
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

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

(นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (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
(นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำานวยการกองบริหารเคร่ืองลูกข่าย)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางจีรภา จีระมะกร  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (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
(นายไกร เอี่ยมจุฬา  ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

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

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

๑๘. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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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
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. ร้อยตำารวจตรี สุรเชษฐ์ เรืองรุ่ง รองสารวัตรฝ่ายอำานวยการ ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๔. ร้อยตำารวจเอกนพพร รัตนา รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสรรคบุรี  ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๕. นายคเชนทร์ วงศท์ิพย์ไพบูลย์ คณะทำางาน ตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. ร้อยตำารวจโท บำารุง คำาใจงาม รองสารวัตรฝ่ายอำานวยการ ตำารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๗. นางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักงานจังหวัดอทุัยธานี
๘. ดาบตำารวจณณัฏฐ์ วรากุลเรืองฤทธ์ิ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม ๑ ตำารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๙. นางสาววารุณี โชติวรรณ คณะทำางาน สำานักงานจังหวัดชุมพร
๑๐. นางสาวณัฐกานต์ ระกำา คณะทำางาน สำานักงานจังหวัดชุมพร
๑๑. นายภานุพันธ์ มั่นเตี้ย นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำานักงานจังหวัดชุมพร
๑๒. นายอนุสรณ์ ริดกา คณะทำางาน สำานักงานจังหวัดชุมพร
๑๓. นายรุจิ มีทรัพย์ ท่ีปรึกษา ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๑๔. นางสาวฉตัรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักงานจังหวัดสงขลา
๑๕. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑๒ (สงขลา)

 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นายณัฐพล หนูฤทธิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๗. ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๘. เรืออากาศเอกสุทธิพันธ์ วันสม ท่ีปรึกษา ตำารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๑๙. พันตำารวจตรี ชะเวง มากจริง สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำารวจภูธรเมืองชุมพร
๒๐. นายวทัญญู อนัตคุณากร คณะทำางาน จังหวัดชุมพร
๒๑. นางสมศรี ศรีอาริยวงศ์ นักจดัการงานทั่วไปชำานาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นายเนรมิตร จันทร์ศรีรัตน์ นติิกรชำานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๓. พันตำารวจเอก ประสิทธ์ิ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. พันตำารวจโทหญิง อัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์รองผู้กำากับการ ปฏิบัติราชการ ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
๒๕. นายอำาพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำานักงานจังหวัดสงขลา
๒๖. นางสาวอารีรัตน์ โลหะวิจารณ์ นักวิชาการขนส่งชำานาญการ  สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

กรมการขนส่งทางบก
๒๗. พันตำารวจเอก อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
๒๘. นางรวิวรรณ เสนาสุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดขอนแก่น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๒๙. นางกาญจนา ลำาลึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดชัยนาท
๓๐. นายสุทธิชัย จิรวัฒนากิตติ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๓๑. นายอมร สังข์เมือง วิศวกรไฟฟ้า ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๓๒. นายกันต์ธร จารุมา นักประมวลผลข้อมูล ๔  การไฟฟ้านครหลวง
๓๓. นางอัญชลี ศรีสวัสดิ์ นักบริหาร ๑๐  การไฟฟ้านครหลวง
๓๔. นายวิเชียร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง
๓๕. นายชลอ อินทพันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มงานระบบประมวลผลและการส่ือสาร ส่วนบริหารและพัฒนาฯ

สำานักบริการการทะเบียน  กรมการปกครอง
๓๖. นายสิทธิโชค ชัยปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักบริการการทะเบียน  กรมการปกครอง
๓๗. นายตระกูล หนูนิล ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีทำาการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๘. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักนโยบายและแผน

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๙. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๐. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๑. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โครงการของกลุ่มจังหวัด และโครงการสืบเน่ืองจาก
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ รวมทั้งส้ิน ๑๔ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ

- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐
ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๕ /๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นชอบ
ในหลักการให้หน่วยงานดำาเนนิการตามระเบียบพสัดตุ่อไปได ้โดยใหป้รับแกไ้ขตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
มอบให้คณะทำางานตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  ซ่ึงหน่วยงานได้ปรับแก้ไข
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ เสนอคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว  จำานวน ๔ โครงการ  ดังนี้

สำานักงานจังหวัดปทมุธานี  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจงัหวัดปทมุธานี

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถว้น)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๘,๘๒๒,๒๐๐.- บาท (สิบแปดล้านแปดแสนสองหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๙,๘๗๔,๗๒๘.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบ
แปดบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๑,๕๙๓,๙๒๘.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า
ร้อยย่ีสิบแปดบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว ดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ จอภาพ ๖๐ นิ้ว หน่วยงานได้สืบราคา ๓ บริษัท/ยี่ห้อ โดยระบุยี่ห้อและรุ่น รวมทั้ง
สืบราคาจากเว็บไซตแ์ล้ว  รายการที ่๒ โปรแกรมบรหิารจดัการระบบกล้อง Software VMS/CMS ไดสื้บราคา ๓ บริษทั/ย่ีหอ้
โดยระบุย่ีห้อและรุ่น แตไ่ม่สามารถหาราคาจากเว็บไซต์ได้

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิต ิไมม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป
ท่ีประชุม รับทราบ

สำานักงานสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวัดพัทลุง  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหลง่ท่องเที่ยว และระบบการจดัการด้านการท่องเที่ยว

กจิกรรม : เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยของกลุม่จังหวดัภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  กิจกรรมหลักติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมห้องควบคุม จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
ประจำาป ี๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๕๓,๐๗๑,๖๐๐.- บาท (ห้าสบิสามลา้นเจด็หมืน่หนึง่พันหกร้อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๑,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สบิเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมืน่บาทถ้วน ) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงิน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๘,๐๗๐,๘๖๐.- บาท (สิบแปดล้านเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว ดังนี้
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์  ในช่องหมายเหตุไดแ้สดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ให้ครบถ้วนแล้ว  และกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่หน่วยงานระบุในช่องหมายเหตุว่ามีความประสงค์จะใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ
เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานต้องการนั้นสูงกว่าคุณลักษณะพื้นฐานที่ส่วนราชการประกาศกำาหนด
ไว้ ดังนี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่สำาหรับภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)
กล้องโทรทศันว์งจรปิดชนดิเครือขา่ยแบบปรับมมุมองสำาหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) และ
จอแสดงภาพ LED ขนาด ๔๘ นิ้ว    

