
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น..

ณ  หอ้งประชุมสำานักตรวจราชการและเร่่องราวร้องทุกข์  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. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)  (แทน)
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพ่่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

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

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

(นายธณัฐ สุขรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเม่อง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางสาวปาจารีย์ ซาลิมี  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางจีรภา จีระมะกร  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

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

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชตวิงศ์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๘. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักจัดการงานท่ัวไปชำานาญการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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๑๙. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายดำารง มโนรถ นิติกรชำานาญการพิเศษ รักษาราชการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย)

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

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

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

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่่อสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๒๕. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายวิชัย เฉลิมพงษ์ เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เทศบาลเม่องบ้านสวน
๓. นางอัญชลี จันทรกรานต์ หัวหน้าสำานักปลัด เทศบาลเม่องบ้านสวน
๔. นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล เทศบาลเม่องบ้านสวน
๕. นางสุณีย์ แต้มศรีทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ เทศบาลเม่องบ้านสวน
๖. นายทรงศักดิ์ ศรีโดวัน ผอ.กองบริหารเคร่อข่ายส่่อสารและความมั่นคงสารสนเทศ การประปานครหลวง

ฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร
๗. นายกิตติเดช พร้อมใจ พนักงานดกูล้อง CCTV อบจ.เชียงใหม่
๘. นางสาวหนึ่งพิพา เอี่ยมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  ฝ่ายเทคโนโลยีและส่่อสาร การประปานครหลวง
๙. นายอัษฎาวัชร์ คะเณย์ เจ้าหน้าท่ีส่วนงาน CCTV อบจ.เชียงใหม่
๑๐. สิบเอกกชกร พุทธสอน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงใหม่
๑๑. นายฐฬส จันทนะเปลิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ อบจ.เชียงใหม่
๑๒. นายอมร สังข์เม่อง วิศวกรไฟฟ้า ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๑๓. นางสาวอำาพรรณ หลู่โยธา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำานกันโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๔. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๕. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๖. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภริมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเม่อง
๑๗. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๑๘. นายเสกสันต์ ผลพฤกษา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน เทศบาลเม่องชุมพร
๑๙. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๒๐. นางสาวกนิษฐา อยู่ย่น นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๒๑. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๒. นางสาววารีรัตน์ ภรีะปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี้

ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่ม ี-

ระเบยีบวาระที่ ๒ เร่่องการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ รวมจำานวน ๕ โครงการ 

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแกไ้ข

ระเบยีบวาระที่ ๓ เร่่องที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
๓.๑ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และรายงานผลการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย ระดบัจังหวัด จำานวน ๓ หน่วยงาน  ดังนี้ 
  

หน่วยงาน  จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

จัดหาจริง
(บาท)

หมายเหตุ

จ  .  พระนครศรีอยธุยา
ปีงบฯ   2559
- จดัหาจรงิ 41 48 3,012,300.- 2,721,517.-

รอบ 12 เดือน
ลดลง
290,783.-

จ  .  พจิิตร
ปีงบฯ   2559
- จดัหาจรงิ 112 152 9,125,370.- 8,948,915.-

รอบ 12 เดือน
ลดลง 
176,455.-

จ  .  ภูเก็ต
ปีงบฯ   2559
- ผา่นความเห็นชอบ 15 55 21,560,355.- -

รอบ 6 เดือน

ที่ประชุม รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานถึงถถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพ่อ่ประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก

ระเบยีบวาระที่ ๔ เร่่องส่บเน่่อง
- เร่่องส่บเน่่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เม่่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
- ไม่มี -

- เร่่องส่บเน่่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๗/๒๕๕๗ เม่่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของ

ส่วนราชการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐแล้ว และหน่วยงานได้ดำาเนินการตาม
ระเบียบพสัดโุดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding) มผู้ีเสนอราคาจำานวน ๒ ราย  ซถึง่ท้ัง ๒ ราย ย่่นขอ้เสนอรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามเง่่อนไขท่ีกำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ จถึงไม่สามารถดำาเนินการต่อไปได้
หนว่ยงานจถึงดำาเนนิการทบทวนขอ้กำาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ใหม ่ จำานวน ๑ โครงการ  คอ่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๔.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบ

เว็บไซต์เพ่่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ , ๒๕๖๐ - ๑๕๖๑ (ผูกพัน
ป งบประมาณ) จำานวนเงนิ ๒๓๗,๐๖๕,๘๐๐.- บาท (สองร้อยสามสบิเจ็ดลา้นหกหม่น่หา้พันแปดร้อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓๐,๕๖๕,๘๐๐.- บาท (สองร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกหม่่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปได้ดังนี้

