
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ช้ัน ๓
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ดร.พีระจักร์ วิฑูรชาติ นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  (แทน)
๓. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส)
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกติติวัฒนา  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผอ.สำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณุ ตันติถาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

๑๒. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  (แทน)

๑๓. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๔. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายบรรเลง บุญเลิศ  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๑๕. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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๑๖. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๑๗. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์)

๑๘. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษ มันทรานนท์  (เสียชีวิต) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ด.ต. จารุวัฒน์ กันหาประกอบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. นายเอกสิทธ์ิ โพชนุกูล ท่ีปรึกษา ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. จ.ส.ต. นติิรุจน์ จิระวุฒิไพศาล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๖. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  กรมที่ดิน
๗. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมที่ดิน
๘. นางโสภาพิชญ์ แก้วจุฬา นักวิชาการทีด่ินชำานาญการ  สำานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน  กรมที่ดิน
๙. นายสมพล ธนวิชชาบูรณ์ นักวิชาการทีด่ินชำานาญการพิเศษ  กรมที่ดิน
๑๐. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๒. นายธนวัฒน์ หัสชู เลขานุการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑๓. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุม ดังนี้
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รอง

ประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน  และเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน ณ ห้องประชุม
ดำารงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอษัฎางค์ จึงต้องย้ายมาประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สป. ชั้น ๓ ถนนวิสุทธิกษัตริย์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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- ขอแจ้งการเสียชีวิตของ นายกฤษ  มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน จึงขอเชิญกรรมการเสนอ
ชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- การประปานครหลวง แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้แทนในคณะกรรมการ จากเดิม นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี เป็น
นายกิตติพงษ์  อภิชัยชาญกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ท่ีประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัด รวมท้ังส้ิน ๒ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ ความคืบหน้าของโครงการติดตั้ง CCTV และระบบตรวจป้ายทะเบียนป้องกันด้านความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในเขตเมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(หกสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณาเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/๒๕๖๐ เมือ่วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ทีม่ีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งทีป่ระชุมเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรบั
แก้ไขรายละเอยีดโครงการเพ่ิมเติม จำานวน ๑ โครงการ คือ

จังหวัดสงขลา
- โครงการติดตั้ง CCTV และระบบตรวจป้ายทะเบียนปอ้งกันด้านความมั่นคงและความปลอดภัยใน

เขตเมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๙,๖๙๖,๕๙๔.๓๔ บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาท
สามสิบส่ีสตางค์) หลังจากปรับแก้ไขจำานวนเงินโครงการ 61,,404,911.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 50,,233,000.- บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข      
จำานวนเงินโครงการ   64,980,000.-   บาท   (  หกสิบส่ีล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน  )   ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  
52,510,750.-   บาท   (  ห้าสิบสองล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน  )   

มติที่ประชมุ ให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปรายละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 หน้า 18 – 19 

จังหวัดสงขลามีหนังสือ ท่ี สข 0017.2/15774 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2560 เร่ือง โครงการติดต้ัง
CCTV และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถเขตเมืองหาดใหญ่ แจ้งว่า โครงการดังกล่าวได้ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเห็นว่าระบบ CCTV ที่ติดตั้งโดย
ทั่วไปไม่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนและตรวจสอบลักษณะยานพานะท่ีขับเคลือ่นด้วยความเร็วสูง และไมม่ีระบบการแจ้งเตือน
ส่ิงผิดปกติได้ แต่โครงการดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาระบบอีกระดับหน่ึงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น การจัดทำาโครงการดังกล่าว ถงึแมจ้ะเปน็แหง่เดยีว และแหง่แรกของ
ประเทศไทย ก็น่าจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำาคัญของประเทศได้ จังหวัดจึงพิจารณาให้
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาค 4 ส่วนหน้า พิจารณาให้การสนับสนุนและขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวต่อไป โดยมี
การเชื่อมโยงกับศูนย์บญัชาการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่นเดิม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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ในคราวประชมุคณะทำางาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะทำางาน
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี

๑. เม่ือนำาเสนอคณะกรรมการแล้ว เหน็ควรมหีนังสือแจง้ จ.สงขลา หรืออาจแจ้งรายงานการประชุม
ก็ได้ เน่ืองจากมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบการถอนโครงการออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการ

๒. ควรเน้นยำ้าให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  แม้ว่าไม่จำาเป็นต้องแจ้งข้อความดังกล่าว เนือ่งจากหน่วยจัดหาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง อยู่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนทีป่ระชุมว่าได้สอบถามผูอ้ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๑๒ (สงขลา) แล้ว ทราบว่าจังหวัดขอถอนโครงการออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากจังหวัดได้พิจารณาให้กองอำานวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาค 4 ส่วนหน้า
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม ๑. รับทราบการถอนโครงการออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการ 
๒. ฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายงานการประชุมให้จังหวัดสงขลาทราบ

๓.๒ การนำานวัตกรรมตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงาน ตามข้อสั่งการของนายักรัฐมนตรี (ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย)
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดังน้ี

