
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น..

ณ  ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม
๒. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

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

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางพิศวาท ภาพสุวรรณ ผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)

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

๑๔. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติวงศ์  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

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

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๑๗. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๑๘. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

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

๒๐. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายรังสี มุลิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  (แทน)
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๒. นางสาวหทัยกานต์ รุ่งรังสรรค์ นักประมวลผลข้อมูล ๙  การไฟฟ้านครหลวง
๓. ร้อยตำารวจเอก เอกชัย กำาประโคน รองสารวัตรตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. พลตำารวจตรี อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. พันตำารวจโทหญิง จินตนา สิทธิฤทธ์ิ สารวัตรฝ่ายอำานวยการ (ส่งกำาลังบำารุง)  ตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖. พันตำารวจโทหญิง ธัญทิพย์ ศิริศุภนนท์ สารวัตรฝ่ายอำานวยการ (สารสนเทศ)  ตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗. นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๘. นายดำารงศักดิ์ จันทร์สระคู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดปทุมธานี
๙. นายกานต์ ล้วนแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประจำาจังหวัดปทุมธานี
๑๐. นางกนิษฐา สุขเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดปทุมธานี
๑๑. พันตำารวจโทหญิง เกตุแก้ว รักษาชาติ รองผู้กำากับการฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒. นายนิติ อินมาก เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำานาญงาน

 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๑๓. พันตำารวจเอก ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา
๑๔. พันตำารวจโทหญิง ภาณิศา ศรีหนูสุด สารวัตรฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา
๑๕. ดาบตำารวจ วัชระ สุกใส ผู้บังคับหมู่  ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา
๑๖. นายณัฐพล หนูฤทธิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๗. พันตำารวจเอก ประสิทธ์ิ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘. พันตำารวจโทหญิง อัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์ รองผู้กำากับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๑๙. นายสมบัติ มนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
๒๐. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ  สำานักงานจังหวัดปทุมธานี
๒๑. นายกฤษฎา มะลิซ้อน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น กรมการขนส่งทางบก
๒๒. นายรัตนเทพ เทพรักษ์ นักผังเมืองปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
๒๓. พันตำารวจเอก อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๒๔. พันตำารวจเอก บุญส่ง ขุนแขวง รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๒๕. พันตำารวจเอก ปราโมทย์ สิมหลวง ผู้กำากับการฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๒๖. นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  สำานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๒๗. นางกาญจนา ลำาลึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดชัยนาท
๒๘. พันตำารวจโท เผชิญ กุลจิตต์ศักดา สารวัตรฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๒๙. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๓๐. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๑. นายจิรายุ จ่างพันธ์ุ ฝึกงาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๒. นายติโรจน์ สังโคมินทร์ ท่ีปรึกษาโครงการ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๓. นายชน คณิต ท่ีปรึกษาโครงการ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๔. นางสาวสุจิตรา โสภาพ เลขานุการที่ปรึกษาโครงการ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๕. นางณัฐกา โกศลสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๖. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๗. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๘. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๙. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๐. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักนโยบายและแผน

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

- ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนท่ีประชุมว่า ประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร )
ติดภารกจิเป็นประธานท่ีประชุมอีกคณะหน่ึงในเวลาเดยีวกัน จงึมอบหมายใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานทีป่ระชมุนีแ้ทน
ฝ่ายเลขานกุารเสนอ พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นประธานทีป่ระชมุ  แตเ่นือ่งจาก พลเอก ดร.วิชติ
ติดภารกิจ ยังเดินทางมาไม่ถึงที่ประชุม จึงเสนอให้ นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุม
จนกว่า พลเอก ดร.วิชิต จะเข้าร่วมการประชุม
มติท่ีประชุม เหน็ชอบให้ พลเอก ดร.วชิติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ เปน็ประธานที่ประชมุ โดยมี นายกฤษ
มนัทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ เปน็ประธานทีป่ระชุมในระหว่างที่ พลเอก ดร.วิชติ ยังเดนิทางไม่ถึงทีป่ระชุม

ประธาน (นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระ
ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมจำานวน ๖ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไมม่ี -

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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- ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๐ นั้น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงทบทวน
โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล จำานวน ๑,๒๒๐ ชดุ  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เล่ือนระเบียบวาระที่ ๔ ไปพิจารณาหลังจาก พลเอก ดร. วิชิต มาถึงที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
(๑) จงัหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๑๗๔๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด โดยอ้างถึง
หนังสือสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๓๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๐  เห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง  FREE  WIFI  และระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
ความชัดสูง  CCTV FULL HD  อบจ. เชียงใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐  จำานวนเงิน  ๖๐,๑๓๙,๑๙๕.๔๔  บาท
(หกสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๓๖,๑๐๙,๐๐๕.- บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจัดหาระบบกล้อง  โทรทศันว์งจรปดิ   (CCTV)  
ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV)   ระดับจังหวัดก่อนการจัดหา      
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น    เพื่อดำาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว จังหวัดมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดับจังหวัด และแนวทางปฏิบัติในประเด็นดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ มีอำานาจหน้าที่พิจารณาโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นใด

๒. การนำาโครงการฯ เขา้ประชมุคณะกรรมการฯ จะเป็นผลทำาใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งโครงการล่าชา้ลงหรือไม่
เนื่องด้วยการจัดประชุมต้องผ่านความเห็นจากสำานักนายกรัฐมนตรีในการกำาหนดการประชุมด้วย

๓. กระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับสำานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำาเนินการ ขั้นตอน และ
การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อย่างไร

คณะทำางานประชุมคร ัง้ที่ ๕/๒๕๖๐ เม ือ่ว ันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดพ้ ิจารณาอำานาจหน้าท ีข่อง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช ้งานของระบบกล ้องโทรทศัน ์วงจรป ิด (CCTV) ระดบัจงัหว ัด ตามค ำาส ัง่นายกร ัฐมนตร ี
ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๙ แล้ว  เห็นว่าตามคำาสั่งดังกลา่วกำาหนดอำานาจหนา้ที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้
งานฯ สำารวจตรวจสอบความมอียูจ่รงิและประสิทธิภาพของกลอ้งในพืน้ท่ีจงัหวัด และรวบรวมเพื่อเป็นฐานขอ้มูลของจังหวัด วิเคราะห์
และกำาหนดจดุเสี่ยง หรือจุดสำาคญัที่มคีวามจำาเปน็ในการติดตัง้เพิม่เตมิ และจัดทำาแผนการติดตัง้กล้อง ให้มีความครอบคลุมจุดเสี่ยง
หรอืจุดสำาคญั รวมถงึแผนการปรับปรงุและซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดเ้ป็นปกติ ไมม่ีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา
โครงการจัดหากล้องโทรทศัน์วงจรปิด หรอืพิจารณาจุดติดต้ังที่ซำ้าซ้อนแตอ่ย่างใด

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อ
วนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐ นอกจากพิจารณาโครงการจัดหากลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดของ อบจ.เชียงใหม่แล้ว ยงัมีอกี ๒ โครงการ คอื
โครงการติดตัง้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (ระยะที่ ๒) ของเทศบาลเมอืงชมุพร งบประมาณ ๒๙,๙๑๙,๕๗๕.- บาท และโครงการติดตั้ง
โทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองบา้นสวน ระยะที่ ๖ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ประชมุมีมติเหน็ชอบในหลกัการตาม
เอกสารและการนำาเสนอ และก่อนการจัดหาระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การใชง้านของระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระดบัจังหวัด เชน่เดยีวกับโครงการของ อบจ.เชียงใหม่  ฝา่ยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ไดป้ระสานกบัทม.บ้านสวนแล้ว ทราบว่าสำานักงานจงัหวัดชลบุรีได้มี
หนงัสอืแจง้เวยีนคณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในระดับจงัหวัดเพือ่พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบโครงการดงักล่าว หากตรวจสอบวา่มีจุดติดตัง้ซำ้าซ้อนใหแ้จง้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานฯ ภายในวนัที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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สำาหรบัโครงการติดตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (ระยะที่ ๒) ของ ทม.ชุมพร หนว่ยงานดังกลา่วมีหนังสอื
ที่ ชพ ๕๒๐๐๖/๑๐๒๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ แจง้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
(CCTV) ในระดบัจังหวัด ได้ตรวจสอบพบว่ามคีวามซำ้าซ้อนของจุดติดตั้ง ๓ จุด แต่เนือ่งจากเป็นพืน้ที่สาธารณะที่ประชาชนใช้บริการ
จำานวนมาก มีพืน้ท่ีกว้าง  จึงแก้ไขโดยปรบัทศิทางของกล้องไม่ให้ซำ้าซ้อนกนัและครอบคลุมพืน้ทีท่ั้งหมด

ฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ไดป้ระสานกบั
ฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารการบรูณาการแผน และระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ทัว่ประเทศ สำานกัตรวจราชการ
สำานักงานปลัดสำานกันายกรัฐมนตรี ถงึแนวทางการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
(CCTV) ได้รับทราบว่า ระบบฐานขอ้มูลที่ใหทุ้กจงัหวัดบันทึกขอ้มูลกล้องในปจัจบุนั ขณะนีป้ิดระบบไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเตมิ
ตั้งแต่เดอืนมีนาคม ๒๕๖๐ ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการบรหิารการบูรณาการแผนฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำาขอ้มูลสรุปผลการสำารวจ
ทั่วประเทศซ่ึงจะจัดทำารายงานเสนอคณะกรรมการชดุใหญ ่(มพีลเอก ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานกรรมการ)
กำาหนดการประชุมใน วันที่ ๑๖ มถินุายน ๒๕๖๐ ซ่ึงอาจมขีอ้สรปุแนวทางการดำาเนนิการต่อไป

ในการประชุมคณะทำางานพจิารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ครัง้ที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชมุมีมติให้เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

“๑. ใหค้ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทยระดบั
จงัหวัด เปน็ผู้พจิารณากลั่นกรองจดุติดตั้งกล้องวา่มีความซำ้าซ้อนกับทีม่ีอยู่เดิมหรอืไม่ และสามารถบรูณาการกล้องร่วมกับหน่วยงาน
อืน่ไดห้รอืไม่ อยา่งใด เนื่องจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรข์องจงัหวัดพจิารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรฐั
ที่ตอ้งเนน้การบรูณาการร่วมกนัและมกีารจัดหาที่ไม่ซำ้าซ้อนกัน ประกอบกับหัวหนา้สำานกังานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานกุารของ
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวัดอีกตำาแหนง่ด้วย  

ทัง้นี้ ใหป้ฏิบัติตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ซึง่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดจิิทัลฯ  “ขอ้ปฏบิัตเิพิม่เติม” ข้อ ๓. หนว่ยงานทีจ่ัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอยีด
ลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และส่งใหก้ระทรวงดิจิทลัฯ เมื่อดำาเนินการติดตัง้แล้วเสร็จ
เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มูลในการบูรณาการระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป

๒. ใหห้น่วยงานที่จัดหาระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด (คณะกรรมการฯ ตามคำาสัง่สำานกันายกรัฐมนตรี ๑๙๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วนัที่ ๙
กนัยายน ๒๕๕๙) ทราบด้วย เพ่ือใชเ้ป็นข้อมลูในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป

๓. มหีนังสือถึงสำานักนายกรฐัมนตรี ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินงานสำารวจ ตรวจสอบระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สามารถใชง้านได้ในปัจจุบนั รวมทัง้แผนการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในอนาคต เพือ่การ
บรูณาการเช่ือมโยงและจัดระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ใหส้ามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ

๔. เมื่อสำานกันายกรฐัมนตรีตอบข้อหารอืแล้ว ใหแ้จง้เวียนส่วนราชการ/หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ และจังหวดั
เพือ่ทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป”
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรปุได้ดังนี้
๑. คณะรัฐมนตรมีมีติเมือ่วนัที่ ๒๓  มนีาคม ๒๕๔๗ แจ้งตามหนงัสอืสำานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด

ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗ เหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิัตกิารจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ปจัจุบัน : กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เสนอ  ซ่ึงในหลักเกณฑ์ระบุไว้ดงันี้

“ขอ้ ๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรท์ี่ต้องขอความเห็นชอบจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
๒.๑ กระจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในงาน/แผนงาน/โครงการทีน่อกเหนอืจากขอ้ ๑
๒.๒ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการตามที่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหค้วาม

เหน็ชอบแล้ว ใหห้น่วยงานขอความเหน็ชอบจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอกีคร้ังหนึ่ง”

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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โดยระบเุหตุผลในการกำาหนดหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ดังนี้
“ - เพื่อใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารพิจารณาให้ความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ

ในลักษณะบูรณาการ
- เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการใชง้บประมาณแผ่นดิน
- เพื่อให้การดำาเนนิงานของโครงการยังคงหลกัการของการบรูณาการ”

๒. กระทรวงเทคโนโลยีฯ (ปัจจุบัน : กระทรวงดิจิทัลฯ) โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ มท. สรุปได้ว่า การจะพิจารณาว่าโครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีต่้องผ่าน
คณะกรรมการฯ ของ มท. หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
หรือไม่  ทั้งนี้ ในกรณีที่จดัหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder : NVR) และอปุกรณก์ระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)  มกีารนำาขอ้มลูจาก NVR ไปประมวลผล หรอื
เชือ่มตอ่กบัระบบฐานขอ้มลูอืน่ ๆ เชน่ โปรแกรมอา่นปา้ยทะเบยีนรถยนต ์ (License Plate Recognition) โปรแกรมสแกน
ใบหน้า (Face Recognition) ท่ีมีการนำาภาพหรือข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วนำาไปประมวลผลโดยมีจุดมุ่งหมายด้าน
การรักษาความปลอดภยั เป็นตน้   โครงการดงักล่าวจะถอืว่าเป็นโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์และตอ้งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ของ มท. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ของ มท. ควรคำานึงถึงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของ
ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทีใ่หท้กุสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ และ
หนว่ยงานของรัฐ  สามารถบรูณาการรว่มกนัใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และไมเ่กดิการซำ้าซอ้นดว้ย  
(ความละเอียดแจ้งทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกจังหวัด และ กทม. ทราบแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๘, ว๗๖๕๙ และ ๒๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๓. หัวหน้าสำานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวัดอีกตำาแหน่งด้วย
มติที่ประชุม ๑. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
เป็นผูพ้ิจารณากล่ันกรองจดุตดิตัง้กล้องว่ามคีวามซำ้าซอ้นกบัทีม่ีอยู่เดมิหรือไม่ และสามารถบูรณาการกล้องร่วมกับหน่วยงานอืน่ได้
หรือไม่ อย่างใด เนื่องจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยตอ้งเสนอโครงการให้คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของจังหวัดพิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตักิารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ทีต่อ้งเนน้การบูรณาการร่วมกันและมีการจดัหาที่ไม่ซำ้าซอ้นกนั ประกอบกบัหัวหน้าสำานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานกุาร
ของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวดั (คณะกรรมการฯ ตามคำาสั่งสำานกันายก
รัฐมนตรี ๑๙๖/๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๙) อีกตำาแหน่งด้วย  

ท้ังน้ี ให้ปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซ่ึงประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ “ขอ้ปฏิบัตเิพิม่เติม” ข้อ ๓. หน่วยงานท่ีจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์ม
รายงานผลการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลฯ เม่ือดำาเนินการตดิตัง้แล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิตอ่ไป

๒. ให้หนว่ยงานท่ีจดัหาระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) แจ้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการใชง้านของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ทราบด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๕.๑ ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ตอ่)
(๒) จังหวัดนครพนม มีหนังสอืที่ นพ ๐๐๑๗.๒/๖๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ขอหารอื

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวดัหรอืกลุม่จงัหวัด ดังนี้
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยแจง้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดหาระบบ

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดและกลุม่จังหวดั รายละเอียดตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จงัหวัดนครพนมได้ดำาเนนิการ ดังนี้

๑. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๒ ได้อนุมตัิโครงการและมอบอำานาจโครงการตามงบประมาณ
รายจา่บกลุม่จังหวัดฯ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเตมิ) ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดนครพนม ดำาเนินโครงการทีเ่ปน็ระบบ
คอมพิวเตอร/์ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แทนกลุ่มจงัหวัด แต่ครุภัณฑ์ฯ ยงัคงเป็นของกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๑.๑ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแหล่งทอ่งเที่ยวในหนว่ยทหาร  วงเงนิ
งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท  หนว่ยดำาเนินการ คอื มณฑลทหารบกท่ี ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมอืงขวาง

๑.๒ โครงการเสริมสร้างการเฝา้ระวังและควบคุมอาชญากรรม ดา้นความมั่นคงและรกัษาความสงบ
เรียบร้อยในกลุม่จงัหวัดฯ (จงัหวัดนครพนม)  วงเงนิงบประมาณ ๒๕,๖๒๘,๕๐๐.- บาท  หนว่ยดำาเนนิการ คือ ตำารวจภูธรจังหวัด
นครพนม

จังหวัดนครพนม ขอเรียนวา่ จงัหวัดไดถ้ือปฏิบัติตามแนวทางพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรร์ะดบั
จังหวัด ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ ลงวนัที่ ๖ ตลุาคม ๒๕๕๔ ว่า “กรณกีารจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทีไ่ด้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยของจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดของส่วนราชการอืน่ทีไ่ม่ไดส้ังกัดกระทรวง
มหาดไทย ซึง่ผู้วา่ราชการจังหวัดได้มอบอำานาจให้ส่วนราชการนั้นไปดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างได้เองตามระเบียบพัสดุฯ นัน้ ไม่ตอ้งผา่น
การพจิารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทยระดับจงัหวัด” จังหวัด
จงึไม่ไดแ้จ้งให้หน่วยงานจัดทำาโครงการ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

๒. มท. แจง้โทรสารฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จงัหวัดได้แจง้
หนว่ยงานดำาเนินการตามแนวทางฯ และจงัหวัดจึงไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยด่วน เมือ่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ทีป่ระชุม
ได้ดำาเนินการ ดงันี้

๒.๑ พจิารณาเหน็ชอบในหลักการของโครงการตามข้อ ๑.๑
๒.๒ พิจารณาโครงการตามขอ้ ๑.๒ ในเบือ้งต้นได้ตรวจสอบรายการทีเ่ป็นระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกลอ้ง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำานวน ๑๖ รายการ รวมจำานวนเงนิ ๑๑,๖๕๙,๑๐๐.- บาท และอุปกรณอ์ ืน่ ๆ รวมจำานวนเงนิ
๑๓,๖๙๖,๔๐๐.- บาท ซึ่งไมอ่ยู่ในอำานาจการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจงัหวัด (เนือ่งจากวงเงินฯ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป)
จะต้องส่งเอกสารโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของ มท. พิจารณา  แต่เนือ่งจากตำารวจภูธรจังหวัดนครพนมได้ดำาเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งและ
ลงนามในสญัญาฯ ซึง่มผีลผกูพนักบัผูร้บัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่วนัที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมาตรการเรง่รัดการก่อหนีผ้กูพนั
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสอืกลุ่มจงัหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ที่ มท ๐๒๒๔ (สน)/ว๑๘๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  และในคราวประชุมการจัดทำาแผนการเชือ่มโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เมือ่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชมุพระธาตุมหาชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจงัหวัดนครพนม โดยทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ
ให้จัดตัง้ศนูยค์วบคมุระดับจงัหวัดที่ ศนูย์รบัแจ้งเหตุฉกุเฉิน ๑๙๑ ตำารวจภูธรจังหวัดนครพนม และจังหวัดได้จัดทำาแผนการเชื่อมโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และศนูยค์วบคุมระดบัจงัหวดั เสนอสำานกันายกรฐัมนตรพีจิารณาตามหนงัสือจงัหวดันครพนม
ท่ี นพ ๐๐๑๗.๒/๕๙๙๒ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เพื่อใหก้ารดำาเนนิโครงการเปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย และไมก่อ่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จงัหวัด
นครพนมจงึขอหารอืแนวทางปฏบิัตโิครงการเสริมสร้างการเฝา้ระวังและควบคุมอาชญากรรมฯ ของตำารวจภูธรจังหวัดนครพนม
ตามขอ้ ๒.๒ ว่า สามารถขอผ่อนผันการนำาเขา้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ เนือ่งจากลงนามในสัญญาฯ เรียบร้อยแลว้
หรือมแีนวทางปฏิบัติประการใด ขอความกรุณาแจ้งใหจั้งหวัดทราบ เพ่ือจะไดด้ำาเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  และในระหว่างหารือ
จังหวัดได้ให้หน่วยงานชะลอการดำาเนินโครงการไว้ก่อน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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คณะทำางานประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาตามหนังสือตอบข้อหารือ
โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ควรคำานึงถึงการบูรณาการการใชป้ระโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามมติ ครม. เมือ่วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีให้ทกุส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหนว่ยงานของรัฐ  สามารถ
บูรณาการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่เกิดการซำ้าซ้อนด้วย (ความละเอียดแจ้งหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๘, ว๗๖๕๙ และ ๒๔๐๐๓ ลงวันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)  ท่ีประชมุคณะทำางานมมีติใหเ้สนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย ดงันี้

“ประเด็นที่ ๑  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังฯ ของตำารวจภูธรจังหวัด
นครพนม ว่าสามารถขอผ่อนผันการนำาเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เนื่องจากลงนามในสัญญาฯ
เรียบร้อยแล้ว นั้น  คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. มีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ของ มท. จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
๒. คณะกรรมการฯ ของ มท. ไม่มีอำานาจในการผ่อนผันการนำาเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นที่ ๒  จังหวัดนครพนมขอทราบแนวทางปฏิบัติเพ่ือจะได้ดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  และใน

ระหว่างหารือ จังหวัดไดใ้หห้นว่ยงานชะลอการดำาเนนิโครงการไว้กอ่น น้ัน  เหน็ควรแจง้จงัหวัดนครพนมว่า ต้องดำาเนินการตาม
ข้อส่ังการท่ีแจ้งทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐”
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรฐั ให้หน่วยงานของรฐัที่ประสงค์จะจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพรอ้มจัดทำาเปน็โครงการ/แผนงาน เสนอขอความเหน็ชอบใน
หลกัการก่อนดำาเนินการจัดหา  ซึง่คณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทยใชแ้นวทางดงักล่าว
ขา้งตน้ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพิจารณา
โครงการท่ีดำาเนนิการจัดหาแล้ว    กรณีเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รบัแก้ไข
ตามมติคณะกรรมการ  จะถอืว่าโครงการดังกล่าวไมผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะทำางานเสนอ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังฯ ของตำารวจภูธรจังหวัดนครพนม
ว่าสามารถขอผ่อนผันการนำาเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เนื่องจากลงนามในสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
คณะกรรมการฯ ของ มท. มแีนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดหาระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ของ มท. จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
๒. คณะกรรมการฯ ของ มท. ไม่มีอำานาจในการผ่อนผันการนำาเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นที่ ๒ จังหวัดนครพนมขอทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อจะไดด้ำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ

ในระหว่างหารือ จังหวัดได้ให้หน่วยงานชะลอการดำาเนินโครงการไว้ก่อน นั้น  เห็นควรแจ้งจังหวัดนครพนมว่าต้องดำาเนินการ
ตามข้อส่ังการท่ีแจ้งทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕.๒ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมมีลูค่าเกนิ ๑๐ ล้านบาท
ของหน่วยงานรัฐวสิาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย และกลุม่จงัหวัด ซ่ึงผ่านการพิจารณากล่ันกรองของคณะทำางาน คร้ังท่ี
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งส้ิน ๑๓ โครงการ แล้ว ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๔ โครงการ  ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการจดัจา้งบรกิารศนูยส์ำารองขอ้มลูแบบชัว่คราว (Temporary DR Site) ตามงบประมาณ

ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๗,๗๓๔,๔๐๐.- บาท  (ยี่สบิเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าในปัจจุบัน กฟภ. ไม่มีศูนย์สำารองข้อมูล เนื่องจากอาคาร
ศูนย์สำารองข้อมูลอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างและพร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์แบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งระหว่างนี้หากไม่มี
ศูนย์สำารองข้อมูลอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถให้บริการได้ เช่น อัคคีภัย อทุกภัย
แผ่นดินไหว การชุมนุมปิดล้อม ฯลฯ   จึงจำาเป็นต้องจ้างบริการศูนย์สำารองข้อมูลจากภายนอกเพื่อให้มีศูนย์สำารองข้อมูล
ชั่วคราว (Temporary DR Site) เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อทำางานแทนศูนย์ข้อมูลหลัก กรณีทีศู่นย์ข้อมูลหลักเกิดเหตุฉุกเฉิน
ชำารุดขัดข้อง หรือได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้บริการได้  และเป็นการรองรับนโยบายการจัดการความเส่ียงและการจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไม่ตดิขัด กรณีเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจัดหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจดัหาอปุกรณต์รวจสอบขอ้มลูทีม่กีารเขา้รหสั SSL (Secure Sockets Layer) Traffic
Visibility จำานวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๒,๗๔๖,๐๕๔.- บาท (สบิสองล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นหกพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่า กฟภ. ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัย
ที่ส่งผ่านเครือข่ายที่เข้ารหัสข้อมูล ทำาให้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคาม  เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งผ่านข้อมูลโดยการเข้ารหัส
มากขึ้น เป็นช่องทางให้มีการกระจายตัวของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ตลอดจนผู้ไม่ประสงค์ดีผ่านเข้าสู่เครือข่าย  ประกอบกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายที่มีการเข้ารหัสได้ ทำาให้ประสบปัญหาภัยคุกคามทีใ่ช้
เทคนิคในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่งผ่านเครือข่าย  รวมทั้งการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือช่ายมีแนวโน้มที่จะเข้ารหัสก่อน
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ  นอกจากนี้ กฟภ. ยังไม่มีระบบจัดกลุ่มของ Web Site หรือข้อมูลที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ
หรือไม่ต้องตรวจสอบก่อนการส่งผ่านเครือข่ายเพื่อรักษาชั้นความลับของข้อมูล หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy)
จึงจำาเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. โดยจัดหาอุปกรณ์
ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) Traffic Visibility เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผ่านเข้า-
ออกเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ.  เพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านเข้าออกเครือข่ายที่มีการเข้ารหัส  และเพื่อทำาการ
ถอดรหัสข้อมูลต้องสงสัยและส่งผ่านไปให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตรวจสอบก่อนเข้ารหัสกลับคืนและส่งไปปลายทางหาก
ข้อมูลต้องสงสัยดังกล่าวมีความปลอดภัย
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจัดหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

- เนื่องด้วยประธาน (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิ) ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอขอท่ีประชุมให้พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเน่ือง เป็นวาระก่อนการพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน
๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการจดัหาระบบ Monitoring Network งบประมาณลงทนุประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ

๒๙,๘๑๖,๑๔๙.๒๐ บาท (ยี่สบิเก้าล้านแปดแสนหนึง่หมื่นหกพันหนึง่ร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) สว่นที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๙,๕๑๑,๑๙๙.๒๐ บาท (ย่ีสิบเก้าล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทย่ีสิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณาปรับแก้ไขกรณีไมมี่ราคาตามเกณฑ์ โดยรวมรายการที ่๒ ระบบบันทกึและวิเคราะหเ์ครือขา่ย
แบบที่ ๑ และรายการที่ ๓ ระบบบันทึกและวิเคราะห์เครือข่าย แบบที่ ๒ ให้เป็นรายการเดียวกัน เนื่องจากบริษัทเสนอ
อุปกรณ์เหมือนกัน ซึ่งทำาไดท้ั้ง ๒ ฟังก์ชั่นการทำางาน

๒. อุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ อุปกรณ์ประกอบสำาหรับการ Monitor ประกอบด้วยจอภาพแบบ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว  ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนท่ีประชุมว่าในปัจจุบันทีมผู้ดูแลระบบไม่สามารถทราบถึงปัญหาท่ีมีผลกระทบ
กับระบบงานล่วงหน้า ต้องรอให้เกิดปัญหาหรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ ทำาให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเมื่อ
เกิดปัญหาต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนของการวิเคราะห์หาสาเหตุ ทำาให้เสียเวลาและอาจแก้ปัญหาไม่ตรงจุด  จึงมีความจำาเป็น
ตอ้งจดัหาระบบ Monitoring Network ตดิตัง้ตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีม่ ีData Center โดยทำาการเกบ็ Raw Packet เพือ่นำามา
วิเคราะห์และหา Root cause ของปัญหาได้ และบอกระยะเวลา Response Time ของแต่ละระบบงานว่าใช้เวลามากน้อย
เทา่ใดในแตล่ะ Transactions โดยระบบ Monitoring Network รบัขอ้มลูจาก SPAN หรอื Mirror Port จากระบบงานตา่ง ๆ
ที่สำาคัญ เช่น ระบบงาน ERP, ระบบงานรับชำาระ, ระบบงานโรงพยาบาล, ระบบงานอีเมล เป็นต้น
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจัดหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการจดัซ้ือระบบ Public Key Infrastructure และการเข้ารหสัข้อมลู (Encryption Data) งบ
ประมาณลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๑๙,๐๘๗,๓๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ส่วน
ทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์จำานวนเงนิ ๑๘,๗๗๗,๐๐๐.- บาท (สบิแปดลา้นเจด็แสนเจด็หมืน่เจด็พนับาทถว้น) รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข  เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนที่ประชุมว่า ตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กฟน.
ได้มกีารจัดระดับชั้นความลับและจัดลำาดับความสำาคัญของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการและปฏิบัติงาน และข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการ เพื่อควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลจากผู้ที่ได้รับสิทธิใน
การเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ หรือการกระทำาจากผู้ไม่ประสงค์ดี
ต่อข้อมูลลับหรือข้อมูลสำาคัญ ออกไปภายนออกองค์กร ผ่านช่องทางสื่อสารที่ กฟน. ให้บริการอยู่ เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล
การแชร์ไฟล์ การสำาเนาข้อมูลลงบนสื่อบันทึกภายนอก เช่น USB Drive รวมถึงการพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษ   ในปัจจุบัน
กฟน. ยังไม่มีระบบในการป้องกันข้อมูลที่มีความสำาคัญในการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีเมล  และปกป้องข้อมูลจาก
การสูญหาย การเปล่ียนแปลง การแก้ไข โดยไมไ่ด้รับอนุญาต การลักลอบนำาข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผย ฯลฯ   จึงมีความจำาเป็น
ต้องจัดซื้อระบบ Public Key Infrastructure และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Data) ซึ่งมีการออกแบบ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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(๑) มกีารบริหารจดัการใบรับรองอิเล็กทรอนกิส์เพือ่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ บริหารจดัการและแจง้เตอืน
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบก่อน Certificate หมดอายุ

(๒) มกีารจดัเกบ็ Root CA และ Subordinate CA ดว้ยอปุกรณ ์HSM เพือ่ความปลอดภยัในการเขา้ถงึ
Key ท่ีสำาคัญ และสามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกได้ในอนาคต

(๓) มีการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสของ Secure Shell เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ และป้องกัน
ผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

(๔) มกีารเขา้รหัสขอ้มลูทีม่คีวามสำาคญัสูง เพือ่ปกป้องขอ้มลูจากการสญูหาย การเปลีย่นแปลง การแกไ้ข
โดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบนำาข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผย
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจัดหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท
ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิฯ เมือ่วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบในหลักการ แตใ่หห้นว่ยงานทบทวนการจดัหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบ All in One ว่ามีบางส่วนควรเปล่ียนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หรือไม่ แล้วส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในคร้ังต่อไป จำานวน ๑ โครงการ คือ

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการการจัดซือ้เครือ่งไมโครคอมพวิเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล จำานวน ๑,๒๒๐ ชดุ งบประมาณ

ลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๔๕,๗๕๖,๑๐๐.- บาท (สี่สบิห้าล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนหกพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลคา่เพิม่ร้อยละ ๗  สว่นที่เป็นอปุกรณค์อมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๔๕,๗๕๖,๑๐๐.- บาท (สี่สบิห้าล้านเจ็ดแสนหา้หมื่นหกพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณารายละเอยีดโครงการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว เหน็ควรนำาเสนอให้คณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง (นายพิศณุ ตันตถิาวร ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบรหิารทรัพย์สนิเทคโนโลยี )
เรียนทีป่ระชมุวา่หน่วยงานแบ่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็น ๓ ประเภท ดังนี้ (๑) งานสำานกังานทั่วไป ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ PC
(๒) งานด้านวศิวกรรม/ออกแบบ ใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร์ Work Station  (๓) ผู้บรหิาร ใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก  ตามที่
คณะกรรมการใหห้น่วยงานทบทวนวา่มีบางส่วนเปลี่ยนเปน็เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กไดห้รอืไม่ นัน้  คณะกรรมการของการไฟฟา้
นครหลวงได้ประชุมหารือแล้ว สรุปคอื มีความจำาเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบ All in One เพือ่ใหเ้หมาะสม
กบัลักษณะงานทีป่ฏบิัติซึง่เป็นลกัษณะการปฏิบัติงานประจำาท่ีในพืน้ท่ีจำากัด เนือ่งจากเคาน์เตอร์บริการประชาชนมพีื้นทีจ่ำากดั รวมท้ัง
ตอ้งใช้พืน้ทีเ่พือ่วางเครื่องพมิพบ์ริเวณเคานเ์ตอร์ด้วย  กรณีทีค่ณะกรรมการใหพ้ิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่ง
สามารถเคลือ่นยา้ยนำาไปปฏิบัติงานที่อืน่ไดน้ัน้ เปน็ลักษณะการปฏบิัตงิานต่างประเภท  โดย กฟน. มกีารจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊กสำาหรบัผู้บริหารและงานที่มีลกัษณะตอ้งมีการเคลื่อนย้ายอยู่แล้ว    เมือ่พจิารณาความคุ้มค่าโดยการนำาเครือ่งคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊กมาเพิ่มคณุลักษณะพื้นฐานให้เทียบเทา่กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบ All in One ที่ กฟน. ประสงคจ์ะ
จัดหาแล้ว พบวา่เครื่องคอมพิวเตอรส์ำาหรับงานประมวลผลแบบ All in One  มีราคาถกูกว่าเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก  และสามารถ
ซอ่มได้ตามอายุการใช้งานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไป และการจัดหาของ กฟน. จะรบัประกนั ๓ ปี ไม่มคี่าแรงในการซอ่ม
แต่ละครั้ง และในการซอ่มจะเปลีย่นส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ทั้งแผงโดยไม่มีการบัดกรี    ในปจัจบุนัยังมี
ผูผ้ลิตเครือ่งคอมพิวเตอร์แบบ All in One อยา่งน้อย ๔ ราย คือ HP, Dell, Asus และ Acer    สำาหรับการเปรยีบเทียบคา่ใชจ้า่ย
ระหว่างการเช่าและการซือ้ พบว่าคา่เชา่รวม ๓ ปี เท่ากบัการซ้ือ (ซึง่ กฟน. จะใชง้าน ๕ ป)ี 
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