เนื่องจากหน่วยงานได้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการแล้ว ทำาให้มีวงเงินงบประมาณเหลือ จากเดิมที่กำาหนดไว้ ๒๔ จุด หน่วยงานประสงค์จะตดิตั้งกล้อง CCTV เพิ่ม
อีกจำานวน ๑๓ จดุ  ดังนั้น จึงขอจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ จำานวนเดิม ๓ เครื่อง
จำานวนใหม่ ๔ เคร่ือง (เพิ่ม ๑ เคร่ือง)

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ มกีารเปล่ียนแปลงจำานวนอุปกรณ์ที่จะจัดหา ๙ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่สำาหรับภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำานวนเดิม
๙๐ กล้อง จำานวนใหม่ ๑๒๕ กล้อง (เพิ่ม ๓๕ กล้อง)  รายการที่ ๓ อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณภาพ Full HD ขนาด ๑ ช่อง
จำานวนเดิม ๑๕ เคร่ือง จำานวนใหม่ ๒๐ เครื่อง (เพิ่ม ๕ เคร่ือง)  รายการที่ ๔ เคร่ืองสลับสัญญาณ Ethernet ๘ ช่อง ชนดิใช้
ภายนอกอาคาร จำานวนเดิม ๒๗  เครื่อง จำานวนใหม่ ๔๐ เครื่อง (เพิ่ม ๑๓ เครื่อง)  รายการที่ ๕ อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ
Ethernet ผ่านสายใยแก้วนำาแสง จำานวนเดิม ๖๒ ช้ิน จำานวนใหม่ ๙๔ (เพ่ิม ๓๒ ช้ิน)  รายการท่ี ๖ เคร่ืองบันทึกภาพความละเอียดสูง
ขนาด ๓๒ ช่อง จำานวนเดิม ๓ เคร่ือง จำานวนใหม่ ๔ เคร่ือง (เพ่ิม ๑ เคร่ือง)  รายการท่ี ๗ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำาหรับกล้อง) จำานวนเดิม ๙๓ ลิขสิทธ์ิ จำานวนใหม่ ๑๒๘ ลิขสิทธ์ิ (เพ่ิม ๓๕ ลิขสิทธ์ิ)  รายการท่ี ๘ ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำาหรับ Server) จำานวนเดิม ๓ ลิขสิทธิ์ จำานวนใหม่ ๔ ลิขสทิธิ์ (เพิ่ม
๑ ลิขสิทธิ์)  รายการที่ ๙ เครื่องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำานวนเดิม ๓ เครื่อง จำานวนใหม่ ๔ เครื่อง (เพิ่ม ๑ เครื่อง)
รายการที่ ๑๒ จอแสดงภาพ LED ขนาด ๔๘ นิ้ว จำานวนเดิม ๑๕ เคร่ือง จำานวนใหม่ ๒๐ เคร่ือง (เพิ่ม ๕ เคร่ือง)

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิต ิไมม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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ตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐

จ ำานวนเง ิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามส ิบห ้าล ้านบาทถ ้วน) สว่นท ี่เป ็นอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ จ ำานวนเง ิน
๒๐,๔๙๘,๔๔๐.- บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๐,๒๑๙,๔๔๐.- บาท  (ย่ีสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว ดังนี้
สายสัญญาณเครือข่ายแบบ UTP Cat5E แบบภายนอกอาคารมีแกน สลิง  ได้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว  และ
โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว ได้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ทราบต่อไป
ท่ีประชุม รับทราบ

ตำารวจภูธรจังหวัดสรุาษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการพัฒนาเช่ือมโยงโครงข่ายแหลง่ท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว กิจกรรม : ระบบ

กล้องวงจรปิดในเมืองท่องเที่ยวหลักและพื้นที่เสี่ยง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท (ห้าสิบล้านบาทถว้น) สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓ ,๑๔๔,๐๐๐.- บาท (ยี่สบิสามล้านหนึ่งแสนสี่
หมืน่สี่พันบาทถว้น) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๒,๔๔๙,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบ
สองล้านส่ีแสนส่ีหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท.๐๑) โดยปรับลดราคาซอฟต์แวร์ลง
เพื่อให้ราคารวมของกล้อง + ซอฟตแ์วร์ เป็นวงเงินเท่าเดิมแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิต ิไมม่ขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท

และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียด
โครงการ และจดัส่งคณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไข
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และนำาเสนอที่ประชุมคณะทำางานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐  จำานวน ๕ โครงการ  ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุม่จังหวัด  จำานวน ๔ โครงการ  ดังนี้
ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถไีทยลุม่นำ้าเจ้าพระยาป่าสัก การจัดหาระบบรักษาความปลอดภยั

ในแหลง่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ตำารวจภธูรจังหวัดชัยนาท งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๑๓,๙๙๘,๒๐๐.- บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๑,๔๕๐,๒๐๐.- บาท (สบิเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถว้น)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๐,๙๕๑,๐๘๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานประชุมเมื่อวนัที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการ
ชี้แจงของหน่วยงานแล้ว สรุปได้ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๑. หน่วยงานได้ย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ ๓ ไปไว้กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของกล้องที่หน่วย
งานประสงค์จะจดัหานั้น เทียบเท่ากับคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งราคา ๔๓ ,๐๐๐ บาท แต่หน่วย
งานได้สืบราคาจาก ๓ บริษัท/ย่ีห้อ แล้ว ราคาตำ่าสุดคือ ๔๐,๐๐๐ บาท จีงใช้ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง

๒. คณุลักษณะเฉพาะของกล้องจบัทะเบียนรถยนตอ์ตัโนมตั ิพจิารณากำาหนดตามคณุลักษณะของกล้องที่
หน่วยงานได้ยืมจากภาคเอกชนมาทดลองใช้งาน ซ่ึงในระยะเวลา ๒ เดือน ตรวจจับทะเบียนรถท่ีมีความเร็วเกิน ๑๖๐ กม./ชม. ได้
จำานวน ๒๖๐ ราย ซ่ึงมีรถกระบะบรรทุกมีความเร็วสูงถึง ๑๗๐ กม./ชม. ข้ึนไปรวมอยู่ด้วย  วัตถุประสงค์หลักของการใชก้ล้องจับ
ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติท่ีมีความเร็วสูง เน่ืองจากผู้กระทำาผิดจะใช้ความเร็วสูงเพ่ือหลบหนี หากจับความเร็วได้เพียง ๘๐ กม./ชม. จะ
ไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้  สำาหรับการตรวจจับความเร็วของรถเพ่ือการลดอุบัติเหตุน้ันเป็นวัตถุประสงค์รอง  สำาหรับจังหวัดอ่ืนท่ี
ใชค้วามเร็วเพยีง ๘๐ เนือ่งจากเป็นแหล่งชมุชนทีไ่มส่ามารถใชค้วามเร็วไดเ้นือ่งจากการจราจรคบัคัง่ และมทีางร่วมทางแยกซึง่มี
สัญญาณไฟจราจร  แต่ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาทมีความประสงค์จะติดต้ังกล้องบนถนนสายเอเซียซ่ึงรถจะว่ิงด้วยความเร็วสูง จึงจำาเป็น
ต้องกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องท่ีความเร็ว ๒๐๐ กม./ชม.  ได้สืบราคาราคาจากท้องตลาดรวมท้ังเว็บไซต์อีกคร้ัง  ราคาใน
เว็บไซต์ คือ ๒๖๕,๐๐๐ บาท จึงให้ราคาตำ่าสุดจากท่ีใบเสนอราคา ๓ บริษัท (๓ ย่ีห้อ) คือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง  จุดติดต้ัง
เป็นทางแยกต่างระดับ (ภาคี) จ.ชัยนาท ซ่ึงรถทุกคันท่ีจะเข้าสู่ จ.ชัยนาท จะต้องผ่านจุดน้ี  ตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาทรับข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของคณะทำางานไปปรบัลดคณุลักษณะของกลอ้งจาก ๒๐๐ กม./ชม. เปน็ “ไมต่ำ่ากว่า ๑๒๐ กม./ชม.” เนือ่งจาก
ความเร็วตามท่ีกฎหมายกำาหนดคือ ๙๐ กม./ชม. แต่มักจะอนุโลมให้ถึง ๑๒๐ กม./ชม.  โดยจะจับความเร็วได้ระหว่าง ๑๒๐ – ๑๖๐
กม./ชม. กรณีรถว่ิงเร็วกว่า ๑๖๐ กม./ชม. ตำารวจสามารถจับผู้ขับรถเร็วได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่จำาเป็นต้องระบุว่าความเร็วเท่าใด
หน่วยงานยืนยันว่าคุณลักษณะของกล้อง “ไม่ตำ่ากว่า ๑๒๐ กม./ชม.” น้ันเพียงพอแล้ว

๓. กรณีซอฟต์แวร์ต่างยี่ห้อกับตัวกล้อง CCTV หน่วยงานพิจารณาทบทวนแล้ว มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ต่าง
ย่ีห้อกับตัวกล้อง CCTV นั้น สามารถใช้งานร่วมกันได้จริง

๔. กรณีราคาซอฟต์แวร์เดิม ๓๕๐,๐๐๐ บาท แตท่ี่เสนอในวันนี้ (๗ มิ.ย. ๖๐) ๓๗๐,๐๐๐ บาท นั้น
เป็นการพิมพ์ผิด หน่วยงานรับไปปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง คือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๕. ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเรื่องปริมาณการตรวจจับความเร๋็ว โดยเทียบกับ
จำานวนรถทั้งหมด เพื่อให้เห็นสัดส่วนเป็นร้อยละว่าคุ้มค่าหรือไม่  น่าจะมีการตรวจจับวิธีอื่นทีท่ดแทนกันได้ เช่น กล้องมือถือ
ท่ีเคล่ือนย้ายจุดได้ เน่ืองจากการติดต้ังแบบ Fixed จะทำาให้ผู้ท่ีผ่านเส้นทางน้ีเป็นประจำา จะลดความเร็วเม่ือผ่านจุดท่ีติดต้ังกล้อง
พอพ้นจุดติดตั้งกล้อง ก็จะเพิ่มความเร็วอีก    หรือเลือกจุดติดตั้งที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถใชค้วามเร็วสูงได้ เช่น
ทางโค้ง คอสะพาน  ซึ่งสามารถลด spec กล้องลง และเพิ่มจำานวนกล้อง เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งได้
มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

สำานักงานขนส่งจงัหวัดขอนแก่น  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการระบบขนสง่อัจริยะของสำานกังานขนสง่ งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๖๐ จำานวนเงนิ

๓๐,๑๘๖,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ
๑๖,๙๐๖,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนเป็น
๑๘,๔๑๒,๖๔๐.- บาท (สิบแปดล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ย้ายค่าเช่าบริการ Cloud Server ไปไว้กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ (ค่าเช่าบริการ Cloud Server แบบที่
๒ ราคา ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซ่ึงราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๒. จอทีวี LED ๖๐ นิ้ว ได้สืบราคาจาก ๓ บริษทั/ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ ราคาตำ่าสุด คือ ๕๒,๔๙๐ บาท
แต่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานประสงค์จะจดัหานั้น เทียบเท่ากับคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ของสำานักงบประมาณ จึงไดใ้ช้ราคาตามเกณฑ์ฯ คือ ๓๗,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง และแยกค่าติดตั้งทีวีออกจาก
ราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามที่ระบุค่าใช้จ่ายไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น