... ๒. ตามทีค่ณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รบัทราบบญัชนีวัตกิรรมไทย ฉบบั
มิถนุายน ๒๕๖๐ ตามที่สำานักงบประมาณเสนอ และใหท้กุหน่วยงานนำาไปใชเ้ป็นข้อมลูในการจัดซื้อจัดจา้งผลิตภณัฑ์และบริการ
นวัตกรรมให้ตรงกบัความต้องการของแต่ละหน่วยงานตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยให้แตล่ะหน่วยงานจัดซือ้จัดจา้ง
ผลิตภัณฑ์และบรหิารนวัตกรรมในอัตราส่วนรอ้ยละ ๓๐ ของความต้องการใช่้งานทัง้หมดของหน่วยงาน ตามนัยขอ้สัง่การของนายก
รฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอ่ไป  และใหส้ำานักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการดำาเนนิการเรื่องนี้ใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าวด้วย นั้น  ใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดการดำาเนินการเพื่อนำานวัติกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงานตามความจำาเปน็และเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบญัชนีวัตกรรมไทย
โดยให้เรง่รัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ใหส้ำานกังบประมาณติดตามและรายงานผล
การดำาเนินการดังกล่าวใหน้ายกรัฐมนตรีทราบเปน็ระยะ ๆ ด้วย ...

เมื่อพจิารณารายการตา่ง ๆ ตามบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเดอืนมถิุนายน ๒๕๖๐ ฉบบัเพิม่เตมิ เดอืน
กนัยายน ๒๕๖๐ และฉบับเพิม่เติม เดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ แล้ว มีรายการนวัตกรรมไทยที่ปรากฏในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรฯ์
ท่ีเคยเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ลำาดับที่ ๕๕ รหสั ๐๕๐๒๐๐๐๑ อปุกรณ์เฝ้าระวงัป้องกนัภยัคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บ
ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection) ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เครื่อง (ฉบบัเดอืนมถิุนายน
๒๕๖๐ หนา้ ๑๓, ๘๔ - ๘๗)  อปุกรณ์นีจ้ัดเปน็อปุกรณค์อมพิวเตอร์ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (รายการที่ ๑๖ – ๑๘)

๒. วัสดุคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่เคยปรากฏในโครงการที่
เสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งจัดเป็นส่วนที่คณะกรรมการไม่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา แต่กำาหนดให้แสดงรายการ
อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในภาพรวมของทั้งโครงการ ตัวอย่างเช่น 

- ลำาดับที่ ๕๖ รหัส ๐๗๐๑๐๐๐๑ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน (Porcelain Cable
Spacers) Type ๓ (PEA) ราคา ๑,๔๓๗ บาท/ชิ้น และ Type ๔ (PEA)  ๑,๖๕๐ บาท/ชิ้น (ฉบบัเดือนมถินุายน ๒๕๖๐ หน้า
๑๓, ๘๘)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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- ลำาดับที่ ๑๒ รหัส ๐๗๐๒๐๐๐๒ ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber Distribution
Closure) ราคา ๓,๓๐๐ บาท/ชุด (ฉบบัเดือนกนัยายน ๒๕๖๐ หน้า ๓, ๒๒)

- ลำาดับที่ ๑๓ รหัส ๐๗๐๑๐๐๐๕ หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Drop Wire Snaplock
Closure) ราคา ๙๕๐ บาท/ชุด (ฉบบัเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หน้า ๓, ๒๐)

- ลำาดับที่ ๑๔ รหัส ๐๗๐๑๐๐๐๖ หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Optical Snaplock
Closure) ราคา ๒,๐๐๐ บาท/ชุด (ฉบบัเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๑)

ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต์ “บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดษิฐ์ไทย”
http://164.115.33.180/innovation/index.php  (ที่มา : สำานักงบประมาณ www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7809) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปไดด้ังนี้
๑. บัญชีนวัตกรรมไทย จะสามารถนำาคุณลักษณะและราคากลางมาใช้ประกอบการจัดหาได้

หรือไม่ มีหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาทบทวนคุณลักษณะและราคาของผลิตภัณฑ์ตามบัญชีนี้
๒. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ

วิศวกรอาวุโส หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม) เรียนท่ีประชุมว่าสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ว่ามีความเป็นนวัติกรรมหรือไม่ จะดูแลในส่วนของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน โดยไม่ได้พิจารณาในส่วนของราคากลาง

๓. คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่าสามารถนำาคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทยมากำาหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีต่้องการจัดหาได้  แต่การกำาหนดราคาอ้างอิงให้ใช้
การสืบราคาจากท้องตลาด
ท่ีประชุม รับทราบ  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยสามารถนำาคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ในบัญชนีวัตกรรมไทย
มากำาหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีต้องการจัดหาได้  แต่การกำาหนดราคาอ้างอิงให้ใช้การสืบราคาจากท้องตลาด

๓.๓ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำาปี พ .ศ. ๒๕๖๐
ประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ณ วนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ มีจำานวน ๑๒ รายการ (ดาวนโ์หลด
ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV)  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีปรับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี

๑. เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ มีรายการ (กล้อง) ท่ีถูกยกเลิก จำานวน ๘ รายการ และมีรายการเพิ่มใหม่ (กล้อง
๖ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๑ รายการ) จำานวน ๗ รายการ  จดัแบ่งกลุ่มของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็น ๒ กลุ่ม
(งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป/งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและวิเคราะห์ภาพ) ซ่ึงเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม มีกล้อง
ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้

เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐
ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท) ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท)
๓ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 

แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera)   แบบท่ี ๓  

๓๕,๐๐๐ ๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับตดิตั้งภายใน
อาคาร สำาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภยัท่ัวไป

๒๓,๐๐๐

๘ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera)   แบบท่ี ๓  

๔๓,๐๐๐ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร สำาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภยัท่ัวไป

๓๓,๐๐๐

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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๒. เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ มีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงปี ๒๕๕๙ ดังน้ี

เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐
ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท) ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท)
๑๑ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 
๘ ช่อง

๒๔,๐๐๐ ๙ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
๘ ช่อง

๒๔,๐๐๐

๑๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
๑๖ ช่อง

๗๔,๐๐๐ ๑๐ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
๑๖ ช่อง

๖๔,๐๐๐

๓. เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงปี ๒๕๕๙ ดังน้ี

เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐
ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท) ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท)
๑๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 

(PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง
๙,๔๐๐ ๑๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 

(PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง
๙,๕๐๐

๔. ลักษณะการใชง้านของกล้องโทรทศันว์งจรปิดทัง้ ๘ รายการ ดรูายละเอยีดในประกาศเกณฑ์ฯ
ปี ๒๕๖๐ หน้า ๑๔ – ๑๖

๕. ข้อปฏิบัติเพ่ิม มีการปรับปรุง ข้อ ๑ , ๒ และ ู๔  และเพ่ิมเติมข้อ ๕ - ๗  
๖. ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 
ท่ีประชุม รบัทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป

๓.๔ สร ุปผลการศ ึกษาด ูงานระบบกล้องโทรท ัศน ์วงจรป ิด (CCTV) ของต ำารวจภ ูธรจ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ได้ประชมุ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาโครงการจัดหากลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตร.ภ.อย.)
ซึ่งคณะกรรมการมีข้อสงสัยในรายละเอียดโครงการ จึงมอบหมายให้ผู้แทนคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ มท. เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ CCTV ของ ตร.ภ.อย. น้ัน

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปขอรายงานสรุปศึกษาดูงาน ดังนี้
๑. การติดตั้งกล้อง Demo หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ ได้ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนฐาน

เดียวกัน โดยติดตั้งกล้อง CCTV ท่ีมีคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๗, ความละเอียดตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๙๒๑,๖๐๐ พิกเซล แตก่ล้องที่
ใชท้ดสอบมีความละเอียด ๑.๓ ล้านพิกเซล) จำานวน ๒ ตัว และตามเกณฑ์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อ ๗, ความละเอียด ๒
ล้านพิกเซล) จำานวน ๒ ตัว รวมทั้งสิ้น ๔ ตัว (๓ ยี่ห้อ)  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
โดยกำาหนดค่าการบันทึกข้อมูลภาพไว้ที่ความสามารถสูงสุดของกล้องแต่ละตัว ติดตั้งที่ระดับความสูง ๔ เมตร ในมุมมองที่มอง
เห็นป้ายทะเบียนยานพาหนะที่กำาลังว่ิงผ่านส่ีแยกได้อย่างชัดเจน

๒. เมือ่วันที ่๓๑ ต.ค.๖๐ กยส. ไดบั้นทกึขอ้มลูภาพชว่งกลางวัน (ณ เวลาทีศ่กึษาดงูาน) พรอ้มคา่
configuration ของกล้องท้ัง ๔ ตัว เพ่ือนำาไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ .ดร.มหศักด์ิ เกตุฉำ่า อาจารย์
ประจำาภาควิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  และเมือ่
ตร.ภ.อย. ส่งข้อมูลภาพในช่วงกลางคืนให้เรียบร้อยแล้ว  กยส. จะนำาส่งข้อมูลภาพดังกล่าวเข้าทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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๓. สรุปการบรรยายของ พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา และคณะ ดังน้ี
(๑) อธิบายขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน พร้อมทั้งสาธิตการสืบค้น

เพื่อดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง กับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจริงจากระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่ง
ระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบฐานข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ระบบฐานข้อมูลของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ทั้งนี้ แม้ว่ายานพาหนะมีการเปลี่ยนสีหรือลักษณะของรถ ก็สามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการสืบสวนสอบสวนได้ หรือกรณีปลอมแปลงป้ายทะเบียน อย่างน้อยก็ทราบว่ามาจากทางใด ผ่านด่านใดบ้าง
นอกจากการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด อาชญากรรม หรือคดีอุบัติเหตุ (ชนแล้วหนี) การสืบสวนคดีจราจรว่าใครเป็น
ฝ่ายผิด ฯลฯ ยังใช้ในการส่งหมายจับไปที่บ้านในกรณีทำาผิดกฎจราจร เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง แข่งรถในที่สาธารณะ ซึ่งการ
สกัดจับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในขณะแข่งรถนั้นเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ตำารวจ