๑. ให้สรุปข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
๒. ให้จัดทำาตารางเปรียบเทียบรายการเดิมกับรายการท่ีปรับเปล่ียนใหม่ เพ่่อให้เห็นความชัดเจนของ

การเปล่ียนแปลงรายการ  รวมท้ังจัดทำาเอกสารจำาแนกค่าใช้จ่ายของโครงการเดิม เพ่่อเปนนข้อมูลเปรียบเทียบกับเอกสาร
จำาแนกค่าใช้จ่ายของโครงการท่ีปรับปรุงใหม่

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
สารสนเทศและการส่่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร) เรียนท่ีประชุมว่า เน่่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่่อ
เศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ่้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปพ พ .ศ. ๒๕๕๙
(http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง) ในขณะท่ีโครงการนี้ใช้เกณฑ์ฯ ฉบับเดิม    ประกอบกับคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (http://100m.mict.go.th) กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ “ข้อ ๕. โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของรัฐแล้วในปพงบประมาณใด หากไมไ่ดรั้บการจดัสรรงบประมาณใหด้ำาเนนิการในปพนัน้ และจะดำาเนนิการในปพถดัไป
ให้จัดทำาโครงการเพ่่อให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าวก่อนการดำาเนินการ
อกีคร้ังหนึง่ ท้ังนีเ้พ่อ่ใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยีปัจจบัุนและราคาตลาด”  จงึไดด้ำาเนนิการทบทวนขอ้กำาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference : TOR) ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง    เน่่องด้วย
ระบบเดิมไม่มี Disaster Recovery (DR) Site และไม่มีช่องทางอินเทอร์เน็ตสำารอง โครงการนี้จงงมีการจัดหาระบบเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วย    กรณีศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center : GDC) ซง่ง สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการนั้น ศูนย์ข้อมูลกลางตาม
โครงการนี้จะสามารถเชื่อมต่อเป็นส่วนหนง่งของ GDC ได้    สำาหรับการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คนั้น เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. เคยสืบราคาค่าเช่า PC และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
(เมื่อกองการเจ้าหน้าท่ี สป. ประสงค์จะเช่า) แล้ว  ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในระยะเวลา ๑ ปี ค่าเช่าสูงกว่าการจัดซื้อ (กร
ะทรวงดิจิทัลกำาหนดเกณฑ์์ไว้ ๕ ปี แต่สำานักงบประมาณกำาหนดไว้ ี ปี) จงงจะสามารถจัดหาใหม่ได้ ในขณะท่ีจุดคุ้มทุนของผู้
บริการให้เช่าอยู่ท่ี ๓  ปี แต่ส่วนราชการไม่สามารถเช่าตอ่เนื่อง ๓  ปีได้  ดงันั้น โครงการนี้จงงไม่เช่า PC และเคร่ืองอคมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. ตามท่ีหน่วยงานชี้แจงว่ามีความจำาเปนนต้องใช้ Private Cloud เน่อ่งจากบริการ Cloud ของสำานักงาน

รัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และไม่มบีรกิารซอฟต์แวร์ที่สามารถสนบัสนุนความต้องการของหน่วยงานได้ นั้น
ใหพ้จิารณาว่าวิธีใดมคีวามคุม้คา่มากกว่า ระหวา่งการเชา่กบัการซ่้อ   เน่อ่งจากในระยะยาวจะมคี่าบำารุงรกัษาระบบ Cloud  และ
ผูใ้หบ้รกิารซ่ึงเปนนมอ่อาชีพน่าจะดแูลระบบ Cloud ไดด้กีว่าบคุลากรภาครัฐซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญนอ้ยกว่า ขอ้มลูระดบัการธนาคาร
(banking) ยังเชา่ใชบ้ริการ Cloud  ควรพจิารณาลดขนาด Private Cloud โดยนำาขอ้มลูท่ีไมใ่ชค่วามลบัสำาคญัไปเช่า Cloud 