๓. วีดโีอวอล์ล ๒ x ๒ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ได้แยกค่าติดตั้งออกจากราคาครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น

๔. แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ ออกจากค่าตู้/ค่าจัดทำาตู้คิออส โดยย้ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ฯ และย้ายค่าตู้/ค่าจัดทำาตู้คิออสไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น

๕. ย้ายตัว Tag และแยกค่าติดตั้งอุปกรณ์ RFID Reader ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น
๖. แยกค่าจ้างช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากค่าพัฒนา

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเดินรถ ทำาให้ค่าพัฒนาระบบลดลงจากเดิม ๑๐,๒๓๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท
และได้ปรับแก้ไขแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ รวมทั้งแบบรายงานสรุปโครงการ (แบบ คกก.มท.๐๑) แล้ว  

๗. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ๑๐๐/๕๐ เดิมสืบราคา ๓ บริษทั แต่มีเพียง ๒ ยี่ห้อ (CAT และ True) และไม่มี
ราคาจากเว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานได้สืบราคาเพิ่มเป็น ๓ บริษัท และ ๑ เว็บไซต์ รวม ๔ ย่ีห้อ (CAT, 3BB, TOT และ AIS) โดยใช้
ราคาตำ่าสุด คือ ๑๔,๔๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง

๘. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ หน่วยงานได้สืบราคาจากเว็บไซต์ทุกรายการแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอในที่ประชุม

หนว่ยงานไดป้รับแก้ไขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ซึ่งหน่วยงานปรับแก้ไขรายการที่ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยเสนอที่ประชุม
ในคราวกอ่น โดยใหป้รับแกไ้ขเป็นราคาเดมิทีเ่คยเสนอทีป่ระชมุในคราวกอ่นแล้ว  โดยคาดว่าเป็นเพราะผู้เสนอราคาทัง้ ๓ ราย
ได้นำาค่าจ้างช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในครุภัณฑ์รายการต่าง ๆ จึงทำาให้หลายรายการราคา
สูงขึ้นจากที่เคยเสนอขอความเห็นชอบ  สำาหรับรายการใดที่ราคาที่สืบมาใหม่ตำ่ากว่าคราวที่แล้ว หน่วยงานได้ใช้ราคาดังกล่าว
เป็นราคาอ้างอิง   ราคาและรายละเอียดของแต่ละรายการปรากฏตามบัญชีเปรียบเทียบราคาของทุกรายการในการเสนอต่อ
ที่ประชุม (คณะกรรมการ - ๒๔ พ.ค.๖๐, คณะทำางาน - ๗ มิ.ย. ๖๐ และ คณะทำางาน - ๑๕ มิ.ย. ๖๐)

๒. ย้ายจอทีวี LED ๖๐ นิ้ว ไปไว้ในส่วนที่ตรงตามเกณฑ์ฯ โดยใช้ราคาตามที่สำานักงบประมาณกำาหนด
๓. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ๑๐๐/๕๐ Mbps ราคาที่เสนอในที่ประชุมคณะทำางาน คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น บริษัทเสนอราคาอินเทอร์เน็ตบ้าน ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตองค์กร จึงได้สืบราคาใหม่  แต่เนื่องจากไม่มี
Package ทีต่รงกับความต้องการ จึงเปรียบเทียบ ดังนี้ CAT ๑๐๐/๔๕ Mbps ราคา ๖๕,๘๘๐ บาท  True ๑๐๐/๑๐ Mbps
ราคา ๕๙,๙๘๘ บาท  TOT ๑๐๐/๓๐ Mbps ราคา ๖๕,๘๘๐ บาท  สืบราคาจากเว็บไซต์ CAT ๑๐๐/๔๕ Mbps ราคา
๖๕,๘๘๐ บาท จึงเลือกใช้ Package ที่ใกล้เคียงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด คือ  ๑๐๐/๔๕ Mbps โดยใช้ราคา
๖๕,๘๘๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง

๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๗ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเดินรถ ได้ทบทวนค่าใหม่ โดย
ยึดตามหลักเกณฑ์การจ้างท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง ราคาจึงลดลงจากเดิม ๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๗,๖๓๓,๒๐๐ บาท

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการ
ประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. เนื่องจากผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย ได้เสนอราคาใหม่ ทำาให้หลายรายการราคาสูงขึ้นจากที่เคยเสนอขอ
ความเห็นชอบ คาดว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย ได้นำาค่าจ้างช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ใน
ครุภัณฑ์รายการต่าง ๆ จึงทำาให้หลายรายการราคาสูงขึ้นจากที่เคยเสนอขอความเห็นชอบ  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายการที่
ราคาสูงขึ้นให้เป็นราคาคาเดิมที่เคยเสนอที่ประชุมในคราวก่อน  สำาหรับรายการใดที่ราคาที่สืบมาใหม่ตำ่ากว่าคราวที่แล้ว
หน่วยงานไดใ้ช้ราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิง

๒. หน่วยงานได้จัดทำาตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาของแต่ละรายการ พร้อมคำาชี้แจงแต่ละรายการ
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๓. หน่วยงานได้สอบถามไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละราย (ความเร็วที่ ๑๐๐/๕๐ Mbps) ว่าผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตคิดค่าบริการเท่าไหร่ เพื่อให้การเปรียบเทียบอยู่บนฐานเดียวกัน แต่ยังไมไ่ด้รับคำาตอบจากผู้ให้บริการ

๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๔ อุปกรณ์ Reader ZRFID Long Range ได้สืบราคาจากท้องตลาด
๓ บริษัท/ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์  โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง พร้อมทั้งแสดงการคำานวณค่าใช้จ่ายแล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
๑. วงเงินในส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการซึ่งเดิมหน่วยงานนำาเสนอ