(๒) ปัจจุบัน คดีท่ีสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้น้ัน ร้อยละ ๙๐ ของคดี เป็นคดีท่ีมีการนำาข้อมูล
ภาพจากกล้อง CCTV มาวิเคราะห์ ซ่ึงใชเ้วลา ๓ – ๗ วันในการดภูาพหนา้คนจากกล้อง CCTV ท่ีขอจากร้านสะดวกซือ้ ป๊ัมนำ้ามนั
ธนาคาร ร้านทอง (ตำารวจไม่มีกล้องของตนเอง ของบประมาณในการซ่อม ก็ได้รับคำาตอบให้ซ้ือใหม่)  ซ่ึงข้อมูลภาพท่ีได้มาน้ันยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียง และไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะได้ (วัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องต่างกัน ทำาให้มีมุมมองในการติด
ต้ังท่ีแตกต่างกัน) แม้ว่าจะสามารถมองเห็นใบหน้าของผู้กระทำาผิดได้ด้วยข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV แต่บางคร้ังก็ไม่ได้ภาพ (ไม่มีกล้อง
หรือมีแต่หันไปทางอ่ืน) บางคร้ังเกินเวลาจัดเก็บ การมีกล้อง CCTV ครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียง บันทึกภาพยานพาหนะได้ครบทุกจุดท่ีเข้า-ออก
บริเวณเกาะเมือง จะส่งผลใหก้ารสืบสวนมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เม่ือทราบทะเบียนรถจะใช้เวลาสืบสวนสอบสวนไมเ่กนิ ๓ ชัว่โมง
ซ่ึงเดิมใช้เวลาหลายวัน ทำาให้ผู้ต้องสงสัยหนีออกนอกพ้ืนท่ีไปแล้ว

(๓) เหตุผลท่ีไม่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพเน่ืองจากราคาแพงแต่มีงบประมาณจำากัด เม่ือพิจารณา
แล้วเห็นว่าการกำาหนดจุดติดต้ังกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียงจะมีความคุ้มค่ามากกว่าจัดหาซอฟต์แวร์ในการดำาเนินโครงการ
ระยะแรก และมีความเห็นว่าฐานข้อมูลสำาหรับการเปรียบเทียบในประเทศไทยยังไม่มีความสามารถเหมือนกับท่ีเห็นในภาพยนตร์

(๔) การลงทุนเดินสายสัญญาณใยแก้วนำาแสงเอง เมื่อเทียบกับการเช่าในระยะยาว แม้ว่า
ทางเลือกการเช่าอาจจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า แต่เมื่อหารือสำานักงบประมาณแล้ว ได้รับคำาตอบว่าไม่ให้ตั้ง
งบประมาณผูกพันในการเช่าเกิน ๑ ปี จึงจำาเป็นต้องลงทุนเดินสายเอง แต่จะสืบราคาการเดินสายจากหน่วยงานของรัฐ เช่น
TOT และ CAT มาประกอบการจัดทำาราคาอ้างอิง เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายให้จัดทำาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ
อบจ. / เทศบาล ให้รับมอบอุปกรณ์ตามโครงการนี้ไปดูแล เนื่องจากตำารวจไม่มีงบประมาณในการบำารุงรักษา ขณะนี้อยู่
ระหว่างพิจารณาตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ของ อปท ว่าสามารถดำาเนินการได้หรือไม่
ท่ีประชุม รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวาระท่ี ๔
เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๕ รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ท่ีให้
หน่วยงานดำาเนินการจัดหาเองโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมกาฯ ประจำาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

หน่วยงาน จำานวน (หน่วยงาน) จำานวน (โครงการ) จำานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
จ  .  ชัยภูมิ  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ 167,600.-
จ  .  สุโขทัย  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๓ 157,400.-
จ  .  ุอุบลราชธานี  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๑ 55,580.-
จ  .  สระแก้ว  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๒ 164,990.-

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)



- ๘ -

หน่วยงาน จำานวน (หน่วยงาน) จำานวน (โครงการ) จำานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
จ  .  ยะลา  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๔ 122,500.-
จ  .  แม่ฮ่องสอน  
- จัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๕ 261,240.-

ท่ีประชุม รับทราบ

๓.๖ รายงานผลการพจิารณาโครงการทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ ๑๐ ลา้นบาท (หลงัการจดัหา) ประจำาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ดังน้ี

งบประมาณ ปี ๒๕๖๐
ลำาดับ หน่วยงาน/

จังหวัด
ผ่านความเห็นชอบ จัดหาจริง

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีเห็นชอบ

จัดหาจริง ประหยัด
งบประมาณ

๑. สถ. 1 1 ๙๒,๗๐๐.๐๐ 1 1 ๙๒,๗๐๐.๐๐ ๙๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐
๒. กปภ. 1 6 15,575,294.๐๐ 1 4 ๘,๕๗๔,๙๗๓.๒๐ ๘,๐๔๕,๔๖๙.๐๐ ๕๒๙,๕๐๔.๒๐