๒. หากไม่สามารถส่บราคาค่าเช่าระบบ Cloud ได้ครบทุกด้าน (Software, Application, Storage,
Hardware, Servers และ Network)  อย่างนอ้ยควรนำาขนาดของ Storage และ Servers ทีข่อความเหน็ชอบจดัซ่อ้ในคราวนีไ้ป
เปรียบเทยีบคา่เชา่พ่น้ที ่Cloud เพ่อ่เปนนอกีทางเล่อกของหนว่ยงาน  เน่อ่งจากคา่ใชจ้่ายในการเชา่ Cloud นัน้จา่ยเท่าท่ีใชจ้ริง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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๓. ให้หน่วยงานศึกษาความเปนนไปได้ในการขอใช้   cloud   ของการไฟฟ้านครหลวง  
๔. ตามท่ีหนว่ยงานชีแ้จงว่าเล่อกใช ้Windows Platform เน่อ่งจากบุคลากรมคีวามคุน้เคยกบัระบบเดมิ

ซึง่เปนน Windows นัน้  ใหพ้จิารณาทบทวนการ  ใชร้ะบบปฏบัิตกิารอ่น่แทน   Windows ซึง่มคีา่ลิขสิทธ์ิสูง เชน่ หากใช ้Unix หร่อ
Linux Platform จะมีความคุม้ค่ามากกว่าการใช้ Windows Platform หร่อไม่ อย่างใด

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)
เรียนท่ีประชมุว่า กฟน. เคยพจิารณาระหว่าง private cloud (กฟน. ตัง้เปนนของตวัเอง)  และ public cloud (การเชา่ใชบ้ริการ)
ซึ่งระบบงานของ กฟน. มี ๒ ส่วน ค่อ ระบบงานภายใน (กฟน. เรียก cloud ภายใน) และระบบงานบริการภายนอก (กฟน.
เรียก cloud ภายนอก)    กฟน. พิจารณาเปรียบเทียบ private cloud และ public cloud โดยพิจารณาในด้านการใช้งาน
รวมท้ังคา่ใชจ้า่ยท้ังหมด  เม่อ่เปรียบเทียบแล้ว public cloud คา่ใชจ้า่ยถกูกว่า private cloud  แตปั่ญหาท่ีเกดิขึน้ คอ่ ทุกคน
ต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่ง กฟน. มีอินทราเน็ตอยู่แล้ว    หากใช้ public cloud ซึ่งต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (การต่อ
อนิเทอร์เนต็มคีา่ใชจ้า่ยสูง) เม่อ่รวมคา่ใชจ้า่ย public cloud + คา่อนิเทอร์เนต็ แล้ว public cloud จะแพงกว่า    ประกอบกบั
ต้องมีการสำารองการต่ออินเทอร์เน็ตด้วย เน่่องจากหากอินเทอร์เน็ตล่ม ระบบจะใช้งานไม่ได้เลย แต่ถ้าเปนนอินทราเน็ตซึ่งวาง
ระบบรักษาความปลอดภยัไว้แล้ว สามารถสนบัสนนุ cloud ไดอ้ยู่แล้ว    กฟน. พจิารณาเร่่องการรักษาความปลอดภยัเปนนหลัก
จงึเล่อกจดัทำา private cloud เปนนของตวัเอง โดย กฟน. เกบ็ระบบงานท่ีสำาคญัไว้ภายใน (เหมอ่นล้อมร้ัวอยู่ในบ้าน) มรีะบบงาน
ภายนอกเพียงบางส่วน (ตั้งอยู่ข้างนอก โดยสำาเนาข้อมูลไว้ข้างนอก)    ถ้า cloud ภายนอกล่มหร่อโดนโจมดี ก็จะไม่กระทบ
ต่อระบบงานภายในซึ่งอยู่ภายในร้ัวบ้าน    ท้ังนี้  นอกจากจะมี firewall gateway แล้ว ในส่วนของ cloud ภายในก็มีระบบ
security ด้วย (มียามท่ีหน้าประตูแล้วยังตัวเองยังต้องเปนนยามด้วย) ระบบ cloud ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงมาก
เน่อ่งจากมกีารนำา thumb drive มาใชง้านระหว่างบ้านกบัท่ีทำางาน หากตดิ spamware จะทำาใหส้ามารถเจาะระบบจากขา้งใน
ออกไปขา้งนอกได ้นา่กลัวกว่าการเจาะระบบจากขา้งนอกเขา้ขา้งใน ซึง่อปุกรณ์ท่ัวโลกมองเหน็การเจาะจากขา้งนอก แตไ่มเ่หน็
การเจาะจากข้างใน เพราะคดิว่าข้างในปลอดภัยท่ีสุดแล้ว    กรณีการขอใช้ cloud ของ กฟน. นั้น ขอพิจารณาก่อนว่า sizing
เหล่อเพียงพอในการสนับสนุนหร่อไม่ อย่างไรก็ตาม กฟน. ได้มกีารขยาย colud อยู่เร่่อย ๆ
ม  ติท่ีประชุม ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอยีดโครงการ พร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหน้า ส่งใหค้ณะทำางานตรวจสอบ
กอ่นนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