๕.๒ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้าน
บาท ของหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจงัหวดั  (ต่อ)

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุม่จังหวัด  จำานวน ๘ โครงการ  ดังนี้
ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถไีทยลุม่นำ้าเจ้าพระยาป่าสัก การจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย

ในแหลง่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ตำารวจภธูรจังหวัดชัยนาท งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๑๓,๙๙๘,๒๐๐.- บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๑,๔๕๐,๒๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ รายการที ่๓ คอมพวิเตอรพ์ร้อมซอฟตแ์วรค์วบคมุการแสดงผลระบบกลอ้ง
วงจรปิด ให้แยกเป็น ๒ รายการ คือ (๑) คอมพิวเตอร์  (๒) ซอฟต์แวร์ควบคุมการแสดงผลระบบกล้องวงจรปิด

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ที่สามารถใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ ให้ย้ายไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ตามประกาศฉบับ
ล่าสุดของกระทรวงดิจิทัลฯ มีดังนี้ รายการที่ ๕ เครื่องสำารองไฟขนาด ๘๐๐ VA สำาหรับสำารองกล้องวงจรปิด  รายการที่ ๖
เครื่องสำารองไฟขนาด ๒๐๐๐ VA สำาหรับสำารองเครื่องบันทกึภาพ  รายการที่ ๗ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Gigabit Switch
ขนาด ๒๔ Port  และรายการที่ ๙ ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว ๓๖ U

๓. ปรับแก้ไขคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีสำาหรับตรวจจับทะเบียนรถยนต์ท่ีระบุว่า “สามารถ
ทำางานได้ในอุณหภูมิ -๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๘๐ องศาเซลเซียส และที่ความชื้น ๑๐% ถึง ๙๐%” ซึ่งไม่ใช่สภาพอากาศใน
ประเทศไทย  และคุณสมบัติที่ระบุว่า “ได้รับมาตรฐาน CE และ FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย” ให้เพิ่ม “หรือมาตรฐานของ
ประเทศไทย ดังนี้ …” ด้วย  เนื่องจากกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศ หน่วยงานอาจไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ กรณีได้รับมาตรฐานของประเทศไทย จะสามารถฟ้องร้องเพ่ือดำาเนินคดีตามกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายได้

๔. นำาเสนอข้อมูลสถิติการตรวจจับความเร็วในบริเวณจุดที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาทเรียนทีป่ระชมุว่าในปัจจบัุนหนว่ยงานมศูีนย์วิทยุ ๑๙๑ แตยั่งไมม่กีารตดิตัง้
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเชื่อมโยงที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีแต่เพียงในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เท่าน้ัน
โดยต้ังอยู่ท่ี ช้ัน ๒ สถานีตำารวจภูธรเมืองชัยนาท ห้องส่ือสาร  จึงทำาให้การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ ประชาชนในพื้นทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวมีข้อจำากัด  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ติดตั้งกล้องเพียงจำานวน ๒๕ ตัว และไม่มีกล้องที่มีความสามารถในการตรวจ
จับทะเบียน และตรวจจับใบหน้าบุคคลต้องสงสัย  ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาทพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา หรือพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท และเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพการทอ่งเทีย่วจังหวัดชัยนาทซึง่จะส่งผลให้เกดิโอกาสสร้างรายไดข้องท้องถิน่และประเทศชาตมิากขึน้ ซึ่งเป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด    จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการตดิตั้งระบบต่าง ๆ ดังนี้  (๑) ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามทางแยกและแหล่งท่องเท่ียว  (๒) ระบบควบคุมและบันทึกสัญญาณภาพตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท  (๓) ระบบ
เครือข่ายและการส่ือสาร  (๔) ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ  (๕) ระบบวิเคราะห์อ่านป้ายทะเบียนรถ  โดยทุกระบบจะเช่ือมโยง
ผ่านเครือข่ายสายใยแก้วนำาแสงมาแสดงและบันทึกข้อมูลที่ศูนย์ควบคุมกลางที่ศูนย์วิทยุสื่อสาร ตำารวจภูธร จ . ชัยนาท  และ
จดัเก็บตามศนูย์แหล่งท่องเท่ียว (จำานวน ๙ วัด)  โดยเลือกใชร้ะบบกล้องโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ความละเอยีด ๒ ล้านพกิเซล
ที่มีความคมชัดสูง สามารถแยกแยะวัตถุ และรายละเอียดบุคคลได้ชดัเจน ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ สืบค้น ผู้กระทำา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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ความผิดได้เร็วขึ้น  และเลือกใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ความละเอียด ๓ ล้านพิกเซล เพื่อใช้ในการสืบสวนกรณี
คนร้ายใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำาความผิด สืบค้นทะเบียนรถผู้ต้องสงสัยได้อตัโนมัติ ซึ่งทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ
สามารถสืบหาผู้กระทำาความผิดได้รวดเร็วย่ิงขึ้น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. ประธาน (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะว่า

ในการจัดหากล้อง CCTV ควรกำาหนดคณุลักษณะพื้นฐานของกล้องให้ไดข้องมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม  การเปรียบเทยีบ
คณุลักษณะพืน้ฐานของกล้อง CCTV ให้ดำาเนินการอย่างรอบคอบรัดกุม  ไม่ใชเ่หน็ว่าราคาถูกกน็ำามาตั้งเป็นราคาอ้างอิง   ไม่ใชต่ัง้
ราคาไว้สูง แตไ่ด้ของคุณภาพตำ่า (เชน่ ทำา Full HD ได้ แต่คณุภาพไมด่ี) หรือไม่มีอะไหล่ ไมเ่หมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศ ฯลฯ 

๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ กลอ้งชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ำาหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ทีห่น่วยงานตอ้งการจดัหานัน้ มีคุณลกัษณะพื้นฐานเหมอืนกบักลอ้งฯ แบบที่ ๓
ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งราคากลาง คือ ๔๓,๐๐๐ บาท ในขณะที่หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง
เว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิงนั้น ราคาเพียง ๔๐,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ที่สามารถลดวงเงินงบประมาณได้   

๓. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ กล้องจับทะเบียนรถยนต์อัตโนมตัิซึ่งใช้ราคาตำ่าสุดของการสืบ
ราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เป็นราคาอ้างอิงนั้น มีราคาสูงมาก คือ ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อกล้อง ให้ทบทวนคุณสมบัติของ
กล้องว่ามคีวามจำาเป็นอย่างไรทีต่อ้งใชต้รวจจบัป้ายทะเบียนรถทีว่ิ่งดว้ยความเรว็ ๒๐๐ กม./ชม. ในพืน้ทีจ่งัหวัดชยันาทมรีถทีใ่ช้
ความเร็วขนาดน้ันแค่ไหน การใช้งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์รายการน้ีจะมีความคุ้มค่ามากน้อยเท่าใด ให้หน่วยงานแสดงข้อมูล
หรือสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาของกล้องจับทะเบียนรถอัตโนมัติด้วย

ฝ่ายเลขานุการเรียนที่ประชมุว่า เนื่องจากในการประชมุครั้งนี้มโีครงการทีม่ ีกลอ้งตรวจจบัทะเบียนรถ
อตัโนมตัิ (LPR) จำานวน ๓ หน่วยงาน จึงได้จดัทำาตารางเปรียบเทียบคณุลกัษณะเฉพาะของกล้อง LPR ดงันี้

  

จ.ชัยนาท
(๒๕๐,๐๐๐ บาท)

จ.นครราชสีมา
(๗๕,๒๐๐ บาท)

จ.สุราษฎร์ธานี
(๑๓๕,๐๐๐ บาท  รวมซอฟตแ์วร์)

- เป็นกล้องชนิด LPR โดยเฉพาะ - เป็นกล้องชนิด LPR โดยเฉพาะ - เป็นกล้องชนิดติดต้ังคงท่ี ปรับระยะเลนส์ได้
- มีขนาดตัวรับภาพไม่ตำ่ากว่า ๑/๑.๘ น้ิว ชนิด 
CCD

- มีขนาดตัวรับภาพไม่ตำ่ากว่า ๑/๒.๘ น้ิว ชนิด 
Progressive Scan CMOS

- มีขนาดตัวรับภาพไม่ตำ่ากว่า ๑/๓ น้ิว

- ความละเอียด ๓ Mp ๒๐๔๘ x ๑๕๓๖ pixel - ความละเอียด ๓ Mp ๒๐๔๘ x ๑๕๓๖ pixel - ความละเอียด ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที - ไม่ระบุ - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๓๐ ภาพต่อวินาที
- มีระบบรับภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืนโดย
อัตโนมัติ แบบ Auto ICR

- มีระบบรับภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน มีระบบ
สลับการทำางาน True Day/Night แบบ ICR

- ไม่ระบุ

- ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิม IRLED Lamp สำาหรับตรวจ
จับภาพในตอนกลางคืน รัศมีการทำางาน ๑๕ องศา

- มีระบบอินฟราเรด ชนิด Smart IR LED - ไม่ระบุ

- ใช้กับเลนส์ชนิดต่อภายนอก ชนิด C-Model 
แบบ P-IRIS

- เลนส์ติดต้ังภายใน (Auto IRIS) สามารถปรับ
เปล่ียนความยาวโฟกัส

- ไม่ระบุ

- มีผลต่างค่าความโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๒๕ มิลลิเมตร

- มุมมองกว้่างสุด ๗.๕  มิลลิเมตร
แคบสุด ๕๐ มิลลิเมตร   รูรับแสง ๑.๕

- มีผลต่างค่าความโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑๕-๕๐ มิลลิเมตร

- ใช้กับความเร็ว ๒๐๐ กม./ชม. - ใช้กับความเร็ว ๘๐ กม./ชม. - ไม่ระบุ
- สามารถทำางานได้ท่ีอุณหภูมิระหว่าง -๓๐ ถึง 
๖๐ องศาเซลเซียส

- สามารถทำางานได้ท่ีอุณหภูมิระหว่าง -๔๐ ถึง ๕๐ 
องศาเซลเซียส

- สามารถทำางานได้ในอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๕๐ 
องศาเซลเซียส

- ไม่ระบุ - ปรับองศารับภาพแนวนอน ๓๙ – ๗ องศา - ไม่ระบุ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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จ.ชัยนาท
(๒๕๐,๐๐๐ บาท)

จ.นครราชสีมา
(๗๕,๒๐๐ บาท)

จ.สุราษฎร์ธานี
(๑๓๕,๐๐๐ บาท  รวมซอฟตแ์วร์)

- ไม่ระบุ - มีระบบปรับภาพกลางแจ้งย้อนแสง มีระบบ
ปรับปรุงรายละเอียดภาพส่วนมืดส่วนสว่าง

- มีระบบป้องกันการย้อนแสงแบบ Wide 
Dynamic Range

- ไมร่ะบุ - รองรับการส่ือสารผ่านโปรโตคอลแบบ ONVIF - มีโครงสร้างสัญญาณแบบเปิด (Open 
Streaming Architecture) ตามมาตรฐาน
ของ ONVIF

- กล่องหุ้มกล้องกันนำ้าท่ีได้รับมาตรฐาน IP66 - ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
- มีระบบปฏิบัติการแบบ Embedded ติดต้ัง
จากโรงงาน

- ไม่ระบุ - ไม่ระบุ

- ไม่ระบุ - มีระบบวิเคราะห์ภาพแบบ Motion, Tampering, 
Borderline และ Line Counting

- ไม่ระบุ

- ไม่ระบุ - ,มีระบบกำาหนดพ้ืนท่ีท่ีสนใจเป็นพิเศษแบบ ROI - ไม่ระบุ
- ไม่ระบุ - มีระบบตรวจจับ/เตือนภาพไม่ชัดหรือไม่โฟกัส - ไม่ระบุ
- ไม่ระบุ - ไม่ระบุ - มีระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว (Motion 