รวม 2 7 15,667,994.๐๐ 2 5 ๘,๖๖๗,๖๗๓.๒๐ ๘,๑๓๖,๖๖๙.๐๐ ๕๓๑,๐๐๔.๒๐

งบประมาณ ปี ๒๕๖๑
ลำาดับ หน่วยงาน/

จังหวัด
ผ่านความเห็นชอบ จัดหาจริง

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีเห็นชอบ

จัดหาจริง ประหยัด
งบประมาณ

๑. ยผ. 1 8 ๒๖,๐๐๐,๕๐๐.๐๐
รวม 1 8 ๒๖,๐๐๐,๕๐๐.๐๐

งบประมาณ ปี ๒๕๖๐
ลำาดับ หน่วยงาน/

จังหวัด
ผ่านความเห็นชอบ จัดหาจริง

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีเห็นชอบ

จัดหาจริง ประหยัด
งบประมาณ

๑. สิงห์บุรี 10 10 ๕,๙๗๐,๕๐๐.๐๐ ๕,๙๒๙,๒๖๐.๐๐ ๔๑,๒๔๐.๐๐
๒. ภูเก็ต 17 40 ๔๗,๙๑๐,๙๖๐.๑๐
3. สระแก้ว 9 21 ๒,๙๕๘,๖๐๐.๐๐ 2 2 ๒๖๒,๘๐๐.๐๐ ๒๒๕,๑๐๐.๐๐ ๓๗,๗๐๐.๐๐
4. ยะลา 12 22 ๑๙,๗๓๕,๘๙๐.๐๐ 6 7 ๖,๙๙๖,๒๐๐.๐๐ ๖,๙๙๖,๒๐๐.๐๐
5. บุรีรัมย์ 8 8 ๕,๕๙๕,๔๐๐.๐๐
6. แม่ฮ่องสอน 13 13 ๓,๑๒๖,๔๖๐.๐๐

รวม 59 104 ๓๙,๓๒๗,๓๑๐.๑๐ 18 19 ๑๓,๒๒๙,๕๐๐.๐๐ ๑๓,๑๕๐,๕๖๐.๐๐ ๓๘,๙๔๐.๐๐

ท่ีประชุม รับทราบ  และให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลให้สามารถนำามาวิเคราะหไ์ด้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)



- ๙ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมูลค่าเกิน

๑๐ ล้านบาทของกลุ่มจังหวัด สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวนัที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ และทบทวนรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป จำานวน ๑ โครงการ คือ

ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- โครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดแูล

และพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561 จำานวนเงิน
40,000,000.- บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการ 39,061,321.- บาท (สามสิบเก้าล้านหก
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 16,398,436.- บาท (สิบหกล้านสาม
แสนเก้าหมื่นแปดพันส่ีร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ
35,699,665.-. บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 16,692,216.- บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วนถ้วน) ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะทำางานเพื่อพิจารณาต่อไป

ในคราวประชุมคณะทำางาน คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะทำางาน
มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ให้จัดทำาเอกสารเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการสืบสวนสอบสวน ไมใ่ช่เพื่อการจราจร  โดยนำาข้อมูลการทดสอบคุณภาพของภาพที่ Capture จากกล้อง CCTV ซึ่งมี
Frame Rate ต่างกัน ว่าส่งผลให้คุณภาพของภาพท่ีได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ  หากไม่สามารถดำาเนินการทดสอบเองได้
ขอให้หน่วยงานนำาข้อมูลทีแ่สดงผลการทดสอบดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ ซอฟต์แวร์การบันทึกต่อกล้อง เนื่องจากราคาอ้างอิงทีใ่ช้
ไม่ใช่ราคาตำ่าสุดจากการสืบราคา ๓ บริษัท/ยี่ห้อ และ ๑ เว็บไซต์ ให้หน่วยงานเพิ่มหมายเหตุในราคาว่าหน่วยงานใช้ราคา
อ้างอิงตามที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบโครงการของจังหวัดอื่นในราคา ๑๐,๐๕๘ บาท ซึ่งตำ่ากว่าราคาที่สืบมา

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ จำานวนเงิน ๑๙ ล้านบาทเศษ ไม่ใช่ส่วนที่คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ใน
การพิจารณา  แต่คณะกรรมการไดท้ักท้วงแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาทั่วไปในท้องตลาด  คณะทำางานจึงให้บันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม  ดังนี้  ค่าแรงทั้งโครงการประมาณ ๗ ล้านบาทเศษ เป็นราคาที่สูงมาก เช่น รายการที่ ๔ ค่าตดิตั้งกล้อง
ปกติหลักร้อย แต่ค่าใช้จ่ายรายการนี้ของโครงการนี้ ๓,๖๐๐ บาท  การ Splice สายไฟเบอร์ออฟติกนั้น กฟภ. เคยทำาที่ราคา
๓ ร้อยบาทเศษ แต่โครงการนี้ราคา ๔ ร้อยบาทเศษ  และมีการคิด Double อีก ทำาให้แพงเป็น ๒ เท่า  ค่าเช่ารถกระเช้าและ
ค่า สาย HDMI สูงกว่าภาวะปกติ  ค่าฝึกอบรมจำานวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาทนั้น คิดค่าวิทยากรแพงเกินไปหรือไม่ ควรทบทวน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำานักงบประมาณด้วย  ซึ่งผูแ้ทนหน่วยงานเรียนชี้แจงที่ประชุมคณะ
ทำางานว่า ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น ค่าแรงในการตดิตั้ง ค่าวัสดุ ค่าฝึกอบรม ท่ีคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไปนั้น หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนโดยสืบข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ขอยืนยันว่าเป็นราคาตาม
ท้องตลาดจริง ไม่ใช่ราคาที่สูงเกินจริง  สำาหรับค่าฝึกอบรม หน่วยงานได้ประมาณการค่าใช้จ่ายจากมาตรฐานที่สำานัก
งบประมาณกำาหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ส่วนใดที่สามารถปรับลดราคาได้ หน่วยงานได้ดำาเนินการแล้วทั้งสิ้น ซึ่งได้ปรับลด
งบประมาณจากเดิม ๔๐ ล้านบาท ลดลงเหลือ ๓๕.๙ ล้านบาทเศษ  โดยคิดเป็นค่าแรงประมาณร้อยละ ๑๕ อุปกรณ์อื่น ๆ
ประมาณร้อยละ ๓๘ และค่าฝึกอบรมเพียงร้อยละ ๑    