ระเบยีบวาระที่ ๕ เร่่องที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่มีลูค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท

ของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ผ่านการพิจารณากลัน่กรองของคณะทำางาน
คร้ังที ่๓/๒๕๖๐ เม่่อวนัที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๐ แล้ว รวมท้ังส้ิน ๖ โครงการ ดงันี้

- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  จำานวน ๓ โครงการ ค่อ
การประปานครหลวง  จำานวน  ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดซ่้อระบบ Web Proxy จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐

จำานวนเงิน ๑๓,๘๒๔,๔๐๐.- บาท (สบิสามล้านแปดแสนสองหม่น่สีพั่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงนิ ๑๐,๒๙๓,๔๐๐.- บาท (สบิลา้นสองแสนเกา้หม่น่สามพันสีร้่อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  สรุปได้ดังนี้

๑. ให้ระบุเหตุผลความจำาเปนนท่ีต้องระบุย่ีห้อ/รุ่นของอุปกรณ์ ไว้ท้ายแบบรายงานสรุปโครงการเพ่่อ
พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (คกก.มท.๐๑) 

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้จัดทำาเอกสารชี้แจงความแตกต่างระหว่างรายการท่ี ๑ อุปกรณ์ Web
Proxy Appliance และรายการท่ี ๔ อุปกรณ์ Web Proxy Appliance (Standby)

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เปนนไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) ของการประปานครหลวง (นางสาวปาจารีย์ ซาลิมี  ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เรียนท่ีประชุมว่าเปนนการจัดหาเพ่่อทดแทนระบบเดิมท่ีบริษัทผู้ผลิตได้ประกาศส้ินสุดระยะ
เวลาให้บริการ (End of Service) โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ให้กระทบกระเท่อนโครงสร้าง (Infrastructure) ของ
ระบบเดิม จึงมีความจำาเปนนต้องระบุย่ีห้อ/รุ่นของอุปกรณ์  เน่่องจากการใช้อุปกรณ์ย่ีห้ออ่่นโดยให้มีความสามารถในการใช้
function ท่ีมีอยู่เดิมได้นั้น จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมหลายชิ้น  และอาจกระทบกับโครงสร้างของระบบเดิม  รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม
ม  ติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดคุณสมบัติของ
อุปกรณ์เพิ่มเติม ให้คุณลักษณะพ้ืนฐานเปิดกว้างเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบในการประชุมคร้ังต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงงถงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน  ๒ โครงการ
๒) โครงการจัดซ่อ้ชุดโปรแกรมจัดการสำานักงาน จำานวน ๑,๒๑๕ Licenses งบประมาณประจำาป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๑๓,๓๖๕,๐๐๐.- บาท (สบิสามลา้นสามแสนหกหม่น่หา้พันบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมร้อยละ ๗
ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)

เรียนท่ีประชุมว่าเปนนการจัดหาเพ่่อทดแทนของเดิม จำานวน ๖๖๕ licenses และจัดหาเพิ่มเติม จำานวน ๕๕๐ licenses  โดย
ระบบงานหลักของ กฟน. ใช้ SAP ซึ่งกำาหนดว่าต้องนำาเข้า (import) และส่งออก (export) ฐานข้อมูลเปนนไฟล์ของ
Microsoft Office  หากใช้ Open Office จะมีความไม่สมบูรณ์ของไฟล์ท่ีนำาเข้าและส่งออก จึงมีการใช้งาน MS ร้อยละ ๗๐
และ Open Office ร้อยละ ๓๐  หากมีการเปล่ียน hardware จะย้ายชุดโปรแกรมสำานักงานไปติดตัง้บนเคร่่องใหม่ ในขณะท่ี
ชดุโปรแกรมระบบปฏบัิตกิารนัน้เปนนสิทธิการใชง้านประเภทตดิตัง้มาจากโรงงาน (OEM) จงึไมส่ามารถย้ายไปตดิตัง้บนเคร่่องใหม่
การจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำานักงานตามโครงการนี้ เปนนการจัดหาเพ่่อทดแทน version 2007 ซึ่งกำาลังจะเลิก support
จงึมคีวามจำาเปนนตอ้งจดัหา version ใหมเ่พ่อ่ทดแทน  ตอ่ไป version 2010 จะเลิก support กจ็ะตอ้งจดัหาเพ่อ่ทดแทนตอ่ไป
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเปนนหลกั

๓) โครงการจัดซ่อ้เคร่่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED A4 ขาว-ดำา จำานวน ๓๐๐ ชุด งบประมาณ
ลงทนุประจำาป  พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๑๓,๑๖๑,๐๐๐.- บาท (สบิสามลา้นหนึง่แสนหกหม่น่หนึง่พันบาทถว้น) รวมภาษี
มลูค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพศิณุ ตนัตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)
เรียนท่ีประชุมว่าเปนนการจัดหาเพ่่อทดแทนและจัดหาเพิ่มเติม คุณลักษณะพ่้นฐานท่ีหน่วยงานกำาหนดนั้นสูงกว่าคุณลักษณะ
พ่้นฐานท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ จึงส่บราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์    ท้ังนี้ คุณลักษณะท่ีแตกต่างจาก
ประกาศของ ดศ. โดยหลัก ค่อ สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.11n เปนนอย่างน้อย เพ่่อทดแทนการเดิน
สาย LAN    กฟน. มีพนักงานประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีเคร่่องพิมพ์ประมาณ ๒,๐๐๐ เคร่่อง มีการใช้งานเคร่่องพิมพ์ร่วมกัน
ผ่านระบบเคร่อขา่ย  แตเ่น่อ่งจากมภีาระงานเพิม่ขึน้ จงึตอ้งเพิม่โซนการทำางาน เพ่อ่ไมใ่หร้อควิในการส่ังพมิพน์าน  ประกอบกบั
บางพ่้นท่ีอยู่คนละชั้นกัน  จึงจำาเปนนต้องจัดให้มีเคร่่องพิมพ์แยก
ม  ติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานงึถงึประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเปนนธรรม เพ่อ่ประโยชนข์อง
ทางราชการเปนนหลกั

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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- โครงการที่มีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๓ โครงการ ค่อ
เทศบาลเม่องชุมพร  จำานวน  ๑ โครงการ
๔) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ระยะที่ ๒) ในเขตเทศบาลเม่องชุมพร สำาหรับ

ป งบประมาณ ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๒๙,๙๑๙,๕๗๕.- บาท (ยีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนหนึง่หม่น่เกา้พันหา้ร้อยเจ็ดสบิหา้บาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๓๐๙,๙๕๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไขแล้ววงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเปนน ๓๐,๑๑๙,๒๕๕.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบ
หา้บาทถว้น) ส่วนท่ีเปนนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เพิม่ขึน้เปนน ๑๔,๕๐๙,๖๓๐.- บาท (สิบส่ีล้านหา้แสนเกา้พนัหกร้อยสามสิบบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข สรุปได้ดงันี้

๑. ให้จัดทำาเอกสารและแผนผังการติดตั้งกล้องเพิ่มเติม และย่นยันว่าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ไม่ซ้ำาซอ้นกับหน่วยงานอ่่น

๒. ให้ส่บราคาจากเว็บไซตท่ี์เหมาะสมท่ีจะนำามาอ้างอิงแทนเว็บไซต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
๓. ให้เพิ่มเติมเหตผุลการเล่อกใช้กล้องแต่ละประเภท
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

เหน็ว่าเปนนไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป
ผู้แทนเทศบาลเมอ่งชมุพรเรียนท่ีประชมุว่าโครงการตดิตัง้ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด ระยะท่ี ๑ ตดิตัง้