Decector)
- ไม่ระบุ - อุปกรณ์มีเง่ือนไขการรับประกันโดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ ๓ ปี รับประกันอุปกรณ์ไม่ต้องกว่า ๒ ปี 
และมีการสำารองอะไหล่สำาหรับซ่อมบำารุงภายใน
ประเทศ ตรงรุ่นท่ีเสนอ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- ไม่ระบุ

 
๔. เมือ่พจิารณาจากประกาศฯ ของกระทรวงดจิิทลัฯ หน้า ๑๓ หมายเหตุ :- ลกัษณะการใช้งานของกล้อง

แบบมุมมองคงที่ (ทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร) แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ระบุลักษณะการใชง้าน ดังนี้ (๑) ตรวจจับ
ความเคลือ่นไหวทั่วไปของบุคคลหรอืยานพาหนะ (๒) ตรวจจบัความเรว็ของยานพาหนะ (๓) รักษาความปลอดภัยของสำานกังาน
(๔) ตรวจสอบรายละเอียดของวตัถุ หรอืลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สผิีว รปูร่าง เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ เปน็ตน้

ในขณะทีก่ล้องแบบมุมมองคงที่ แบบที่ ๓ ระบุลกัษณะการใชง้าน ดงันี้ (๑) วิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบใบหน้า
บคุคลหรอืวัตถุต้องสงสัย (๒) ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ (๓) ตรวจจบัภาพอื่น ๆ ท่ีต้องการความละเอียดสูง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไมมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ จำานวน ๒๐๒ กล้องนัน้ ใหห้น่วยงาน
พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้กล้องแต่ละประเภทในจุดติดต้ังแต่ละจุดอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากในบางจุดติดต้ัง อาจใชเ้พียงกล้องฯ
แบบท่ี ๑ หรือแบบท่ี ๒ ก็เพียงพอแล้ว   และให้หน่วยงานทบทวนคุณลักษณะของกล้องจับทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติให้เหมาะสมกับราคา
เน่ืองจากในการประชุมวันน้ี มีอีก ๒ หน่วยงานท่ีในโครงการจัดหากล้อง LCR ซ่ึงราคาของท้ัง ๓ หน่วยงาน มีความแตกต่างกันมาก
(จ.ชัยนาท ๒๕๐,๐๐๐ บาท, จ.นครราชสีมา ๗๕,๒๐๐ บาท และ จ.สุราษฎร์ธานี ๑๓๕,๐๐๐ บาท)

๕. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ จอแสดงภาพแบบ Full HD ขนาด ๔๒ นิว้ รายการที่ ๖ ตู้เกบ็
อปุกรณข์นาด ๑๙ นิว้ ๑๕ U และรายการที ่๗ ตูเ้กบ็อปุกรณ์แบบยดึผนังขนาด ๖ U ใหสื้บราคาจากเว็บไซตด์ว้ย เพ่ือใชเ้ปน็ขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาราคาอ้างอิงที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบรกิารแตล่ะรายการ  หากเว็บไซตข์องผูผ้ลติไม่แสดงราคา ใหสื้บราคา
จากเวบ็ไซต์ของผู้แทนจำาหน่ายหรอืผู้ขาย และไม่ใหน้ำาราคาสนิค้า/บรกิารที่เป็นราคาส่งเสริมการขายมาเทียบราคา เนือ่งจาก
ราคาดังกล่าวเป็นราคาพเิศษ ไมส่ามารถใชเ้ปน็ตัวแทนราคาทีจ่ำาหน่ายโดยทั่วไปในทอ้งตลาดได้ กรณีสนิค้า /บริการในเว็บไซต์
มีคณุลักษณะพื้นฐานตำ่ากว่าทีส่บืราคา ๓ ราย ให้ประมาณการค่าใชจ้่ายสำาหรับคณุลักษณะดังกล่าว (แสดงวิธกีารคำานวณด้วย)
เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบราคาอยูบ่นพืน้ฐานของคณุลกัษณะของสนิค้า/บรกิารที่เท่ากัน  กรณไีม่มีราคาในเว็บไซตข์องไทย ใหส้บื
ราคาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ พร้อมแสดงการคำานวณเป็นเงนิบาท รวมทั้งประมาณการค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษีนำาเข้า ภาษี
มลูค่าเพิ่ม ค่าประกนัการเดนิทาง ค่าประกนัอัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ
มติท่ีประชุม ๑. ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการพรอ้มลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรฐั ใหห้นว่ยงานของรฐัที่
ประสงคจ์ะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเปน็โครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

สำานักงานจังหวัดปทุมธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตัง้กล้อง CCTV เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจงัหวดัปทมุธานี

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หา้สบิลา้นบาทถว้น)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๘๒๒,๒๐๐.- บาท (สิบแปดล้านแปดแสนสองหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
รายการที่ ๑ จอภาพ ๖๐ นิ้ว ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์
ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานักงานจังหวัดปทุมธานีเรียนที่ประชุมว่าในปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นทีท่่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  หน่วยงานได้พิจารณาแล้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องปราบและป้องกัน
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน  จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการติดตั้งระบบ
ต่าง ๆ ดังนี้  (๑) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้ง ๗ อำาเภอของจังหวัดปทุมธานี  (๒) ระบบสายไฟฟ้าและสาย
สัญญาณเพื่อส่งภาพกล้องวงจรปิดไปที่ห้องควบคุมที่ศาลากลางจังหวัด  (๓) ระบบศูนย์ควบคุมและบันทึกข้อมูล
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ให้หน่วยงานปรบัแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท. ๐๑) สรุปได้ดังนี้
๑. กรณไีม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ จอภาพ ๖๐ นิว้ หน่วยงานได้สืบราคา ๓ ยี่ห้อ แตส่บืจาก

ผูจ้ำาหน่ายเพียงรายเดียว ใหห้น่วยงานสืบราคาเพ่ิมเปน็ ๓ บริษัท (แตล่ะบริษัทต่างยีห่อ้กัน) รวมท้ังสืบราคาจากเวบ็ไซต์ด้วย  ท้ังนี้
หน่วยงานควรพจิารณาจัดทำารายละเอียดคณุลักษณะพื้นฐานของจอภาพ ๖๐ นิ้ว ให้มคีณุลักษณะพืน้ฐานตามความต้องการของ
หนว่ยงานใหช้ดัเจน เนือ่งจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำานกังบประมาณ (มนีาคม ๒๕๖๐) กำาหนดราคาโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED
TV) ขนาด ๖๐ นิ้วไว้เพียง ๓๗,๐๐๐ บาท  

๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๒ โปรแกรมบริหารจดัการระบบกล้อง Software VMS/CMS ใหส้ืบ
ราคาจากเว็บไซต์โดยระบยุี่หอ้และรุ่นดว้ย  ท่ีแตล่ะบริษัทเสนอมาด้วย
มตทิี่ประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหป้รับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ มอบใหค้ณะทำางานตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบใน
การประชมุครั้งต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)



- 16 -

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลงุ  จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว และระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว

กจิกรรม : เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยของกลุม่จังหวดัภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  กิจกรรมหลักติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) พร้อมห้องควบคุม จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย
ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๕๓,๐๗๑,๖๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านเจ็ดหมื่นหนึง่พันหกร้อยบาทถ้วน) สว่นที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๑,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ รายการที ่๑ อปุกรณ์ถอดรหสัสัญญาณภาพ Full HD ขนาด ๑ ชอ่ง ในช่อง
หมายเหตุให้แสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี
นำาเข้า ฯลฯ 

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ จอแสดงภาพแบบ LED ขนาด ๔๘ นิ้ว  ให้ย้ายไปไว้ในกรณี
ไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพทัลุงเรียนที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณารายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จาก ๑๙๘,๐๗๔ ล้านบาทเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นเป็น ๔๙๗,๖๕๖ ล้านบาทเศษ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแสดงว่าจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  ในขณะที่ข้อมูลคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญจะมีแนวโน้มลดลง แต่สถิติการจับกุมมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับคดีที่เกิดขึ้น  การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคม โดย
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคจะทำาให้การติดตามตรวจสอบผู้ก่อคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งจะเป็นการป้องปรามมิจฉาชีพมิให้กระทำาการได้โดยง่าย   เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ท่ีเชื่อมโยงมายังศูนย์ควบคุมกลางของจังหวัดพัทลุง จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมที่กอง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และติดตั้งระบบ CCTV ที่ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำาแสงใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV โดยติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียงจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital ตาม
จุดต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม  ซึ่งหน่วยงานได้พิจารณาความเหมาะสมของชนดิกล้องที่จะติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ คือ
กล้อง CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำานวน ๒๔ จุด ตามรายละเอียดที่นำาเสนอใน
เอกสาร และกล้อง CCTV ชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำานวน ๓ จุด (สี่แยกเอเซีย สี่แยก
โพธิ์ทอง สี่แยกแมข่รี)  โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์ LED กลางแจ้งขนาด ๘ x ๑๒ เมตร จำานวน ๑ จุด คือ บริเวณสี่แยกเอเซีย
ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการตดิตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียงจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital รองรับการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพจากระบบกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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หน่วยงานแจ้งขอปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร ดังนี้
๑. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑท์กุรายการ (ยกเว้นรายการที่ ๙ จอแสดงภาพ LED กลางแจ้ง ขนาด ๘ x ๑๒

เมตร ความละเอียดท่ี ๘ P) นัน้  การสบืราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาท่ีแสดงการคำานวณอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงินบาทเรียบร้อยแลว้
แต่ยังไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน  ซ่ึงคา่ใช้จา่ยดงักล่าวปรากฏอยู่ในส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อืน่ ๆ แลว้  หนว่ยงานพจิารณาใชร้าคา
ตำ่าสุดเป็นราคาอา้งองิทุกรายการ  โดยขอแก้ไขรายการที ่๓ อปุกรณ์ถอดรหสัสญัญาณภาพ Full HD ขนาด ๑ ชอ่ง ขอใช้ราคาจาก
เว็บไซต์ (ซ่ึึงเปน็ราคาที่บริษัทเสนอราคามาทั้ง ๓ ราย) คือ ราคา ๖๘,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง

๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๗ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(สำาหรับกล้อง)  เดมิคิดเปน็ราคากลอ้งพรอ้มซอฟต์แวร์ แตเ่มือ่แยกกลอ้งและซอฟตแ์วร์ออกจากกนัแล้ว ค่าซอฟต์แวร์สงูขึน้
หน่วยงานจะเสียประโยชนจ์ึงพิจารณาลด (ราคาอ้างอิง) จากเดิม ๑๒,๐๐๐ บาท ลดลงเป็น ๘,๘๘๒ บาท เพือ่ให้อยู่ในวงเงนิเดมิ
ซึ่งหน่วยงานจะจัดทำาเปน็เอกสารชีแ้จงรายละเอียดส่งใหค้ณะกรรมการภายหลังการประชุมวันน้ี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. กรณไีม่มีราคาตามเกณฑฯ์ รายการที่ ๑ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนดิเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ำาหรบั

ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ที่หน่วยงานต้องการจัดหานั้น มีคุณลักษณะพื้นฐานสูงกว่ากล้องฯ
แบบที่ ๓ (ข้อ ๘) ตามประกาศของกระทรวงดิจทิัลฯ ซึ่งราคาตำ่าสุดที่หน่วยงานได้สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ คือ
๔๘,๐๐๐ บาท และหน่วยงานพิจารณาใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ คือ ๔๓,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิงนั้น   คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นประโยชนต์่อทางราชการที่สามารถลดวงเงินงบประมาณได้ 