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว
เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิ หลังจากปรบัแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน จำานวนเงนิโครงการ
๓๕  ,  ๘๗๘  ,  ๘๘๕  .-    บาท    (  สามสบิห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมืน่แปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน  )    ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
จำานวนเงนิ ๑๖  ,  ๓๙๒  ,  ๒๑๖  .-   บาท   (  สิบหกล้านสามแสนเก้าหมืน่สองพนัสองรอ้ยสิบหกบาทถ้วน  )   เห็นควรนำาเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการเพือ่โปรดพจิารณาตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)



- ๑๐ -

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา)
เรียนที่ประชุม ดังนี้

๑. จากการนำาเสนอข้อมูลการทดสอบกล้องต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน่วยงานได้
ดำาเนินการทดสอบกล้องอีกคร้ังตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมีผู้แทนคณะทำางานไปร่วมสังเกตการณ์
รวมทัง้ไดศึ้กษาขอ้มลูจากในประเทศและตา่งประเทศแล้ว หนว่ยงานขอยืนยันว่ามคีวามจำาเป็นตอ้งใชก้ล้อง CCTV รายการที ่๗
ตามประกาศเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๐) เนื่องจากต้องใช้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อนำาไปค้นหาในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อประกอบการสืบสวนว่าคนร้ายมาจากเส้นทางใด มาดูลาดเลากี่คร้ัง คดีอุบัติเหตุจราจรชนแล้วหนี หรือคู่กรณีไม่ยอมความ
ซึ่งส่งผลให้จัดทำาสำานวนส่งฟ้องลำาบาก เพราะต่างฝ่ายก็คิดว่าตัวเองถูก ถ้ามีหลักฐานจากกล้อง CCTV ศาลจะรับฟัง คดทีี่
สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้นั้น ร้อยละ ๙๐ ของคดี เป็นคดทีี่มีการนำาข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV มาวิเคราะห์ ซึ่งใช้
เวลา ๗ วันในการดูภาพหน้าคนจากกล้อง CCTV ทีข่อจากร้านสะดวกซื้อ ป๊ัมนำ้ามัน ธนาคาร ร้านทอง ซึ่งคนร้ายไม่ได้เดินหรือ
ขับรถผ่านทุกกล้อง บางครั้งมีเพียงกล้องเดียวที่จับภาพยานพาหนะของคนร้ายไว้ได้ แต่ภาพนั้นไม่ชดั ไม่สามารถอ่านป้าย
ทะเบียนได้  โดยจัดเตรียมของบประมาณเพื่อจัดหากล้องเพิ่มเติมในระยะที่ ๒ ให้ครอบคลุมพื้นที่เส่ียงทั้งหมด

๒. ตามที่คณะทำางานเคยตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการติดตั้งกล้อง CCTV ที่เสาไฟฟ้าแทน
การต้ังเสาเอง เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ น้ัน  หน่วยงานได้พจิารณาปรับลดจำานวนเสาทีจ่ะตดิตัง้เองไปแล้ว แต่เมื่อคณะ
กรรมการให้ทบทวน หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนาอีกครั้งด้วยความรอบคอบแล้ว ขอยืนยันว่าไม่สามารถลดจำานวนเสาที่มี
ความจำาเป็นต้องติดตั้งเสาเองได้อีกแล้ว เนื่องจากจุดติดตั้งจำานวน ๕๔ จดุ บางจุดใช้เสา ๓ ต้น (ดูรายละเอียดหน้า ๖๓ – ๖๙)
บางจุดอยู่ในมุมที่ไม่ได้ภาพที่เหมาะสม จึงต้องตั้งเสาเอง  และในปี ๒๕๖๒ มีโครงการนำาสายไฟลงดิน หากขอใช้เสาไฟฟ้า
หน่วยงานก็ต้องจัดหางบประมาณในการตั้งเสาเองในภายหลัง ซึ่งจะยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าดำาเนินการในคราวเดียว
ต้ังแตเ่ร่ิมโครงการ

๓. พื้นที่ในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยามีจุดแข่งรถ รวมทั้งกรณีผู้กระทำาผิดชนแล้วหนีด้วยความเร็วสูง
จึงมีความจำาเป็นต้องใช้กล้อง CCTV รายการที่ ๗ ซึ่งมี Frame Rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที มีความเหมาะสมกับงาน
สืบสวนสอบสวน เนื่องจากจากเมื่อหยุดภาพแล้วจะได้ภาพที่มีความคมชัดสูง   ในขณะที่รายการที่ ๘ ซึ่งกำาหนดว่ามี Frame
Rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาทีเท่านั้น เหมาะสมกับงานจราจร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้่
๑. ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) ซึ่งมีข้อ