เม่่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  ปัจจุบันอุปกรณ์เส่่อมสภาพ อยู่ระหว่างการซ่อมแซม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเปนนระบบเก่า กล้องมี
ความละเอยีดต่ำา ทำาใหค้วามสามารถในการส่บคน้หาขอ้มลูทางดา้นอาชญากรรมทำาไดล้ำาบาก ขาดประสิทธิภาพ  จำานวนกล้องมนีอ้ย
เกินไป ไม่ครอบคลุมพ่้นท่ี  มีห้องแสดงผล/ควบคุมท่ีเดียว ทำาให้เกิดความล่าช้าในการส่ังการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ระบบงานใหม่ประกอบดว้ย (๑) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเคร่อข่ายท่ีมีความละเอียดสูง จำานวน ๒๐๐ ชุด  (๒) ระบบ
แจ้งเต่อนฉุกเฉิน (Emergency Call) ชนิดเคร่อข่าย โดยทำางานร่วมกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำานวน ๒๐ ชุด
และระบบจัดการ  โดยติดตั้งเปนนตู้แจ้งเต่อนฉุกเฉินในบริเวณพ่้นท่ีชุมชน ธนาคาร ตลาด แหล่งท่องเท่ียว  ผู้แจ้งเหตุสามารถ
ติดตอ่ขอความช่วยเหล่อจากเจ้าหน้าท่ีได้ทันที    รายละเอียดการกำาหนดพิกัด (Latitude, Longtitude) และช่่อสถานท่ีตดิตั้ง
ปรากฏตามตารางท่ีเสนอในท่ีประชมุ    ท้ังนี ้ หนว่ยงานมหีนงัส่อรับรอง เลขท่ี ๑๑๒/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ ลงนาม
โดยนายกเทศมนตรีเมอ่งชมุพร ย่นยันว่าหนว่ยงานไดก้ำาหนดจดุตดิตัง้กล้องโทรทัศนว์งจรปิดไมซ่้ำาซอ้นกบัหนว่ยงานใด ๆ ท้ังส้ิน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อส่ังการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีจัดทำาคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ท่ัวประเทศ เพ่ือทำาหน้าท่ีบูรณาการ เชื่อมโยง และตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกำาหนดจุดที่มีความจำาเป็นต้องติดต้ังเพ่ิมเติม  โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ รวม ๓  คณะ  ดังน้ี  ๑. คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรหิด (CCTV) ท่ัว
ประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร สงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายก
รัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ๒. คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับ
จังหวัด  โดยมีผู้ตรวจการสำานักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการ เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าสำานักงานจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ๓ .  คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  โดยมหัีวหน้าผู้ตรวจรการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสำานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. เพ่อ่ใหเ้ปนนไปตามมตคิณะรฐัมนตรีดงักลา่ว  ดงันัน้ กอ่นการจดัหาระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV)
ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ตามคำาสั่ง
สำานักนายกรฐัมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๙ เร่อ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่อ่ตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) ทัว่ประเทศ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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๓. เหตใุดวงเงินโครงการเพิม่ขึน้จากจำานวนเงิน ๒๙ ,๙๑๙,๕๗๕.- บาท (ยี่สบิเก้าล้านเกา้แสนหนึง่หม่น่เกา้
พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  เปนนจำานวนเงินโครงการ ๓๐,๑๑๙,๒๕๕.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่่นเก้าพันสองร้อย
ห้าสิบหา้บาทถ้วน)

ผู้แทนเทศบาลเม่องชุมพรเรียนชี้แจงท่ีประชุมว่า วงเงินโครงการท่ีเพิ่มขึ้น เน่่องจากการปรับปรุง
คุณลักษณะพ่้นฐานของรายการกรณีไม่มีเกณฑ์ จำานวน ๒ รายการ ส่งผลให้วงเงินกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นเปนนเงิน
๑๙๙,๖๘๐.- บาท ดงันี้  

๑. รายการท่ี ๖ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด จำานวน ๕ ชุด เพิ่มคุณลักษณะพ่้นฐาน
(เพ่่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของกล้องท่ีเล่อกใช้งาน) ดังนี้  ซอฟต์แวร์สามารถทำาการค้นหาหร่อเปรียบเทียบใบหน้า
บุคคลได้ ซึ่งส่งผลให้ราคาอ้างอิงจากเดิม ๙๐,๐๐๐.- บาท ต่อชุด เพิ่มขึ้นเปนน ๑๒๙,๕๐๐.- บาท ต่อชุด โดยหน่วยงานได้
สอบถามผู้เสนอราคาท้ัง ๓ ราย แล้ว หน่วยงานใช้ราคาจากเว็บไซต์ (ซึ่งเปนนราคาต่ำาสุด) เปนนราคาอ้างอิง    ด้วยผู้เสนอราคา
ไม่สามารถจัดส่งใบเสนอราคาได้ทันในวันนี้  เม่่อหน่วยงานได้รับใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคาท้ัง ๓ รายแล้ว หน่วยงานจะ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการตอ่ไป