เป็นอุปกรณ์อ่ืน เม่ือปรับแก้ไขโดยนำาไปไว้ในส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงทำาให้วงเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน
๒. ตามที่แจ้งว่าโครงการนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำานักงานขนส่งจังหวัด ๔ จังหวัด (ขอนแก่น

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) และผู้ประกอบการ นั้น   ควรเชื่อมโยงกับตำารวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ซึ่งหน่วยงานได้รับไปพิจารณาดำาเนินโครงการในระยะต่อไป

๓. เมือ่สอบถามค่าเชา่อนิเทอร์เนต็แล้วไมม่คีวามเร็วตามทีต่อ้งการจงึไมม่กีารเทยีบราคามานัน้  ใหเ้ทยีบ
ราคาจากความเร็วที่สูงกว่าที่หน่วยงานต้องการ

๔. หน่วยงานเช่าใช้ Cloud จำานวน ๒๔ เดือน เพื่อความสะดวกในการดำาเนินงาน เมื่อครบระยะเวลา
แล้วจะพิจารณาใช้ Cloud ของสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ
กระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป  ซึ่งคณะทำางานได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากรณีเป็นระบบขนาดเล็ก สรอ . พร้อมให้บริการ
แตถ่้าเป็นระบบใหญ่ หน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมว่าต้องดำาเนินการจัดหาส่ิงใดเพิ่มเติมบ้าง เนื่องจาก สรอ . ให้บริการ
เฉพาะพื้นที่เท่านั้น หน่วยงานต้องจัดหาซอฟต์แวร์ หรือลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ไปติดตั้งบน Cloud ของ สรอ. เอง  ให้พิจารณาให้
รอบคอบว่าวิธีการใด (เช่า หรือขอใชข้อง สรอ.) มีความคุ้มค่ามากกว่ากัน

๕. ใหโ้ครงการน้ีเป็นโครงการนำาร่อง  จดัเกบ็สถติกิารใชป้ระโยชนต์า่ง ๆ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บ
เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการนี้ หากอยู่ในเกณฑ์ดี มีความคุ้มค่า จะได้เป็นตัวอย่างให้กลุ่มจังหวัดอื่นได้
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้สบืราคาค่าเชา่อนิเทอร์เน็ต จำานวน ๓ ราย
(ผู้ให้บรกิาร)  มอบให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบความถกูต้อง  แล้วรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครัง้ต่อไป
กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานงึถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. เมือ่ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย 
๓. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการติดต้ัง CCTV และระบบตรวจป้ายทะเบียนป้องกันด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในเขต

เมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  ๔๙,๖๙๖,๕๙๔.๓๔ บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยเก้าสิบส่ีบาท
สามสิบส่ีสตางค์)  หลักจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๖๑,๔๐๔,๙๑๑.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีพันเก้าร้อย
สิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๐,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ จอภาพ ๒๑.๕ นิ้ว ปรับลดเป็นราคาตามเกณฑ์ฯ คือ ๔,๐๐๐ บาท
๒. ค่า License ที่เดิมแยกกันหลายรายการ ได้ทบทวนและปรับปรุงให้เป็น License เดียวแต่สามารถ

ทำาทุกหน้าทีไ่ด้ตามความต้องการของหน่วยงานแล้ว
๓. รวมกล้องตรวจสอบป้ายทะเบียน ๘๐ กล้อง และกล้องอ่านข้อมูลลักษณะยานพาหนะ ๔๐ กล้อง

โดยปรับปรุงให้เป็น spec เดียวกัน เนื่องจากทั้ง ๓ บริษัทเสนอราคาทั้ง ๒ รายการเป็นกล้องยี่ห้อเดียว และรุ่นเดียวกัน
รวมเป็น ๑๒๐ กล้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการ
ประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จอภาพขนาด ๔๖ น้ิว สำาหรับแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส่วนควบคุมกลาง
หน่วยงานยืนยันว่าต้องการจอคุณภาพสูงท่ีไม่ใช่จอทีวี จึงสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ย่ีห้อ รวมท้ังเว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง คือ ๖๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงถูกกว่าท่ีราคาเคยเสนอท่ีประชุมในคราวก่อน (๖๙,๕๕๐ บาท)

๒. หนว่ยงานยืนยันว่าไดต้รวจสอบกล้อง CCTV เดิมในพ้ืนท่ีติดตัง้ตามโครงการน้ีแล้ว  และเลือกจดุตดิตัง้
ทีไ่ม่ซำ้าซ้อน แต่อาจมีบางจุดที่ต้องตดิตั้งในจุดเดียวกับที่มีกล้องเดิมอยู่ เนื่องจากเสีย หรือภาพไม่ชัด

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ โปรแกรมอ่านข้อมูลจากป้ายทะเบียน เดิมเสนอต่อที่ประชุม
ในราคา ๑๙๐,๐๐๐ บาท  (คณะกรรมการ - ๒๔ พ.ค.๖๐) ต่อมาเสนอราคา ๒๐๓,๓๐๐ บาท (คณะทำางาน - ๗ มิ.ย. ๖๐)
เพื่อประโยชนข์องทางราชการ หน่วยงานจึงได้ปรับลดราคาเป็น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (คณะทำางาน - ๑๕ มิ.ย. ๖๐) ให้เท่ากับ
ราคาที่เสนอต่อที่ประชุมในคราวแรก

๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ สำาหรับบันทึก
ภาพบริเวณทีส่ำาคญั จดุเส่ียง และบรหิารจดัการขอ้มลูภาพจากกลอ้งวงจรปิด เดมิเสนอตอ่ทีป่ระชมุในราคา ๑๙๐,๐๐๐ บาท
(คณะกรรมการ - ๒๔ พ.ค.๖๐) ต่อมาเสนอราคา ๒๐๓,๓๐๐ บาท (คณะทำางาน - ๗ มิ.ย. ๖๐)  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
หน่วยงานจึงได้ปรับลดราคาเป็น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (คณะทำางาน - ๑๕ มิ.ย. ๖๐) ให้เท่ากับราคาท่ีเสนอต่อท่ีประชุมในคราวแรก