๒. กรณไีม่มีราคาตามเกณฑฯ์ รายการที่ ๒ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครอืข่ายแบบปรับมุมมองสำาหรบั
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) ท่ีหนว่ยงานตอ้งการจดัหานัน้ มคีณุลักษณะพืน้ฐานสงูกวา่กลอ้งฯ แบบที ่๒
(ข้อ ๑๐) ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ ซ่ึงราคาตำ่าสุดท่ีหน่วยงานไดสื้บราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเวบ็ไซต์ คือ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
และหน่วยงานพจิารณาใช้ราคาตามเกณฑฯ์ คือ ๘๘,๐๐๐ บาท เปน็ราคาอ้างอิงนัน้ คณะกรรมการเห็นว่าเปน็ประโยชนต์่อทาง
ราชการทีส่ามารถลดวงเงินงบประมาณได้

๓. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๘ ค่าลขิสิทธิ์ซอฟต์แวรบ์ริหารจดัการระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ
(สำาหรับ Server) ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท นัน้  เป็นรายการใหม่ทีไ่มไ่ด้เสนอคณะทำางานพิจารณาในชัน้กลัน่กรองโครงการก่อน
นำาเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ  ใหห้น่วยงานชีแ้จงเหตุผลความจำาเป็นในการเพิม่รายการนีด้้วย

๔. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่๙ จอแสดงภาพ LED กลางแจง้ ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร ความละเอยีด
ที่ ๘ P ซ่ึงหน่วยงานชีแ้จงว่าเป็นจอเพือ่การประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ โดยจะตดิตัง้บริเวณสี่แยกเอเซีย ซ่ึงเปน็ศูนย์กลาง
ของจังหวัดพัทลุง  ทกุคนที่ผ่านไปมาสามารถรับทราบข้อมูลจากจอประชาสมัพนัธน์ีไ้ด้  เชน่ มีการแสดงขอ้มูลระดบันำ้าในเขือ่น
เพ่ือเป็นการเตือนภัย ระดับนำ้าสูงขนาด… แสดงให้ทราบว่านำ้าป่ากำาลังจะมาภายใน ๓ ช่ัวโมง ให้อพยพข้ึนสู่ท่ีสูง เป็นต้น  คณะกรรมการ
พจิารณาแลว้เห็นว่าการเตือนภยัควรพจิารณาดำาเนินการในรูปแบบอ่ืนที่เข้าถงึตัวประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ เช่น ระบบส่งแจ้ง sms
แบบอัตโนมัติจากระบบ Early Warning ในลกัษณะ broadcast โดยไมต่อ้งระบุหมายเลขโทรศัพทข์องผู้รับ sms เป็นต้น  หาก
หน่วยงานต้องการตดิตั้งจอเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ควรจัดทำาโครงการเพื่อการประชาสัมพนัธแ์ยกออกจากโครงการตดิตัง้ ระบบ
กลอ้ง CCTV   ทัง้นี ้หนว่ยงานสามารถพจิารณานำางบประมาณในสว่นนีไ้ปจดัหาอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีม่คีวามจำาเปน็และเหมาะสม
สอดคล้องกับวตัุประสงคห์ลกัของโครงการนี้ เชน่ เพิ่มจดุตดิตั้งกลอ้ง CCTV หรือเพิม่จำานวนกล้อง CCTV เพือ่ใหค้รอบคลุมพืน้ที่
จังหวัดพัทลุง เป็นต้น  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการท่ีไมใ่ช่สาระสำาคญั ให้นำาเสนอคณะกรรมการเพือ่ทราบ  แต่ถ้าเป็นการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมดว้ย

ผู้แทนสำานกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพัทลุงเรยีนทีป่ระชุมว่า หน่วยงานรบัข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขโครงการโดยตดัรายการท่ี ๙ จอแสดงภาพ LED กลางแจ้ง ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร ความ
ละเอียดที่ ๘ P จำานวน ๑ หน่วย ราคาหนว่ยละ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากโครงการนี้

๕. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๐ จอภาพ LED ขนาด ๔๘ นิว้ ซึ่งหน่วยงานได้สบืราคาจาก
ทอ้งตลาดรวมทั้งเวบ็ไซต์แลว้ แต่ราคาสูงกว่าราคากลางตามบัญชมีาตรฐานครภุัณฑข์องสำานกังบประมาณ (มนีาคม ๒๕๖๐) 
ทีก่ำาหนดราคาโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด ๔๘ นิ้วไว้เพียง ๒๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานจึงใช้ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำานักงบประมาณเป็นราคาอา้งองิ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการท่ีสามารถลดวงเงินงบประมาณได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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มตทิี่ประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหป้รับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ มอบใหค้ณะทำางานตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบใน
การประชมุครั้งต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  จำานวน ๑ โครงการ
๘) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๒๐,๔๙๘,๔๔๐.- บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑ ์รายการที ่๔ สายสญัญาณเครอืขา่ยแบ UTP Cat5E แบบภายนอกอาคาร
มีแกน สลิง  ให้ย้ายไปไว้ในส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว  ให้ย้ายไปไว้ในกรณี
ไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเรียนที่ประชุมดังนี้
๑. หน่วยงานมีความประสงค์จะดำาเนินการตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในการ

ตรวจและตดิตามสภาพการจราจรในถนนสายสำาคัญที่มีปัญหาด้านการจราจร รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหา และอำานวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี   โดยติดต้ังตามสถานท่ีสำาคัญ จำานวน ๑๑ แห่ง  ประกอบด้วยกล้อง IP Camera แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับ
ติดตั้งภายนอก จำานวน ๒๔๔ กล้อง และกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ (LPR Camera) จำานวน ๒๒ กล้อง  รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอที่ประชุม  ทั้งนี้ หน่วยงานไดด้ำาเนินการประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวง
ดิจิทัลฯ ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ .ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐  

๒. หน่วยงานได้จัดเอกสารคำาชี้แจงที่เคยนำาเรียนที่ประชุมคณะทำางานด้วยวาจาใน ๒ ประเด็นคำาถาม
คือ (๑) เหตุผลทีต่้องใช้โปรแกรมบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Base License จำานวน ๑๑ ชดุสำาหรับ
๑๑ จุด แทนการใช้ที่ศูนย์ควบคุมกลางเพียงชุดเดียว  (๒) เหตุผลในการใช้จอโทรทัศน์แสดงผลจำานวน ๒ เครื่องต่อ ๑ จดุ
เมื่อมีจุดตดิตั้งทั้งหมด ๑๑ จุดจึงต้องจดัหาจอโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้น ๒๒ เครื่อง คือ แต่ละจุดจะติดตั้งที่ตู้ยาม ๑ เครื่อง และที่
สถานีตำารวจอีก ๑ เคร่ือง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตักิารจดัหาระบบคอมพวิเตอร ์ของร ัฐ ใหห้น ่วยงานของร ัฐ

ที่ประสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้งดำาเนินการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ/แผนงาน เสนอ
ขอความเห็นชอบในหลักการก่อนดำาเนนิการจดัหา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ใชแ้นวทางดงักล่าวข้างตน้ในการพิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์มาโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยจะไม่รับพจิารณาโครงการที่ดำาเนินการจัดหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลว้หน่วยงานไม่ปรบัแก้ไขตามมตคิณะกรรมการ  จะถอืว่าโครงการดงักล่าวไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
ของกระทรวงมหาดไทย

๒. ให้ปรบัแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการเพือ่พิจารณาความเหมาะสมของคุณลกัษณะเฉพาะและราคา
(กอ่นการจัดหา) (แบบ คกก.มท.๐๑) กรณไีม่มีราคาตามเกณฑ์ ให้สืบราคาจากทอ้งตลาด ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ และใช้ราคาตำ่า
สดุเปน็ราคาอ้างอิง
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหป้รับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ มอบใหค้ณะทำางานตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้รายงานคณะกรรมการเพือ่ทราบใน
การประชมุครั้งตอ่ไป   กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั คำานงึถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธผิล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

สำานักงานขนส่งจงัหวัดขอนแก่น  จำานวน ๑ โครงการ
๙) โครงการระบบขนส่งอัจริยะของสำานักงานขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวน

เงิน ๓๐,๑๘๖,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถว้น ) สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๖,๙๐๖,๐๐๐.- บาท (สบิหกลา้นเกา้แสนหกพันบาทถว้น)  ในทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ หนว่ยงานแจง้เปล่ียนชือ่โครงการ
เป็น “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร”

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ ท้ัง ๑๐ รายการ ให้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมท้ังเว็บไซต์
๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ จอทีวี LED ๖๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคา

ตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์
๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ วีดีโอวอล์ล ๒ x ๒ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและตดิตั้ง  ให้ย้ายไป

ไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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ผู้แทนสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นโครงการยกระดับการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดครบวงจร โดยสรุปประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ส่วน คือ (๑) พัฒนาระบบเพื่อใช้แสดงผลข้อมูลการเดินรถแก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำาทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น
เวลาเดินรถ ชานชาลาทีจ่อด เวลารถเข้าจอด และเวลาออกเดนิทาง เป็นตน้  (๒) มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขบัรถ
โดยสาร เพือ่ความปลอดภยัและสร้างความมัน่ใจในการเดนิทางแก่ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว  (๓) ประชาชนและนักทอ่งเทีย่ว
สามารถตรวจสอบเส้นทาง ข้อมูลการเดินรถ ด้วยตนเองจากตู้ KIOSK และ Application  นอกจากเป็นการอำานวยความสะดวกให้
แกป่ระชาชนและนกัทอ่งเทีย่วแล้ว หนว่ยงานจะนำาขอ้มลูจากทัง้ ๓ กจิกรรมมาประมวลเพือ่เปน็การตรวจสอบการปฏบิตัติาม
เง่ือนไขการเดินรถโดยสารประจำาทางให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย   ระบบน้ีจะเป็นระบบเช่ือมโยงการเดินรถโดยสารประจำาทางท่ีติดต้ัง
GPS ทีส่ามารถรายงานผลระยะเวลาการเดนิทางแบบอตัโนมตัไิด ้และจดัทำาระบบตรวจสอบการเขา้ออกสถานขีนสง่ของ
รถโดยสารประจำาทางดว้ยระบบ RFID ท่ีสามารถพัฒนาโปรแกรมตามความประสงคข์องผู้ว่าจา้งได ้โดยจดัทำาระบบใหส้ามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกได้   นอกจากข้อมูลท่ีจะมีการจัดเก็บใหม่ (ด้วยการ
key in การสแกนลายน้ิวมือ ฯลฯ) แล้ว ยังมีการนำาข้อมูลดิบเก่าท้ังในระบบเอกสารและระบบคอมพวิเตอร์เข้าสู่ระบบทีจ่ะจัดหา
ใหม่ดว้ย สำาหรับระบบส่ือสารจากศนูย์ควบคุม Cloud Server จะใช้เทคโนโลยีใยแก้วนำาแสงในการส่งขอ้มลูผ่านระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์มีการเก็บข้อมูลรวมเป็นส่วนกลางและใช้งานร่วมกัน การสร้างข้อมูลจะป้อนเข้าจากตำาแหน่งท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้
บุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีเดิมอยู่แล้ว และบุคลากรทางสถิติจะทำาหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองและการใช้เคร่ือง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. กรณไีม่มีราคาตามเกณฑฯ์ รายการที่ ๑ ค่าพัฒนาระบบ จำานวนเงิน ๑๐,๒๓๐,๐๐๐ บาท เมือ่พจิารณา

รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบบัญชีราคากลางงานพฒันาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วยบคุลากรจำานวน
๑๑ ตำาแหน่ง  พบว่ามคี่าใช้จ่ายบคุลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ คือ ลำาดบัที่ ๗ เจ้าหน้าทีไ่ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์
จำานวน ๔ คน ระยะเวลา ๖ เดือน อตัราค่าจ้าง ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท    ให้แยกค่าใช้จ่าย
บคุลากร (เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์) ไปไวใ้นสว่นที่เป็นอปุกรณ์อืน่   ดังนัน้ รายการที่ ๑ จะประกอบด้วยบคุลากร
จำานวน ๑๐ ตำาแหน่ง วงเงินค่าพัฒนาระบบลดลงเหลอื ๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท

๒. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๓ ค่าเช่าบรกิาร Cloud Server มคีณุลักษณะเฉพาะเท่ากนัหรือ
ใกล้เคียงกบัคุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจทัิล (เกณฑ์ฯ ขอ้ ๖๖ หน้า ๓๐) หรือไม่ อย่างใด

๓. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๙ จอทีวี LED ๖๐ น้ิวพร้อมติดตั้ง ซ่ึงสบืราคาจากท้องตลาด และใช้
ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คอื ๕๒,๔๙๐ บาท นั้น   ให้สบืราคาจากเวบ็ไซต์ด้วย เนื่องจากถ้าราคาในเว็บไซตต์ำ่ากว่าราคาของผู้
เสนอราคาทั้ง ๓ ราย หน่วยงานจะตอ้งปรับแก้ไขใช้ราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาอ้างองิของครภุณัฑ์รายการน้ี    และหน่วยงานควร
พจิารณาจดัทำารายละเอยีดคณุลักษณะพื้นฐานของจอภาพ ๖๐ นิ้ว ให้มีคณุลักษณะพื้นฐานตามความตอ้งการของหน่วยงานให้
ชัดเจน เนื่องจากบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ์ของสำานักงบประมาณ (มีนาคม ๒๕๖๐) กำาหนดราคาโทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV)
ขนาด ๖๐ นิว้ไว้เพยีง ๓๗,๐๐๐ บาท   หากมีค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง ให้แยกค่าตดิตั้งไปไว้ในส่วนทีเ่ป็นอุปกรณอ์ื่น

๔. กรณีไมม่ีราคาตามเกณฑ์บางรายการมี URL ของเว็บไซตแ์ล้ว แต่ไม่แสดงยีห่ ้อและรุน่ และระบใุน
หมายเหตุว่าไม่มีราคาในเวบ็ไซต์ และบางรายการยังไม่มกีารสืบราคาจากเวบ็ไซต์ นั้น   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ทุกรายการเป็นสนิค้า/บริการทีส่ามารถหาราคาจากเว็บไซตไ์ด้  จึงใหส้ืบราคาจากเว็บไซตเ์พื่อเปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณา
ราคาอ้างอิงทีเ่หมาะสมกับสนิค้าหรือบริการแต่ละรายการ  หากเวบ็ไซต์ของผู้ผลิตไม่แสดงราคา ใหส้ืบราคาจากเว็บไซต์ของผู้แทน
จำาหน่ายหรือผู้ขาย และไมใ่ห้นำาราคาสินค้า/บรกิารที่เป็นราคาส่งเสริมการขายมาเทียบราคา เนือ่งจากราคาดังกล่าวเปน็ราคา
พิเศษ ไมส่ามารถใช้เป็นตัวแทนราคาที่จำาหน่ายโดยทั่วไปในทอ้งตลาดได้ กรณสีินค้า /บรกิารในเว็บไซตม์คีุณลกัษณะพื้นฐาน
แตกต่างจากคุณลักษณะของสินค้า/บรกิารท่ีสบืราคา ๓ ราย  ให้ประมาณการค่าใชจ้่ายสำาหรับคุณลักษณะดังกล่าว (แสดงวิธีการ
คำานวณด้วย) เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบราคาอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะของสินค้า/บรกิารที่เท่ากัน   หากสามารถแยกรายการได้
ให้แยกออกจากกนั เช่น ตู้ KIOSK แยกเปน็ ๔ รายการ ดงันี้ (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนดิหน้าจอสมัผัส (๒) ซอฟต์แวร์ระบบ
ปฏิบตัิการ (๓) ซอฟต์แวร์ Anti-Virus (๔) ค่าวสัดุและค่าแรงในการประกอบตู้ เป็นต้น    กรณไีมม่ีราคาในเวบ็ไซต์ประเทศไทย
ใหสื้บราคาจากเว็บไซตต์่างประเทศ พร้อมแสดงการคำานวณเปน็เงินบาท รวมทัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ด้วย เชน่ ภาษีนำาเข้า
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าประกนัการเดนิทาง ค่าประกนัอัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๕. เพือ่ประโยชนใ์นการบรูณาการ ไมใ่ห้มีการลงทนุซำ้าซอ้นในเรือ่งเดียวกัน สามารถวางแผนงาน/โครงการ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล หรือปฏบิัติงานร่วมกนัได้อย่างแท้จริง จึงควรแจ้้ง หน่วยงาน
ตน้สังกดั หรือกลุ่มจังหวัดอืน่ ๆ ใหท้ราบแผนการดำาเนินงานโครงการนีด้ว้ย
มติท่ีประชุม ๑. ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการพรอ้มลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา  จำานวน ๑ โครงการ
๑๐) โครงการตดิตัง้ CCTV และระบบตรวจปา้ยทะเบยีนปอ้งกนัด้านความม่ันคงและความปลอดภยั

ในเขตเมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาท
ถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  ๔๙,๖๙๖,๕๙๔.๓๔ บาท (สีส่ิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อย
เก้าสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ และ ๔ จากเดิม “ชุดกล้อง...”  ให้ตัดคำาว่า “ชุด” ออก
๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๒๕ “ติดตั้งจอภาพ…”  ให้ตัดคำาว่า “ติดต้ัง” ออก
๓. ให้จัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์กับคุณลักษณะที่ตรง

ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจทิัลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป
ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวดัสงขลาเรยีนที่ประชมุว่าระบบหรืออุปกรณค์อมพวิเตอรท์ี่มีอยู่ในปัจจุบัน เปน็

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทีจ่ดัหาในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ติดตั้งประจำาด่านตรวจ/จุดตรวจ และตดิตัง้
อุปกรณ์เครื่องบันทกึภาพ จำานวน ๔ จุด ได้แก่ สภ.หาดใหญ่ ๒ จดุ สภ.คอหงส์ ๑ จดุ และ สภ.คลองแงะ ๑ จดุ   เนือ่งจาก
เมืองหาดใหญ่มกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ทั้งในส่วนของการลงทุนภาคเอกชน การพัฒนาอสังหารมิทรัพย์
และจำานวนนกัท่องเทีย่วที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี รวมทั้งการเคลือ่นยา้ยประชากรเขา้มาทำางานในพื้นที่ อนัเป็นเหตุนำามา
ซึง่ปญัหาดา้นความมัน่คง ปัญหาความปลอดภยัของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ฯลฯ  จึงมคีวามจำาเปน็ต้องพัฒนาขีดความ
สามารถของระบบและอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ CCTV ใหส้ามารถทำางานร่วมกนัไดจ้รงิ ตลอด
ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงตอ่วนั โดยดำาเนนิการตดิตัง้ระบบศนูยบ์ัญชาการและควบคมุ (Command and Control), ระบบ
โครงข่ายความเรว็สงู (High Speed Network Backbone) และระบบตรวจจบัปา้ยทะเบยีน ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามราย
ละเอยีด ดังน้ี (๑) งานระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ และเครือขา่ยหลัก (๒) งานตดิตั้งกล้องสำาหรับตรวจสอบปา้ยทะเบียน (๓)
งานตดิตั้งกล้องสำาหรับตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ (๔) ระบบตรวจสอบป้ายทะเบยีน (๕) ระบบตรวจสอบลักษณะยาน
พาหนะ (๖) ระบบศนูยบ์ัญชาการและควบคมุกลาง (๗) ระบบเครือข่ายสือ่สารความเร็วสงู (๘) งานติดตัง้และแสดงผล
(Video Wall) (๙) งานปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุมหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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ท่ีปรึกษาโครงการฯ เรยีนทีป่ระชุมว่า
๑. จดุติดตั้งกลอ้ง CCTV จำานวน ๓๐ จุด ซึ่งกระจายอยู่ทั่วพืน้ทีห่าดใหญ่ไมม่ีความซำ้าซอ้นกับระบบกล้อง

CCTV ของหน่วยงานอื่นทีม่อียู่แล้วในปจัจบุนั  แม้ว่าจะมี ๓ จุดที่อยู่บริเวณเดียวกัน แตภ่ารกจิการทำางานต่างกัน จงึยืนยนัว่า
ไม่มีความซำ้าซอ้น

๒. โครงการนี้เป็น CCTV Analytic ประกอบด้วยระบบตรวจสอบป้ายทะเบยีน และระบบตรวจสอบ
ลกัษณะยานพาหนะ ซึ่งไมไ่ด้เป็นเพียงการตรวจจับภาพเพื่ออ่านป้ายทะเบยีน หรอืตรวจจบัภาพรถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการ
ตรวจสอบภายหลังว่าเป็นรถประเภทใด สใีด ยี่หอ้ใด รุ่นใด  แต่ระบบจะทำาการ Analytic โดยประมวลภาพเพื่อปอ้งกัน
อาชญากรรมเชิงรุก  ซ่ึงจังหวัดภเูกต็ได้ดำาเนินโครงการนำาร่องใช้งาน ตามโครงการ Smart City แล้ว

๓. การติดตั้งกล้อง ๒ กล้องในบริเวณเดยีวกนั เนือ่งจากมุมมองไมเ่หมอืนกนั  กลอ้งอ่านป้ายทะเบียนต้อง
ใชเ้ลนส์ซมูใหจ้ดัเก็บภาพได้ ส่วนอีกกลอ้งเปน็มุมมองในภาพรวมเพื่ออ่านอัตลักษณ์   ในทาง Analytic ต้องการความละเอยีด
๕๐๐ พกิเซลต่อเมตร จึงจะอ่านไดด้ี  ถ้าใช้กล้องตัวเดยีวจบัภาพ ๒ แบบ ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามความตอ้งการ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. ให้พิจารณาการบูรณาการระบบกล้อง CCTV ทีจ่ะติดต้ังใหม่กับระบบกล้อง CCTV ท่ีหน่วยงานอ่ืนใช้งาน

อยู่ในปัจจุบันให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๒. ตามทีห่น่วยงานชี้แจงว่าโครงการนี้เป็น CCTV Analytic นั้น  อาจเปน็โครงการที่ซับซ้อนมากเกินไป

จังหวัดสงขลาไมค่วรเป็นพืน้ทีท่ดลอง ตอ้งตดิตั้งแล้วใช้งานไดจ้ริง    ระบบ CCTV ในประเทศไทยยังไมม่พีื้นท่ีใดทีส่ามารถดกัหน้า
ก่อนเกิดเหตุการณไ์ด้เลย  ทำาได้แค่เพยีงการตดิตาม (Tracking) ซึ่งใชข้้อมูลจากระบบกล้อง CCTV เป็นหลกัฐานในการตดิตาม
จบักุมเท่านั้น   เพือ่เปน็การบรหิารความเสี่ยงของโครงการ ควรพจิารณาวางแผนให้รอบคอบรดักมุ กำาหนดแผนการดำาเนนิการ
เป็นระยะ  และพิจารณาทบทวนโครงการทีไ่ดด้ำาเนนิการเสร็จสิ้นในแตล่ะระยะ  เพือ่เพิม่ขีดความสามารถใหโ้ครงการนีส้ำาเร็จ
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลตามเป้าหมายที่วางไว้
มติท่ีประชุม ๑. ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการพรอ้มลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการนวัตกรรมการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑   กจิกรรม : ติด

ตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ควบคุมรักษาความปลอดภัย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเตมิ) จำานวน
เงิน ๓๐,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล (สำาหรับจัดเก็บข้อมูลภาพป้าย
ทะเบียนรถยนต์ ๑ เคร่ือง สำาหรับจัดเก็บข้อมูลภาพใบหน้า ๑ เคร่ือง)  ให้ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๒. ส่วนที่เป ็นอ ุปกรณ์อ ื่น ๆ รายการที่ ๔ ค ่าบร ิการเคร ือข ่ายสัญญาณอินเทอร์เน ็ตความเร ็ว
ไม่น้อยกว่า ๒๐/๕ Mbps จำานวน ๗ จุด สำาหรับสถานีตำารวจ จำานวน ๗ สถานี ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคา
จากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๕ ค่าบริการเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า
๑๐๐/๒๐ Mbps จำานวน ๑ จุด สำาหรับศูนย์ควบคุมกลาง (ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม) ๑ จุด  ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคา
ตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์

