๘๑.๔๙ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๖๒,๗๘๘.๔๙ บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ด
ร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
คณะทำนงนนไดั้ตรวจสอบเอกสนรและพิจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง แิ ล้ว
ไมวมข้ อ้ สงงเกตและข้อเสนอแนะให้หนววยงนนปรงบแก้ไขแตวอยวนงใดั เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

- 12 ๔) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำาหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำานวน ๗๐๙ ชุด ตามงบประมาณประจำาป ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๖,๔๓๑,๗๘๔.- บาท
(สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ จำานวน ๑,๑๕๐,๒๒๔.๘๘ บาท
รวมวงเงินทั้งสิน้ ๑๗,๕๘๒,๐๐๘.๘๘ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมืน่ สองพันแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
คณะทำนงนนไดั้ตรวจสอบเอกสนรและพิจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง แิ ล้ว
ไมวมข้ อ้ สงงเกตและข้อเสนอแนะให้หนววยงนนปรงบแก้ไขแตวอยวนงใดั เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
๕) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมระบบปฏิบัติการ
ทดแทนและเพิม่ เติม จำานวน ๕,๓๔๘ ชุด ตามงบประมาณประจำาป ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๖๓,๙๓๗,๕๙๒.- บาท (หนึง่ ร้อยหกสิบ
สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน ) ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ จำานวน ๑๑,๔๗๕,๖๓๑.๔๔ บาท
รวมวงเงินทัง้ สิน้ ๑๗๕,๔๑๓,๒๒๓.๔๔ บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสีแ่ สนหนึง่ หมืน่ สามพันสองร้อยยีส่ บิ สามบาทสีส่ บิ สีส่ ตางค์)
คณะทำนงนนไดั้ตรวจสอบเอกสนรและพิจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง แิ ล้ว
ไมวมข้ อ้ สงงเกตและข้อเสนอแนะให้หนววยงนนปรงบแก้ไขแตวอยวนงใดั เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๔ โครงการ
๖) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเสียงของลูกค้า งบประมาณลงทุนผูกพัน
ยกมาในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๑๘,๙๖๘,๕๖๑.๕๙ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
บาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๘๐๘,๐๖๑.๕๙ บาท
(สิบแปดล้านแปดแสนแปดพันหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )
คณะทำนงนนไดั้ตรวจสอบเอกสนรและพิจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง แิ ล้ว
ไมวมข้ อ้ สงงเกตและข้อเสนอแนะให้หนววยงนนปรงบแก้ไขแตวอยวนงใดั เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
๗) โครงการจัดซือ้ ระบบบริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) งบประมาณลงทุน ประจำาป
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๑๙,๙๑๘,๙๘๐.- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึง่ หมืน่ แปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๙,๓๘๓,๙๘๐.- บาท (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่น
สามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คณะทำนงนนไดั้ตรวจสอบเอกสนรและพิจนรณนรนยละเอ้ยดัโครงกนรตนมหลงกเกณฑ์และแนวทนงปฏิบตง แิ ล้ว
ไมวมข้ อ้ สงงเกตและข้อเสนอแนะให้หนววยงนนปรงบแก้ไขแตวอยวนงใดั เห็นควรนำนเสนอท้ปอ ระชุมคณะกรรมกนรเพืออ โปรดัพิจนรณนตวอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลงกกนรตนมเอกสนรและกนรนำนเสนอ กำนชงบให้หนววยจงดัหนดัำนเนินกนรตนมระเบ้ยบของทนงรนชกนร
โดัยเครวงครงดั คำนนถึงถึงปถึงประสิทธิภนพ ประสิทธิผล ควนมประหยงดั ควนมคุ้มควน และให้ม้กนรแขวงขงนอยวนงเปนนธรรม เพืออประโยชน์
ของทนงรนชกนรเปนนหลงก
๘) โครงการ Smart Customer Service งบประมาณลงทุ น ผู ก พั น ยกมาในป พ.ศ. ๒๕๕๙
จำานวนเงิน ๗๑,๓๔๔,๓๙๐.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๖๙,๙๒๐,๒๒๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๕๙)

- 13 คณะทำงงงนได้ตตรวจสอบเอกสงรและพิจจงรณงรงยละเอยยด้โครงกงรตงมหลกกเกณฑ์แและแนวทงงปฏิจบตก แจ ลตว
มยข้ตอสกงเกตและข้ตอเสนอแนะใหตหนววยงงนปรกบแกตไข้รงยกงรกรณยไมวมยรงคงตงมเกณฑ์แฯ รงยกงรทย ๒  กงรจกด้ทำงโปรแกรม
ประยุกตแสำงหรกบบรจกงรผู้ตใช้ตไฟฟางด้ตวยบกตรประจำงตกวประช้งช้น (Smart Cards Smart Service System) เป็น “กงรพิกฒนง