๕. เดิมหน่วยงานมีความต้องการอุปกรณ์หลายรายการนอกเหนือไปจากที่เสนอเพื่อพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา แต่มีข้อจำากัดเรื่องงบประมาณ จึงได้ตัดอุปกรณ์ที่สามารถชะลอการจัดหาไปก่อน 
โดยมแีผนจะจัดหาเพิ่มเติมในระยะต่อไป  ด้วยมีงบประมาณเหลือเนื่องจากการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ จึงประสงค์
จะจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ เดิมประสงค์จะจัดหา ๑๖ เครื่อง เพิ่มเป็น ๑๙ เครื่อง และ
เคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA เดิมไม่มีการจัดหา เพิ่มเป็น ๒ เคร่ือง โดยทั้ง ๒ รายการเป็นอุปกรณ์ทีต่รงตามเกณฑ์ฯ

หนว่ยงานไดป้รับแก้ไขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ คือ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๕ จอภาพขนาด ๔๖ นิ้ว สำาหรับ
แสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส่วนควบคมุกลาง ซึง่หนว่ยงานไดสื้บราคาจากทอ้งตลาด ๓ บริษทั/ย่ีหอ้ รวมทัง้เว็บไซต ์โดยใช้
ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง (๖๕,๐๐๐ บาท) นั้น  หน่วยงานได้ย้ายรายการนี้ไปไว้ในตารางส่วนทีต่รงตามเกณฑ์ฯ โดยเลือกใช้
จอขนาด ๔๘ นิ้ว (๒๓,๐๐๐ บาท) เนื่องจากในมาตรฐานของสำานักงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐ ไม่มีขนาดจอ ๔๖ นิ้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. เนื่องจากหาดใหญ่เกิดเหตุระเบิดบ่อยมาก การแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุแบบ Real Time ๑๒๐ จุด

ไม่ใช่ ๑๘ กล้อง (๙ จดุ) แบบ จ.ชุมพร นั้น  ที่ประชุมไม่ขัดข้องในเรื่องจำานวนจุดติดตั้ง ๑๒๐ จุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บน
เส้นทางเข้า-ออกทุกเส้นทาง  เนื่องจากเหตุระเบิดทำาให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังขาดความเชื่อมั่นต่อ
นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว  การลงทุนที่คุ้มค่า ไม่จำาเป็นต้องราคาถูก  แต่ต้องมั่นใจว่าใช้งานได้จริง ไม่ใช่คาดว่าจะสามารถใช้
งานได้  แม้จะป้องกันไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐  แต่หากสามารถป้องกันได้เพียง ๑ คัน กถ็ือว่าคุ้มค่าแล้ว  ต้องพิจารณาให้ดีว่า
โจทย์คือการป้องกัน Car Bomb ซ่ึงรถถูกขโมยแค่ ๓๐ นาที ก็สามารถก่อเหตุระเบิดได้แล้ว  ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ที่
เสนอ สามารถแก้ไขปัญหา Car Bomb ได้หรือยัง  หากมีจุดท่ีซำ้ากับกล้องของหน่วยงานอ่ืน มีแผนดำาเนินการอย่างไร จะบูรณาการ
ย้ายกล้องของหน่วยงานอื่นไปติดตั้งจุดอื่น  หรือไม่ย้ายกล้อง เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน (ดูภาพโดยรวม ไม่ได้
อ่านป้ายทะเบียน) เป็นต้น

๒. ให้พิจารณาทบทวนซอฟต์แวร์ (โปรแกรมอ่านข้อมูลจากป้ายทะเบียน) เพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว
โดยศึกษาจากหน่วยงานที่จัดหา License ในลักษณะเหมาจ่าย (อาจจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อมีจำานวนกล้องเกิน Package ที่กำาหนด)
แทนการจ่ายเป็นรายกล้อง (๑๙๐,๐๐๐.- บาท x ๑๒๐ กล้อง = ๒๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท) เน่ืองจากในอนาคต เม่ือโครงการระยะ
ต่อไปมีการติดตั้งกล้องเพิ่ม หรือมีการบูรณาการเชื่อมโยงให้กล้องของส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชน สามารถส่งภาพเข้ามา
ประมวลผลทีร่ะบบอา่นขอ้มลูจากป้ายทะเบียนนี ้หนว่ยงานจะตอ้งจา่ยเป็นรายกล้อง เชน่ โครงการของ จ.นครปฐม (เสนอขอ
ความเห็นชอบในวันน้ีเช่นกัน) จัดหา ๑ ระบบ ในราคา ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท จ.สงขลา อาจจะจ่าย ๔ ล้านบาท (ไม่ใช่ ๒ ล้านบาท
เหมือน จ.นครปฐม) กไ็ด้ หากเป็นการจ่ายคร้ังเดียวแล้วจบ ไม่ใชต่กเป็นเหย่ือของบริษทั จ่ายค่า License แพง ๆ ไม่รู้จบ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๓. หากหน่วยงานยืนยันว่าการจ่ายค่าซอฟตแ์วร์แยก ๑๒๐ จุด มคีวามจำาเป็น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
ระบบซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลที่ส่วนกลางได้ อย่างน้อยก็ควรปรับลดราคาเท่ากับ จ.ชุมพร (๑๖๗,๐๐๐.- บาท) เนื่องจากมี
ลักษณะการทำางานเช่นเดียวกัน แต่ราคาต่างกันมาก 

๔. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์) แจง้ทีป่ระชมุว่า เมือ่วันที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของรัฐ ไดป้ระชมุเพือ่พจิารณาโครงการของ จ.เชยีงใหม ่โดยพจิารณารวมถงึกล้องเดมิ
๗๐๐ กว่าตัวด้วย แนะนำาให้เปล่ียนจากกล้อง Analog เป็นกล้องรุ่นใหม่  ซ่ึงหลายรายการราคาถูกกว่าท่ี จ.สงขลา เสนอในวันน้ี