๒. รายการท่ี ๑๐ เคร่่องรับสัญญาณภาพแบบ Full HD ขนาด ๔๒ นิ้ว จำานวน ๒ เคร่่อง ซึ่งหน่วยงาน
ไดส่้บราคาจากเว็บไซตท่ี์เหมาะสมท่ีจะนำามาอา้งองิแทนเว็บไซตท่ี์มกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
ของคณะทำางาน ส่งผลให้ราคาอ้างอิงจากเดิม ๑๕,๙๐๐.- บาท ต่อเคร่่อง เพิ่มขึน้เปนน ๑๖,๙๙๐.- บาท ต่อเคร่่อง
ม  ตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หน่วยงานจัดส่งใบเสนอราคาจาก ๓  บริษัท
พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบใน
การประชุมคร้ังต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงงถงงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. กอ่นการจดัหาระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

เทศบาลเม่องบา้นสวน  จำานวน  ๑ โครงการ
๕) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเม่องบ้านสวน ระยะที่ ๖

งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๐๒๖,๔๐๐.- บาท (สิบห้าล้านสองหม่่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขแล้ว
จำานวนเงินส่วนท่ีเปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเปนน ๑๔,๗๐๐,๙๐๐.- บาท (สิบส่ีล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข สรุปได้ดงันี้

๑. ให้ปรับลดราคาลงจากท่ีเคยผ่านการพิจารณาในระยะท่ี ๕ ไปแล้ว ค่อ รายการท่ี ๔ License
สำาหรับโปรแกรมควบคุมการบันทึกภาพ และรายการท่ี ๕ License สำาหรับโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ 

๒. ให้จดัเตรียมข้อมูลชี้แจง ย่นยันว่าการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานอ่่น
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

หลังจากปรับแก้ไขแล้วจำานวนเงินส่วนที่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงจาก ๑๕,๐๒๖,๔๐๐.- บาท (สิบห้าล้านสองหม่่นหกพันส่ี
ร้อยบาทถ้วน) เปนนจำานวนเงิน ๑๔,๗๐๐,๙๐๐.- บาท (สิบส่ีล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)   เห็นว่าเปนนไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่อ่พจิารณาตอ่ไป

ผู้แทนเทศบาลเม่องบ้านสวนเรียนท่ีประชุมว่า โครงการระยะท่ี ๑ - ๕ (ปพ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙)  มีจำานวน
กล้องรวมท้ังหมด ๕๓๖ จุด โดยติดตั้งในพ่้นท่ีเส่ียงภัย พ่้นท่ีเฝ้าระวัง และพ่้นท่ีท่ีมีการจราจรอย่างคับคั่ง  แต่เน่่องด้วยพ่้นท่ี
ท่ีอยู่ในความดแูลของเทศบาลเม่องบ้านสวนมีบริเวณกว้าง ถนนในพ่้นท่ีเปนนถนนสายหลักของจังหวัด มีโรงเรียนประจำาจังหวัด
มีประชากรหนาแน่นเน่่องจากเปนนชุมชนเศรษฐกิจและมีบ้านเช่ารองรับนิคมอุตสาหกรรมเปนนจำานวนมาก และยังมีจุดเส่ียง
ท่ีไม่ปลอดภัยสำาหรับความเปนนอยู่ของประชาชนในพ่้นท่ี  ปัญหาหลักในเขตเทศบาลเม่องบ้านสวนค่อการโจรกรรมรถ
จักรยานยนต์ การทำาร้ายร่างกายให้ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร   ผู้บริหารเทศบาลเม่องบ้านสวน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)
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จึงมีนโยบายให้เพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพ่้นท่ีเฝ้าระวังและเส่ียงภัย  ซึ่งการดำาเนินการติดตั้งตามจุดต่าง ๆ นั้น
ทางเทศบาลเม่องบ้านสวนได้จัดทำาประชาคมเทศบาลเพ่่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพ่้นท่ี
รวบรวมและกล่ันกรองพิจารณาความต้องการของประชาชนในแต่ละพ่้นท่ีแล้ว  เม่่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระยะท่ี ๖
จะมีจำานวนกล้องรวมท้ังส้ิน ๖๒๕ จุด รายละเอียดการกำาหนดจุดตดิตั้งปรากฏตามแผนผังท่ีเสนอในท่ีประชุม  ท้ังนี้ หน่วยงาน
มหีนงัส่อรับรอง เลขท่ี ๒๙๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ ลงนามโดยนายกเทศมนตรีเมอ่งบ้านสวน ย่นยันว่าหนว่ยงาน
ได้กำาหนดจดุติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานใด ๆ ท้ังส้ิน  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปไดด้ังนี้
๑. เพ่่อให้เปนนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  ดังนั้น ก่อนการจัดหาระบบกล้อง

โทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)
ระดับจังหวัด ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เร่่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่่อตรวจ
สอบการใชง้านของระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) ทัว่ประเทศ

๒. คา่ใชจ้า่ย License สำาหรับโปรแกรม Milestone และ Gfin  เปนนคา่ใชจ้า่ยท่ีซ้ำาซอ้นกนัหร่อไม ่อยา่งใด
ผู้แทนเทศบาลเม่องบ้านสวนเรียนชีแ้จงที่ประชมุว่าในระยะท่ี ๑ – ๕ มีจำานวนกล้อง ๕๓๖ จุด ซึ่งปัจจุบัน

ไมส่ามารถแสดงภาพไดพ้รอ้มกนัทกุกล้อง ซ่ึงขอ้จำากดัของโปรแกรม Milestone คอ่ สามารถแสดงภาพได ้๑๐๐ กลอ้งตอ่ ๑ คร้ัง
เม่่อเกิดเหตุแล้วประชาชนมาขอดูภาพจากกล้อง แต่ไม่พบภาพในช่วงเวลาดังกล่าว ทำาให้ประชาชนสูญเสียโอกาส  ผู้บริหาร
เทศบาลเม่องบ้านสวนจึงมีนโยบายว่าในห้องควบคุมจะต้องแสดงภาพจากกล้องทุกตัว เม่อ่ภาพจากกล้องใดไม่สามารถใช้งานได้
เจ้าหน้าที่จะทราบทันทีและดำาเนินการให้กล้องสามารถใช้งานได้เร็วที่สุด  จึงเปนนที่มาของระบบ Video Wall Controller ซ่ึง
แสดงภาพจากทกุกลอ้งไดพ้ร้อมกนัหมด   ประกอบกบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานบางท่านยงัไมคุ่น้เคยกบัพ่น้ท่ี ซึ่งระบบ Video Wall
Controller จะแสดงพิกัด (Latitude, Longtitude) ของกล้องแต่ละตัวบนแผนที่ดิจิทัล เพ่่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจหร่อเจ้าหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุเกิดที่กล้องตัวที่หนึ่งแล้ว จะต้องไปดูกล้องตัวต่อไปที่พิกัดใด  ซ่ึงโปรแกรม Milestone ไม่
สามารถแสดงภาพกล้องทุกตัวบน Video Wall Controller พร้อมกัน และไม่สามารถแสดงจุดติดตั้งกล้องบนแผนที่ดิจิทัลตาม
ตอ้งการได ้จงึมคีวามจำาเปนนตอ้งนำาโปรแกรม Gfin มาใช้งานร่วมกบัโปรแกรม Milestone    ระบบเดมิหอ้งควบคมุจะอยู่ทีต่ำารวจ
แตข่ณะนีเ้ทศบาลเมอ่งบ้านสวนสร้างอาคารสำานักงานเสร็จแลว้ จงึย้ายหอ้งควบคมุมาไว้ที่สำานกังานของเทศบาล    นอกจากการ
ขอดภูาพจากตำารวจในพ่น้ที่เทศบาลเมอ่งบา้นสวนแล้ว ยังมีการขอดูภาพจากหน่วยงานในพ่น้ที่ใกล้เคียง เช่น ตำารวจจากจังหวัด
สมุทรปราการมาขอดูภาพเพ่่อติดตามคดีอาชญากรรมในเส้นทางจากสมุทรปราการถึงแหลมฉบัง ซึ่งภาพจากกล้องในเขตพ่้นที่
เทศบาลเมอ่งบ้านสวนนัน้สามารถใชเ้ปนนข้อมลูได้ดี    หน่วยงานได้บนัทึกข้อมลูการใชป้ระโยชน์จากกล้องไว้ทุกคร้ังเพ่่อวิเคราะห์
ถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดินี้
ม  ตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงงถงงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กอ่นการจดัหาระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ตอ้งผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จำานวน  ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตั้งระบบเคร่อข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ความชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๖,๒๑๓,๗๐๐.- บาท
(ห้าสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหม่่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  หลังจากปรับแก้ไขแล้ววงเงินโครงการลดลงเปนน
๖๐,๑๓๙,๑๙๕.๔๔ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนสามหม่่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทส่ีสิบส่ีสตางค์ ) ส่วนท่ีเปนนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ลดลงเปนน ๓๖,๑๐๙,๐๐๕.- บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเม่่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอียด
โครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข สรุปได้ดงันี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๐)