๔. จัดทำาผังการเชื่อมโยงระบบ
หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป
ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวดันครปฐมเรียนทีป่ระชุมว่า  เน่ืองด้วยปัญหาของตำารวจภธูรจังหวัดนครปฐม คือ

การโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์การทำาร้ายร่างกายทำาใหถ้งึแกช่วิีต อาชญากรรมเกีย่วกบัทรัพย์ และอบัุติเหตเุกีย่วกบัการจราจร
จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนนิการติดต้ังระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) ในเขตพ้ืนท่ีรบัผดิชอบของสถานีตำารวจภูธรต่าง ๆ
ใน จ. นครปฐม ประกอบด้วย ระบบตรวจจับเฝ้าระวังโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี ซ่ึงสามารถมองเห็น
ได้ท้ังกลางวันและกลางคืน พร้อมแสงอินฟราเรดท่ีสามารถมองได้ในระยะ ๕๐ เมตร และโปรแกรม ในการควบคมุการบันทึกภาพ
และแสดงภาพของกลอ้ง CCTV  โดยระบบจะตอ้งสามารถบนัทกึขอ้มลูภาพไดไ้มน่อ้ยกว่า ๓๐ วนั และมรีะบบบนัทกึขอ้มลู
ภาพสำารองแยกออกจากระบบบนัทึกหลกั  พืน้ทีด่ำาเนนิการประกอบดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่ชมุชน พื้นทีก่ารจราจรคับคัง่
พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง และพ้ืนท่ีเส่ียงภัยต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังน้ี (๑) อ.เมืองนครปฐม จำานวน ๗ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุม
ส่วนกลางท่ี สภ.เมืองนครปฐม  (๒) อ.สามพราน จำานวน ๕ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางท่ี สภ.สามพราน  (๓) อ.กำาแพงแสน
จำานวน ๕ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมกลางท่ี สภ. กำาแพงแสน (๔) อ.นครชัยศรี จำานวน ๕ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมกลางท่ี สภ.นครชัยศรี
(๕) อ.ดอนตูม จำานวน ๒ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมกลางท่ี สภ . ดอนตูม  (๖) อ.บางเลน จำานวน ๔ จุด ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมกลางท่ี
สภ. บางเลน  (๗) อ.พุทธมณฑล จำานวน ๔ จุด ตดิต้ังอุปกรณ์ควบคมุกลางท่ี สภ . พุทธมณฑล    ท้ังนี ้หน่วยงานได้ดำาเนินการ
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในพื้นทีจ่ังหวดันครปฐม เชน่ การจัดทำาบนัทกึความเข้าใจ (MoU) ร่วมกบัอ อบจ. นครปฐมเพื่อ
ดแูลระบบ CCTV ร่วมกนั เป็นตน้   สำาหรบัซอฟต์แวรท์ีพ่ัฒนาตามโครงการนี้ ลิขสิทธิเ์ป็นของส่วนราชการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. ให้พิจารณาว่าบาง Module  อาจมีหลายโปรแกรมสามารถทำางานได้เหมือนกนั  แตห่น่วยงานไมท่ราบ 

จึงซ้ือโปรแกรมอ่ืนเพิ่ม ทำาให้มหีลายโปรแกรมจนระบบมคีวามซับซ้อน เกิดความเส่ียงในการบริหารจดัการ    สตง. จะตรวจสอบ
โครงการโดยดูเร่ืองความคุ้มค่าเป็นหลัก แม้จะดำาเนินการถูกต้องทุกประการ แต่หากพบว่าไม่มีความคุ้มค่าในการใชจ่้ายงบประมาณ 
กอ็าจเรียกเงินคืน   หากปรับปรุงแก้ไขลดความซำ้าซ้อนของโปรแกรมได้ จะส่งผลใหส้ามารถลดงบประมาณในส่วนของซอฟตแ์วร์
แล้วนำาไปจัดหากล้องเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมท่ัวทั้งพืน้ที่ จ.นครปฐม หรอืเพิ่มขีดความสามารถของระบบ CCTV ตอ่ไป

๒. ควรกำาหนดใหม้ีการทดสอบระบบกลอ้ง CCTV ดว้ย เนือ่งจากการพจิารณาตามเอกสาร/แคตตาลอ็ก
เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะผ่านข้อกำาหนดความต้องการทุกประการ แตไ่ม่สามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (เช่น ทำา Full HD ได้
แต่คุณภาพไม่ด)ี  หรือเม่ือทดสอบแล้วไม่ผ่านตามข้อกำาหนดความตอ้งการ (เอกสารผ่าน แต่ทดสอบไม่ผ่าน)
มติท่ีประชุม ๑. ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการพรอ้มลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป

๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว กิจกรรม :

ระบบกล้องวงจรปิดในเมืองท่องเท ี่ยวหลักและพื้นท ี่เส ี่ยง งบประมาณรายจ่ายประจ ำาป ี ๒๕๖๐ จ ำานวนเง ิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓,๑๔๔,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบสามล้าน
หน่ึงแสนสีห่มื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ
รายการที่ ๑ – ๖  ให้ย้ายไปไว้ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ พร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทกุหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนที่ประชุมว่า จ.สุราษฎร์ธานีเปน็ศนูยก์ลางทีส่ำาคญัในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม คมนาคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการทอ่งเทีย่ว ซึง่ในแตล่ะปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
จำานวนมากกว่า ๕ ล้านคน เป็นเหตุนำามาซึ่งปัญหายาเสพตดิ ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ฯลฯ
ซ่ึงในปัจจุบันมีการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ีเส่ียงและในพ้ืนท่ี อ.เมืองสุราษฎร์ธานีเท่าน้ัน (ตามโครงการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๙)  จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการติดต้ังเพ่ิมเติมส่วนขยายของศูนย์ควบคุมระบบสารสนเทศ
จำานวน ๑ ระบบ และติดตั้งระบบควบคุมพร้อมชุดกล้อง CCTV ในบริเวณพื้นทีข่อง สภ. ในจังหวัด ดังนี้ (๑) บริเวณ
สภ.พุนพนิ  (๒) บริเวณ สภ.ขุนทะเล (๓) บริเวณ สภ.กาญจนดษิฐ์ (๔) บริเวณ สภ.เกาะสมยุ (๕) บริเวณ สภ.บ่อผุด (๖) บริเวณ
สภ.ท่าชนะ (๗) บริเวณ สภ.เขานิพันธ์  ทั้งนี้ ต้องเก็บภาพไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน สามารถนำาภาพจากกล้อง CCTV ในจุดต่าง ๆ
ไปแสดงภาพในเว็บไซต์ในรูปแบบของ Web Cam และภาพข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปทั่วโลก และเป็นการขยายระบบ
ไปสู่สถานีตำารวจ รวมถึงเช่ือมโยงภาพจากระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเดมิหนว่ยงานไดก้ำาหนดราคาอ้างองิของกล้องสำาหรับตรวจจบั
ป้ายทะเบียนรถ (รวมซอฟต์แวร์) จำานวน ๘ ชุด รวมเปน็เงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท  ตอ่มาได้แยกออกเป็น ๒ รายการ โดยแยกกล้อง
ไปไว้ในส่วนท่ีตรงตามเกณฑ์  คือ กล้อง Outdoor Fixed Network Camera แบบท่ี ๓ จำานวน ๘ ตัว   ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (ลงเครือ่ง Server) จำานวน ๕ ชดุ รวมเป็นเงนิ ๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท จำานวนเงินเพิม่ข้ึน ๕๑๔,๐๐๐ บาท

 
กล้อง + ซอฟต์แวร์ จำานวน ๘ ชดุ ๑๓๕,๐๐๐ x ๘ = ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งส้ิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
กล้อง จำานวน ๘ ชุด ๔๓,๐๐๐ x ๘ = ๓๔๔,๐๐๐ บาท

รวมทั้งส้ิน ๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท
ซอฟตแ์วร์ จำานวน ๕ ชุด ๒๕๐,๐๐๐ x ๕ = ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานเีรียนท่ีประชุมว่าหน่วยงานจะปรับลดราคาซอฟต์แวร์ลง เพ่ือให้ราคารวม
ของกล้อง + ซอฟต์แวร์ เป็นวงเงินเท่าเดมิ  โดยจะจัดส่งเป็นเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้วใหค้ณะกรรมการตอ่ไป
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหป้รบัแกไ้ขรายละเอยีดโครงการตามข้อสังเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ มอบใหค้ณะทำางานตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้รายงานคณะกรรมการเพือ่ทราบใน
การประชมุครั้งตอ่ไป   กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนนิการตามระเบยีบของทางราชการโดยเคร่งครดั คำานงึถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธผิล ความประหยัด ความคุ้มค่า และใหม้ีการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)
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๒. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ใหห้นว่ยงานของรฐั
ทีป่ระสงค์จะจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องดำาเนนิการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพร้อมจัดทำาเป็นโครงการ /แผนงาน
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการกอ่นดำาเนินการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวง
มหาดไทยใช้แนวทางดังกล่าวข้างตน้ในการพจิารณาโครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอรม์าโดยตลอด  คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยจะไมร่ับพจิารณาโครงการท่ีดำาเนินการจดัหาแล้ว    กรณเีสนอโครงการใหค้ณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วหน่วยงานไมป่รับแก้ไขตามมติคณะกรรมการ  จะถือวา่โครงการดงักลา่วไม่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย

๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด  จำานวน ๑ โครงการ  ดังนี้
ตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำานวน ๑ โครงการ
๑๓) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ

รายจา่ยประจำาป ี๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองรอ้ยลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อปุกรณ์คอมพวิเตอร์
จำานวนเงิน ๑๖๖,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสบิหกล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมือ่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. ปรับปรุงเอกสารโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (เว็บไซต์ http://100m.mict.go.th/) 

๒. ให้ปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
(ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท.๐๑) กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ ให้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ และใช้ราคา
ตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์รายการใดที่สามารถใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ ให้ย้ายไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ
ตามประกาศฉบับล่าสุดของกระทรวงดิจิทัลฯ 

๔. จัดทำาผังการเชื่อมโยงระบบ
ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำานวน ๑,๓๐๒ ตัว ในพื้นที่สถานีตำารวจภูธร
จำานวน ๓๒ สถานี ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวนเงิน ๑๙๖ ล้านบาท  (๒) จ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์
CCTV ให้กับตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ควบคุมกลาง) และสถานีตำารวจภูธร (ห้องควบคุมย่อย) จำานวน ๓๒
สถานี จำานวนเงิน ๔ ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนในแผนการดำาเนินการหลายประการ เหน็ควรให้
หน่วยงานทบทวนรายละเอยีดของโครงการ และปรบัปรงุเอกสารโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐทีม่ีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึน้ไป ตามที่กระทรวงดจิทิลัฯ กำาหนด  เพื่อใหม้ขี้อมลูทีค่รบถว้นเพื่อ
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ก่อนที่จะจัดส่งใหก้ระทรวงดิจทัิลฯ (โดยคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ)
พจิารณาต่อไป
มติท่ีประชุม ๑. ใหห้นว่ยงานทบทวนรายละเอยีดโครงการ ปรับปรุงเอกสารโครงการให้เปน็ไปตามแบบฟอร์มขอ้เสนอ
โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มมีลูค่าเกนิกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึน้ไป พร้อมลงนามกำากับเอกสารทกุหน้า  และจดัส่ง
คณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๐)