๕. การประมวลผลแบบ Real Time ๑๒๐ จดุ เข้าข่าย Over Requirement หรือไม่ ตัวกล้องไม่มี
ซอฟตแ์วร์ ต้องประมวลผลที่ระบบตรงกลาง กำาหนด Response Time เร็วมาก ค่าใช้จ่ายจึงสูง หาก Response Time ช้าลง
นดิหนอ่ยในระดบัทีฝ่า่ยความมัน่คงยอมรบัได้ แล้วทำางานแบบรวมศูนย์ จะลดงบประมาณลงได้ท้ังค่า License และคุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณ์อ่ืน  จะสามารถเอางบประมาณทีเ่หลอืมาเพิม่จดุตดิตัง้กลอ้ง หรอืเพิม่ศกัยภาพ เชน่ พฒันาระบบเชือ่มโยง
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลรถหายของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ก็จะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  แตถ่้าประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงแล้วเห็นว่า
Response Time นั้นเหมาะสมแล้ว  ที่ประชุมก็ไม่ขัดข้องกับระบบงานแบบกระจายศูนย์ แม้ว่าแบบรวมศูนย์จะประหยัด
งบประมาณได้มากกว่าก็ตาม  เนื่องจากความคุ้มค่านั้นต้องดูหลายมิติ คือ ต้องพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

๖. ในการประชมุคณะกรรมการ คร้ังที ่๕/๒๕๖๐ เม่ือวันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามทีห่นว่ยงานชีแ้จง
ว่าการตรวจสอบแค่ป้ายทะเบียนน้ัน ยังไม่ครอบคลุม หากใช้ป้ายทะเบียนปลอม หรือถอดป้ายทะเบียนออก จะไม่สามารถแจ้งเตือน
ก่อนเกิดเหตุได้ ต้องประกอบกับการตรวจสอบลักษณะยานพาหนะด้วย  แต่เน่ืองจากหน่วยงานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการตรวจสอบ
ลักษณะยานพาหนะที่เสนอขอความเห็นชอบนั้น สามารถใช้งานได้จริง (หน่วยงานแจ้งที่ประชุมว่ายังเป็นแค่ Innovation)
และไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิง (หน่วยงานท่ีดำาเนินการติดต้ังระบบตรวจสอบลักษณะยานพาหนะแล้ว) ได้  ประกอบกับหน่วยงาน
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการกรณีการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ว่าไม่สามารถเช่ือมต่อได้  หน่วยงาน
จึงได้ปรับแก้ไขขอบเขตการดำาเนินงาน โดยตัด“งานติดต้ังกล้องสำาหรับตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ พร้อมระบบตรวจสอบลักษณะ
ยานพาหนะ” ออกไปก่อน โดยจะดำาเนินการในระยะต่อไป    ซ่ึงในวันน้ีหน่วยงานแจ้งว่าได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ พบ TOR ของ
บก.จร. มีการติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ  และหน่วยงานประสงค์จะกำาหนดขอบเขตการดำาเนินงานให้มี “งานติดต้ัง
กล้องสำาหรับตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ พร้อมระบบตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ” เนือ่งจากมคีวามจำาเป็นต้องตรวจสอบ
ลักษณะยานพาหนะร่วมกับการตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ เพ่ือให้การป้องกันการนำายานพาหนะไปก่อเหตุระเบิดในพ้ืนท่ี
เมืองหาดใหญ่เกิดผลสัมฤทธ์ิ   ท่ีประชุมไม่ขัดข้องในการเพ่ิมการตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควร
สอบถามผลการดำาเนินงานของ บก.จร. เพ่ือประกอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการด้วย

๗. กรณีประสงค์จะจัดหากล้องและระบบตรวจสอบลักษณะยานพาหนะในคราวนี้ (ไม่รอระยะถัดไป)
ให้พิจารณาซอฟตแ์วร์ที่สามารถทำาไดท้ั้งอ่านป้ายทะเบียนรถและตรวจสอบลักษณะยานพาหนะ ไม่ควรซื้อซอฟตแ์วร์แยกกัน

๘. เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อแบบ Online กับระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่ง  จึงไม่ใช่ Real Time  หาก
ได้รับแจ้งเลขทะเบียนยานพาหนะจากงานการข่าวแล้่ว key ลงระบบ ก็จะเป็นเพียงระบบเล็กๆ ท่ียังต้อง Process ตรงกลาง
เพื่อให้ระบบทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล จึงควรขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบกให้ Update ข้อมูล
ด้วยความถีท่ี่เหมาะสม เช่น เปล่ียนจาก update ทุก ๑ เดือน เป็น update ทุก ๑ สัปดาห์ เป็นต้น

๙. ให้จัดทำา Benchmark กับหน่วยงานอื่น เช่น จ.นครปฐม จ.เชียงใหม่ บก.จร.   เนื่องจากค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการของ จ.สงขลา มีราคาสูงกว่าหน่วยงานอื่นที่จัดหาระบบกล้อง CCTV ในลักษณะเดียวกัน อุปกรณ์บางรายการมี
คุณลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ราคาของ จ .สงขลา สูงกว่า  การเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น จะเป็นข้อมูลตอบเร่ิืองความคุ้มค่า
ในการจัดทำาโครงการนี้  และยืนยันว่าได้ดำาเนินการด้วยความรอบคอบแล้ว  ไม่ได้ Over Requirement ตัวอย่างเช่น 

- เมืองหาดใหญ่รถติด รถวิ่งด้วยความเร็วไม่น่าจะเกิน ๘๐ กม./ชม. แต่หน่วยงานเลือกใช้ spec
กล้องที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๙๐ กม./ชม.