โปรแกรมประยุกตแสำงหรกบบรจกงรผู้ตใช้ตไฟฟางด้ตวยบกตรประจำงตกวประช้งช้น (Smart Cards Smart Service System)” พิรตอม
แกตไข้ในเอกสงรรงยละเอยยด้โครงกงรด้ตวย
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าา ยเลขานกการตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ เห็นควรนำาเสนอท่ปป ระชุกมคณะกรรมการเพื่อป โปรดพืิจารณาต่อไป
มติทปี่ ระชุม
เห็นชุอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชุับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบ่ยบของทางราชุการ
โดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิิภาพื ประสิทธิิผล ความประหยัด ความคก้มค่า และให้ม่การแข่งขันอย่างเป็นธิรรม เพื่ปอประโยชุน์
ของทางราชุการเป็นหลกก
๙) โครงการจัดซือ้ ระบบเครือข่าย ฟขร., ฟขศ. และศูนย์ฝกึ บางพลี งบประมาณลงทุนผูกพันยกมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนน ๒๗,๒๔๕,๗๓๑.- (ยีส่ บน เจ็ดล้านสองแสนสีห่ มืน่ ห้าพันเจ็ดร้อยสามสนบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพน่มร้อยละ ๗ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพนวเตอร์ จำานวนเงนน ๒๖,๔๘๙,๕๖๒.- บาท (ยี่สนบหกล้านสี่แสนแปดหมื่น
เก้าพันห้าร้อยหกสนบสองบาทถ้วน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารและพืิจารณารายละเอ่ยดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว
ไม่มข่ อ้ สังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ปป ระชุกมคณะกรรมการเพื่อป โปรดพืิจารณาต่อไป
มติทปี่ ระชุม
เห็นชุอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชุับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบ่ยบของทางราชุการ
โดยเคร่งครัด คำานงงถึงงประสิทธิิภาพื ประสิทธิิผล ความประหยัด ความคก้มค่า และให้ม่การแข่งขันอย่างเป็นธิรรม เพื่ปอประโยชุน์
ของทางราชุการเป็นหลัก
- โครงการที่มีมูลค่าเกนน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถนน่ จำงนวน ๒  โครงกงร คออ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จำงนวน ๑  โครงกงร
๑๐) โครงการถนนที่ มีพื้น ที่ ป ลอดภั ย (Safety Zone) ระยะที่ ๔ งบประมาณประจำ า ปี ๒๕๕๙
จำานวนเงนน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสนบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ คอมพนวเตอร์ จำานวนเงนน
๒๒,๔๑๙,๙๒๖.๑๔ บาท (ยี่สบน สองล้านสี่แสนหนึง่ หมืน่ เก้าพันเก้าร้อยยี่สนบหกบาทสนบสีส่ ตางค์ )
คณะทำงงงนได้ตตรวจสอบเอกสงรและพิจจงรณงรงยละเอยยด้โครงกงรตงมหลกกเกณฑ์แและแนวทงงปฏิจบตก แจ ลตว
มยข้ตอสกงเกตและข้ตอเสนอแนะใหตหนววยงงนจกด้ทำงรงยละเอยยด้รงคงกลตองโทรทกศนแวงจรปแด้และลจข้สจทธิ์จอข้องซอฟตแแวรแ และ
รงยกงรกรณยไมวมยรงคงตงมเกณฑ์แฯ รงยกงรทย ๑ ๐ เครอองสำงรองไฟข้นงด้ ๑ ๐ Kva 1P รงคงเว็บไซตแตำงกววงรงคงอตงงอจง (รงคง
เว็บไซตแจำงนวนเงจน ๒ ๕๓,๕๐๐.- บงท รงคงอตงงอจง ๒ ๖๗,๕๐๐.- บงท)
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่าา ยเลขานกการตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ เห็นควรนำาเสนอท่ปป ระชุกมคณะกรรมการเพื่อป โปรดพืิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พืิจารณาข้อมูลจากเอกสารท่ปเทศบาลนครเชุ่ยงใหม่ชุ่้แจง รวมทั้งข้อมูลท่ปได้พืิจารณา
โครงการของเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรกปได้ดงั น่้
๑. เน่ปองจากค่าลิขสิทธิิ์กล้องของเทศบาลนครเชุ่ยงใหม่ม่ราคาสูงกว่าเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ
อบจ.ภูเก็ต ให้แสดงรายละเอ่ยดคกณลักษณะว่าม่ความแตกต่างจากเทศบาลนครสกราษฎร์ธิาน่ และ อบจ.ภูเก็ต อย่างใด และชุ่แ้ จง
เหตกผลความจำาเป็นในการกำาหนดความต้องการคกณลักษณะเฉพืาะดังกล่าวให้ชุดั เจน
๒. ให้ชุแ่้ จงเหตกผลความจำาเป็นในการจ่ายค่าบำารกงรักษาในปรแรก เน่อป งจากปกติจะรับประกัน ๑ ปร
๓. ควรศงกษาความคกม้ ค่าในการเชุ่าแทนการซ่อ้ เพื่อป ลดค่าใชุ้จา่ ยในการบำารกงรักษา และเพืิมป โอกาสให้ได้ใชุ้
เทคโนโลย่ทท่ป นั สมัย เน่อป งจากเทคโนโลย่เปล่ยป นแปลงเร็วมาก
มติทปี่ ระชุม
ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอ่ยดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พืร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทกกหน้า ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ปประชุกมคณะกรรมการเพื่ปอพืิจารณาต่อไป
(ฉบกบรกบรองรงยงงนกงรประชุ้ม ๘/๕๙)