สังเกตและข้อเสนอแนะต่อโครงการนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ได้พิจารณาข้อมูลที่หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมเป็นเอกสาร
รวมทั้งพิจารณาตัวอย่างการทดสอบ Frame Rate ที่หน่วยงานนำาเสนอแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติม
ให้การพิจารณาโครงการเป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

๒. หน่วยงานได้พิจารณาตามกรอบของกระทรวงดิจิทัลฯ อย่างรอบคอบแล้วหรือไม่ เนื่องจากกล้อง
ตามรายการที่ ๒ ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับรายการที่ ๗ และรายการที่ ๘

๓. ให้ปรับแก้ไขเอกสารให้ตรงกันทั้งฉบับ เนื่องจากหน่วยงานนำาเสนอสถานที่ฝึกอบรม/ดูงาน ณ
จังหวัดเชียงใหม่ แต่มีบางหน้าเป็น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔. ผู้แทนการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค (นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถยีร  ผู้ชว่ยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ บางรายการได้ปรับแก้ไขราคาแล้ว มีการช้ีแจงรายละเอียดแล้ว แต่เห็นว่า
ราคายังสูงกว่าข้อมูลที่สืบค้นได้จากเว็บไซตต์่าง ๆ อยู่มาก  และบางรายการที่ยังไม่ได้ปรับแก้ไขราคา ดังนี้

รายการที่ ๔  ค่าติดตั้งกล้อง
รายการที่ ๕  งานติดตั้งพร้อมจัดเก็บสายตู้อุปกรณ์ภายนอกพร้อมอุปกรณ์เสริม
รายการที่ ๙  ค่าแรงในการ Setup ระบบทั้งโครงการ จำานวน ๑๖๐ กล้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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รายการที่ ๑๐  อุปกรณ์เพิ่มเติมของสายนำาสัญญาณใยแก้ว (FDU, Snap Plce, Splice tray)  
รายการที่ ๑๑  งานเชื่อมต่อสายนำาสัญญาณใยแก้ว  
รายการที่ ๑๒  งานทดสอบสายใยแก้วนำาแสง ๒ Wavelength OTDR  
รายการที่ ๑๕  ค่าอุปกรณ์งานเสาไฟฟ้าทั้งระบบ (ลูกถ้วย, แหรดไฟฟ้าฒ พรีฟอร์ม, น็อตเสาไฟฟ้า,

ตุณกตารัดสาย)  
รายการที่ ๑๖  วัสดุส้ินเปลืองงานติดตั้งง และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ท่อง IMC, ท่อ HDPE, บล็อกชุบ

กัลป์วาไนท์, CAT6 Outdoor, สายไฟฟ้า NYY, สายดิน THW)
รายการที่ ๑๙  ค่าแรงเดินสายนำาสัญญาณใยแก้วนำาแสงภายนอก ๖ เส้น
รายการที่ ๒๐  ค่าแรงเดินสายนำาสัญญาณใยแก้วนำาแสงภายนอก ๒๔ เส้น
รายการที่ ๒๑  ค่าแรงเดินสายบิดคู่ตีเกลียวมีหุ้มฉนวน แบบตดิตั้งภายนอก
เมื่อหน่วยงานยืนยันจะใช้ราคาตามที่เสนอคณะกรรมการในวันนี้ ก็ขอให้บันทึกในรายงานการ

ประชุมว่าคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับไปพิจารณาทบทวนราคาส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นแล้ว แต่
เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานว่าจะรับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลับไปพิจารณาทบทวนหรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้
มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา)
เรียนชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

หนว่ยงานขอยืนยันว่าไดพิ้จารณาทบทวนอย่างรอบคอบแล้ว เหน็ว่ารายการที ่๗ มคีณุลักษณะพืน้ฐานที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสืบสวน ซึ่งผู้กระทำาผิดจะใชค้วามเร็วสูง การใช้กล้อง
ตามรายการที่ ๒ จะไม่สามารถจับภาพป้ายทะเบียนของรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
รายการที่ ๗ และรายการที่ ๘ พบว่าเมื่อดูภาพด้วยสายตา (เนื่องจากหน่วยงานใช้เจ้าหน้าที่ตำารวจในการดูภาพ ไมไ่ด้ใช้
ซอฟตแ์วร์ในการวิเคราะห์ เนื่องจากงบประมาณมีจำากัด และพิจารณาแล้วเห็นว่าซอฟตแ์วร์มีราคาแพง ไม่คุ้มค่าในการลงทุน )
จะพบว่ากรณีวัตถุเคล่ือนที่ช้า ภาพจากกล่้องตามรายการที่ ๗ และ ๘ จะมคีุณภาพความคมชัดในการ Capture ภาพแผ่นป้าย
ทะเบียนใกล้เคียงกัน แต่เมื่อวัตถุเคล่ือนที่ด้วยความเร็วสูง ภาพจากกล้องรายการที่ ๗ จะชดัเจนมากกว่ารายการที่ ๘

มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเครง่ครดั คำานงึถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความประหยดั ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม เพือ่
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวน

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ ดังน้ี
- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ คือ

กรมที่ดิน  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดทำาระบบฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาตามประมวลกฎหมายทีด่ิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561 จำานวนเงิน 15,300,000.- บาท (สิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) สว่นที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 14,481,000.- บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถว้น)

ในคราวประชุมคณะทำางาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุม
คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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๑. ใหจั้ดทำาเอกสารเพ่ิมเติม เร่ือง งบดำาเนนิการ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผู้แทนหนว่ยงาน
เรียนช้ีแจงท่ีประชุมว่าเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีของกรมท่ีดินในการปฏัิติงานนอกเวลาราชการ

๒. ตามคำาชีแ้จงวา่มกีารปรบัลดงบประมาณ จงึลดจำานวนคนในการฝกึอบรมจาก ๑๕๐ คน
ลดเหลือเพียง ๑๐๐ คน น้ัน  ให้ปรับแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องตรงกันท้ังฉบับด้วย

๓. เพ่ิมคุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบในแบบบัญชีราคากลางงาน
พฒันาระบบประเภทโปรแกรมประยกุต ์(Application Software Development) ดว้ย สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี่
เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/comprice/article_20130809094706.pdf

๔. เพ่ิมรายละเอียดของบุคลากรท่ีใช้ในการนำาข้อมูลเข้าระบบให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับบุคลากรท่ี
ใช้ในการพัฒนาระบบด้วย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมทีด่ินเรียนที่ประชุมว่าไม่มีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ เนื่องจากใช้ Virtualized Server
ของกรมท่ีดินในการจัดเก็บข้อมูล โดยดำาเนินการเพียงสำานักมาตรฐานการทะเบียนท่ีดินก่อน เน่ืองจากต้องใช้ Performance สูง
เมื่อสำานักแรกสำาเร็จ จึงจะขยายไปยังสำานักอื่น    ในปัจจุบันกรมที่ดินยังไม่มีการพัฒนาระบบงานในการจัดเก็บข้อมูลกฎหมาย
ระเบียบ คำาส่ังต่าง ๆ แนววินิจฉัย คำาพิพากษาศาลฎีกา คำาพิพากษาศาลปกครอง ข้อร้องเรียน หนังสือตอบข้อหารือ และข้อพิพาทท่ี
เกีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานตามภารกจิหนา้ทีข่องกรมทีด่นิ  จงึมคีวามประสงคจ์ะพฒันาระบบงานใหมจ่ำานวน ๖ ระบบ โดยมี
เอกสารนำาเข้าสู่ระบบ ๓ ส่วน คือ การสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF จำานวนเอกสารไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ หน้า ขนาด A4  การนำาเขา้
ข้อมูลโดยการทำาให้เป็นไฟล์ Text ซ่ึงต้องผ่านการวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลว่าข้อมูลใดจะนำามาปรับปรุงให้เป็นไฟล์ Text จำานวน
๑๕,๐๐๐ หน้า  และการนำาเข้าข้อมูลประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จำานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ฉบับ    จำาแนก
งบประมาณในการดำาเนินการออกเป็น ๒ ส่วน คือ งบดำาเนินการ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีของกรมท่ีดิน
ในการปฏัิติงานนอกเวลาราชการ (เน่ืองจากเอกสารตามโครงการน้ีเป็นความลับ จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำาเอกสารออกนอกบริเวณ
ท่ีจัดเก็บเอกสาร และเจ้าหน้าท่ีต้องดำาเนินการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย) มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติิงานจำานวน ๑๐ คน
ระยะเวลา ๑๕๐ วัน คา่ตอบแทน ๒๐๐ บาท/คน/วัน  และงบลงทนุ จำานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบดว้ยคา่จา้งพฒันา
ระบบงาน ๘,๑๘๑,๐๐๐ บาท ค่านำาเข้าข้อมูล ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าติดต้ังระบบ ฝึกอบรม และจัดทำาคู่มือ ๕๑๙,๐๐๐ บาท
ท้ังน้ี ระบบงานท่ีพัฒนามีดังน้ี (๑) ระบบงานนำาเข้าข้อมูลท่ีดิน (๒) ระบบงานบริหารจัดการข้อมูลท่ีดิน (๓) ระบบงานสืบค้นข้อมูล
ท่ีดนิ (๔) ระบบงานเผยแพร่ข้อมูลท่ีดินผ่านเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็ (๕) ระบบงานจัดการสิทธ์ิผู้ใชข้้อมูลทีด่นิ (๖) ระบบงานสำารอง
ข้อมูลที่ดิน  และสามารถเรียกดูรายงาน (Report) ไดท้ั้ง ๖ ระบบ    กรณีเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนั้น
เป็นการเชา่สถานทีพ่ร้อมการตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตา่ง ๆ คา่เชา่วันละ ๕๐๐ บาทตอ่วัน x ๓ คร้ัง x ๑๐๐ คน
ซ่ึงแต่ละชุดจะประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโต๊ะและเก้าอี้ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑๐/๖๐)
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