
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙
วันพุธที่  ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ  หอ้งประชุมคลังสมอง  ช้ัน ๕  อาคารดำารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานท่ีประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกร  หน่วยพัฒนานวัตกรรมฯ)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  ศูนย์สารสนเทศฯ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

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

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

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นายเบญจะ แป้นนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

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

(นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำานวยการกองวิชาการเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสุทธิวรรณ มารัตน์  รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ)  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ

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

(นางเพชรี เขมวิรัตน์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๙)
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๑๗. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)

๑๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายโชติ เช่้อโชติ)

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

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
(นางสาววรรณภา ขันตสิมบูรณ์)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุไลลักษณ์ แบ่งลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมป้องกันและบรรเทาฯ
๒. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๓. นายยงยุทธ ธิตโิรจนกุล เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  ช่วยราชการกองกลาง สำานักงานปลัดกระทรวง
๔. นางสาววีณา สุรวดี นักคอมพิวเตอร์ ๖ การประปานครหลวง
๕. นางจริยา ชุมพงศ์ กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๖. นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  สนผ. สำานักงานปลัดกระทรวง
๗. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้

ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบยีบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชมุ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี  ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ เป็นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๕ โครงการ  และเร่่องส่บเน่่องจากการประชุม
คณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๒ โครงการ  รวมท้ังส้ิน ๗ โครงการ

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแกไ้ข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๙)
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 

 - ไม่มี - 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  

การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมมีลูคา่ไมเ่กนิ ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ และโครงการ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมมีลูคา่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  รวมท้ังส้ิน จำานวน ๓ โครงการ  ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าไมเ่กิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ค่อ

๑) โครงการจัดทำาระบบงบประมาณอิเลกกทรอนกิสข์องสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ระยะที ่๑
ของสำานักนโยบายและแผน สป.มท.  งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๙๑๐,๒๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถว้น)

ในคราวประชมุคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการมขีอ้สังเกต
และขอ้เสนอแนะ  สรุปได้ดังนี้

๑. ให้จัดทำาข้อกำาหนดของระบบงานท่ีต้องการ พร้อมระบุคุณสมบัติของบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนา
ระบบว่าต้องใช้บุคลากรตำาแหน่งใด ประสบการณ์จำานวนกี่ปว วุฒิการศษกษาระดับใด จำานวนกี่คน คนละกี่วัน/เด่อน  โดยอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรษกษา ของกระทรวงการคลัง   เพ่่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  

๒. ให้หาร่อกรมการปกครอง (ซษ่งหน่วยงานชี้แจงว่าได้ไปศษกษาดูงานจากกรมการปกครอง) และหาร่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่่อพิจารณาให้รอบคอบว่าหน่วยงานไดด้ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

คณะทำางานไดต้รวจสอบเอกสารและพจิารณารายละเอยีดโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว
เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่่อโ่ปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานกันโยบายและแผน สำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนท่ีประชมุว่าระบบงานท่ีหนว่ยงาน
ประสงค์จะจัดหาประกอบดว้ย (๑) ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ และการโอน
จดัสรรงบประมาณไปยังส่วนภมูภิาค ซษง่ประกอบดว้ยระบบย่อย ๑๒ ระบบ   (๒) ระบบการจดัทำาคำาของบประมาณของหนว่ยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รายละเอียดข้อกำาหนดของระบบงานฯ ปรากฏตาม
เอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม    หน่วยงานกำาหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบท้ัง ๒ ระบบ รวมท้ังส้ิน ๖ คน
แต่ละระบบประกอบดว้ยบุคลากร ๓ คน มีคุณสมบัติ  ดงันี้  (๑) หัวหน้าคณะ (นักวิเคราะห์ระบบ) จำานวน ๑ คน วุฒิปริญญา
ตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปว  (๒) ผู้ช่วยหัวหน้าคณะ (โปรแกรมเมอร์) จำานวน ๑ คน วุฒิปริญญา
ตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ ๕ - ๘ ปว  (๓) โปรแกรมเมอร์) จำานวน ๑ คน วุฒิปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประสบการณ์ ๑ - ๕ ปว  โดยทุกคนมีระยะเวลาในการทำางาน ๔ เด่อน    ท้ังนี้ หน่วยงานได้กำาหนดราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรษกษา ของกระทรวงการคลัง รวมท้ังส่บราคาจากท้องตลาด  รายละเอียดปรากฏตามใบ
เสนอราคาท่ีแนบ    หน่วยงานได้หาร่อกรมการปกครองและหน่วยตรวจสอบภายในตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  การส่บราคาจากท้องตลาดเป็นเพียงการประมาณราคา
ค่าจ้าง  หน่วยงานผู้เสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาจะส่บราคาจากบุคคล คณะบุคคล หร่อบริษัท ก็ได้  เน่่องจาก
เป็นการเปรียบเทียบราคาเพ่่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการพิจารณาด้านเทคนิคเท่านั้น    ซษง่ราคาท่ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๙)
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เปรียบเทียบมานั้นไม่ได้หมายความว่า บุคคล/คณะบุคคล/บริษัท ท่ีเสนอราคาต่ำาสุด (ในการส่บราคาจากท้องตลาด) จะเป็น
ผู้ชนะในการเสนอราคา  ท้ังนี้ หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานษงถษงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานษงถษงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๒ โครงการ ดงันี้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ีงบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบเจกดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๔๗,๔๕๖,๒๐๐.- บาท (สีส่บิเจกดลา้นสีแ่สนหา้หมืน่หกพันสองร้อยบาทถว้น) หลังจากปรับแกไ้ขตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการ
จำานวนเงินลดลงเหล่อ ๘๐  ,  ๐๐๔  ,  ๖๕๕  .-   บาท   (  แปดสิบล้านส่ีพนัหกร้อยหา้สิบหา้บาทถว้น  )   ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เหล่อ    
๔๐  ,  ๓๘๘  ,  ๘๕๕  .-   บาท   (  ส่ีสิบล้านสามแสนแปดหม่่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถว้น  ) 

ในคราวประชมุคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่อ่วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเหน็ชอบใน
หลักการแตม่ีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาถษงความคุ้มค่าในการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และพิจารณา
ความเหมาะสมสถานท่ีท่ีจะติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนว่าควรติดตั้งจุดไหนบ้างเพ่่อให้เกิดความคุ้มค่า  โดยหน่วยงานชี้แจง
ว่าการจัดหาในคราวนี้ยังไม่รวมซอฟต์แวร์จับป้ายทะเบียนแต่อย่างใด  เป็นเพียงการเพิ่มความสามารถให้ Software Base
รองรับการเพิ่มออปชั่นการตรวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่ตอ้งทำาการซ่้อเพิ่มจษงจะสามารถใช้ได้ ซษ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ไมไ่ดซ้่อ้ออปชัน่ดงักล่าว    ในคราวประชมุกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙เม่อ่วันท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙  ท่ีประชมุมมีตใิหห้นว่ยงาน
จัดทำาเอกสารชี้แจงข้อซกัถามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนทุกคำาถาม ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการเพ่่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดจ้ดัทำาเอกสารชีแ้จงขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว  เหน็ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะทำางาน เพ่่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  เน่่องจากท้ังโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
และโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูก็ต เป็นโครงการตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในลักษณะเดยีวกัน
โดยมกีารจดัหาซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิตวักล้องโทรทัศนว์งจรปิดเพ่อ่ใชร่้วมกบัซอฟตแ์วร์บริหารจดัการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แตซ่อฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิตัวกล้องมีราคาแตกต่างกัน  เพ่่อความรอบคอบ  จษงพิจารณาข้อมูลจากท้ัง ๒ โครงการ ร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกกต  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิในเขตพ้ืนทีจั่งหวดัภเูกกต งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๒,๕๔๙,๘๒๑.๓๕ บาท (สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอกดบาทสามสิบห้าสตางค์)

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการแต่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนความจำาเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีได้รับจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียน    ในคราวประชุมกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙เม่่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  ท่ีประชุมมีมติให้
หนว่ยงานจดัทำาเอกสารชีแ้จงขอ้ซกัถามของคณะกรรมการใหค้รบถว้นทุกคำาถาม กอ่นนำาเสนอคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

หนว่ยงานไดจ้ดัทำาเอกสารชีแ้จงขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว  เหน็ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะทำางาน เพ่่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๙)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสารท่ีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อบจ.ภูเก็ตชี้แจง รวมท้ัง

ข้อมูลท่ีฝ่ายเลขานุการได้ส่บค้นมา  คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดงันี้
๑. เง่่อนไขการซ่้อซอฟต์แวร์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อบจ.ภูเก็ตมีความแตกต่างกัน โดย

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานซี่อ้ซอฟตแ์วร์หลักรวมกบัลิขสิทธ์ิตวักล้องโทรทัศนว์จรปิด    อบจ.ภเูกต็มซีอฟตแ์วร์หลักอยู่แล้ว จษงจดัหา
เพียงลิขสิทธ์ิตัวกล้องโทรทัศน์วจรปิดเพ่่อขยายจุดติดตั้ง    ซษ่งส่วนใหญ่ราคาท่ีขายนั้นจะเป็นการรวมค่าซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งใน
เคร่่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับค่าลิขสิทธ์ิ (license) รวมกัน โดยระดับราคาขษ้นอยู่กับระดับทางการค้าของตัวแทนจำาหน่าย
(reseller) ด้วย  ซษ่งซอฟตแ์วร์เดียวกัน แต่ระดบั reseller ตา่งกัน ราคาก็มีความแตกต่างกัน

๒. ความเหมาะสมสถานท่ีท่ีจะติดตั้งกล้องว่าควรติดตั้งท่ีจุดใดบ้าง แต่ละจุดควรติดตั้งกล้องแบบท่ัวไป
หร่อกล้องอ่านป้ายทะเบียน    ต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการตดิตั้งกล้อง เช่น เพ่่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่่อเฝ้าระวัง
ป้องกันการก่ออาชญากรรม เพ่่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำาเนินคดใีนกระบวนการยุตธิรรม 

๓. ต้องคำานษงถษงความเหมาะสมของมุมมองและระดับความสูงในการติดตั้งกล้อง เน่่องจากเม่่อเกิดเหตุ
แล้วมาเปิดดภูาพจากกล้อง อาจพบว่าไมส่ามารถใชเ้ป็นพยานหลักฐานไดแ้มว่้ากล้องจะมคีณุภาพสูง เน่อ่งจากตดิตัง้กล้องในมมุสูง
ส่งผลให้เห็นแต่หลังคารถ ไม่เห็นป้ายทะเบียน หร่อเห็นแต่ศีรษะของคน แต่ไม่เห็นใบหน้า    หร่อกรณีติดตั้งกล้องในตลาด
เม่่อตลาดเปิด ผู้ค้าขายกางร่มกันทุกราย กล้องก็จะมองเห็นแตร่่ม ไม่เห็นส่ิงท่ีอยู่ใตร่้ม

๔. การเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมงเป็นส่ิงท่ีทำาได้ยาก  ส่วนใหญ่เป็นการดูภาพย้อนหลังเพ่่อตามจับกุม
หร่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำาเนินคดี เน่่องจากบุคคลจะมีความอ่อนล้าจนมีการละสายตาไปจากจอบ้าง    หากปรับปรุง
จาก ๑ คน เฝ้าด ู๑๐๐ จอ (เท่ากบั ๑๐๐ จอ) เปล่ียนเป็นอนญุาตใหบุ้คคลท่ัวไปสามารถดผู่านเว็บไซตไ์ด ้กอ็าจจะม ี๑๐๐ คน 
ดูคนละ ๑๐ กล้อง (เท่ากับ ๑,๐๐๐ จอ)  แบบนี้ก็ไม่จำาเป็นตอ้งซ่้อซอฟตแ์วร์ซษง่มีราคาแพงในการติดตัง้คร้ังแรก และต้องจ่าย
คา่ลิขสิทธ์ิรายปวทุกปว  และเม่อ่จะขยายระบบก็จำาเป็นตอ้งซ่อ้ลิขสิทธ์ิเพิม่เตมิจากผู้ขายย่ีหอ้เดมิ ไมส่ามารถเปิดให้มกีารแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ขายย่ีห้ออ่่นได้

๕. การติดตั้งกล้องในบางพ่้นท่ีอาจต้องใช้ระบบไร้สาย และซ่อนกล้องไว้ในจุดท่ีมองไม่เห็นว่าเป็นกล้อง
เชน่ ตดิตัง้ในกล้องอปุกรณ์ของการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค เพ่อ่ไมใ่หผู้้กอ่การร้ายรู้จดุตดิตัง้แล้วมาทำาลายใหไ้มส่ามารถใชง้านได้

๖. ควรขอความร่วมม่อจากส่วนราชการ สถาบันการศษกษา ธนาคาร ซษ่งมีการติดตั้งกล้องในบริเวณ
หน่วยงานดังกล่าว ให้หันกล้องออกมาในพ่้นท่ีสาธารณะเล็กน้อย เช่น บริเวณทางเดินดา้นนอกของร้ัว

มติท่ีประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำาเนินการศษกษาแนวทางการ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เปน็ส่วนประกอบ  เม่่อดำาเนินการเรียบร้อย
แล้ว ใหเ้สนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป  เพ่อ่ใหก้ารพจิารณาโครงการฯ สอดคลอ้ง เหมาะสม และ
เปน็ไปในทางเดียวกนั

ระเบยีบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบยีบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
- สำานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือที่ นร ๐๑๑๐/ว๑๖๑๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งคำาสั่ง

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ  ประกอบด้วย ๓ คณะ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๕๙)