- เลือกติดตั้งกล้องในจุดทีไ่กลจากวัตถุ ทำาให้ต้องใช้ spec กล้องที่สูงขึ้น ใช้ frame rate สูง เพื่อให้
สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ชัดเจน ไม่ใช่จับภาพได้แต่ภาพไม่ชัด  หากทำาเคร่ืองชะลอความเร็วของรถ เพ่ือให้ spec กล้องลดลง
ซึ่งราคาก็จะลดตาม จะคุ้มค่ากว่าหรือไม่

- ชุดบันทึกสัญญาณต่อพ่วง เดิมมี ๒ ชดุ ชุดละ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท  วันนี้เสนอ ๓ ชดุ ซึ่งคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับจังหวัดนครปฐมและชุมพรซึ่งเสนอโครงการในวันนี้เช่นกัน  ขอให้หน่วยงานปรับราคาลงด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๑๐. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดในเรื่องการเดินสาย Fiber Optic ด้วย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำาหนดไม่ให้ใช้สลิงในการยึดกับเสาไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากทำาให้เสาไฟฟ้าล้ม

๑๑. การให้ความเห็นชอบโครงการนี้ เป็นกรณีพิเศษ ไมใ่ช่มาตรฐานในการพิจารณาการจัดหาและติดตั้ง
ระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานอื่น เนื่องจากเมืองหาดใหญ่เกิดเหตุระเบิดบ่อยมาก  ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนว่า
อุปกรณ์ที่จัดหาแตกต่างจากโครงการของหน่วยงานอื่นอย่างใด เช่น กล้องและระบบซอฟต์แวร์ของ จ .นครปฐม ใช้ป้องกัน
เหตุระเบิดไม่ได้ แต่ของ จ.สงขลาทำาได้ เป็นต้น

๑๒. ตามที่ผู้แทนหน่วยงานแจ้งว่ามีการเปลี่ยนหน่วยดำาเนินการจากเดิม คือ ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา
เป็นสำานักงานจังหวัดสงขลา โดยจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลระบบ CCTV ต่อไป  ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่า
เป็นการดำาเนินการนอกเหนืออำานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่ รวมทั้งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องทรัพย์สินต่อไป และให้หารือ
อบจ.สงขลาตั้งแต่เริ่มดำาเนินการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับระบบ CCTV เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังว่า
ติดตั้งแล้วเสร็จ แต่ อบจ. ไม่ยอมรับมอบ หรือไม่สามารถรับมอบได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต เนื่องจากสำานักงาน
จังหวัดขาดแคลนบุคลากรที่จะเฝ้าดูภาพจากระบบ CCTV ไม่มีงบประมาณในการจ้าง Outsource มาดูภาพจากระบบ
CCTV ไม่มีงบประมาณในการบำารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีภาระเรื่องค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้่นทั้งกล้องและห้อง
ควบคุม (Control Room) ซ่ึงจะเกิดความไม่คุ้มค่าในการดำาเนินโครงการ
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ แต่ให้หน่วยงานปรบัแก้ไขรายละเอยีดโครงการ
ตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ  และจดัทำาเอกสารชี้แจงเหตผุลว่าอปุกรณ์ที่จดัหา แตกต่างจากโครงการ
ของหนว่ยงานอืน่อย่างใด พร้อมลงนามกำากับเอกสารทกุหน้า ส่งใหค้ณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการนวัตกรรมการท่องเทีย่วเชื่อมโยงกลุม่จังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๑   กจิกรรม : ติดตั้ง

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ควบคุมรักษาความปลอดภัย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) จำานวนเงิน
๓๐,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๗,๒๑๘,๒๘๕.- บาท
(สิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมืน่แปดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขแล้ว วงเงินโครงการลดลงเหลือ
๒๙,๓๖๖,๐๐๐.- บาท (ยี่ส ิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเง ิน
๑๖,๑๘๔,๒๘๕.- บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นส่ีพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รวมโปรแกรมระบบประมวลผลจัดเก็บข้อมูลภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)
ส่วนกลาง เพื่อวิเคราะหแ์ละสืบสวน จำานวน ๑ ระบบ ราคา ๒๕๕,๐๐๐ บาท กับโปรแกรมระบบข้อมูลภาพป้ายทะเบียน
รถยนต์ (License Plate Recognition) แบบ Mobile Application ระบบ Android และ IOS จำานวน ๑ ระบบ ราคา
๒๕๕,๐๐๐ บาท (รวม ๒ โปรแกรม ราคา ๕๑๐,๐๐๐ บาท) เข้าเป็นโปรแกรมชุดเดียวกัน ราคาลดลงเหลือ ๔๗๕,๐๐๐ บาท

๒. ทบทวนกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ เครื่องแม่ข่ายบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลภาพ
จากกล้องวงจรปิดพร้อมระบบปฏิบัติการ และรายการที่ ๒ เครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล (สำาหรับจัดเก็บข้อมูลภาพป้าย
ทะเบียนรถยนต์ ๑ เครื่อง สำาหรับจัดเก็บภาพใบหน้า ๑ เครื่อง)  ยืนยันว่าหน่วยงานต้องการคุณลักษณะที่ตามเกณฑ์ฯ ไม่ได้
กำาหนด คือ ระบบแจ้งเตือนถึงความเสียหายล่วงหน้า (ของ Processors, Memory และ Hard Disks)

๓. ทบทวนกรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยืนยันว่าจำาเป็นต้อง
ใช้สำาหรับงานเอกสารทีต่้องใช้ความสามารถระดับสูงสำาหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟฟิก รวมทั้งงานอื่น ๆ ทีต่้องใช้ความ
สามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟฟิกอย่างชัดเจน และได้ปรับแก้ไขคุณลักษณะให้ตรงตามเกณฑ์ฉบับล่าสุดแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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หนว่ยงานไดป้รับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. จากเดมิท่ีซอฟตแ์วร์ ๓ รายการ (ส่วนกลาง + ๙ เขต (๒๙ จดุ) + Mobile Application) เมือ่รวมเป็น
๑ รายการ วงเงินลดลงประมาณ ๕ แสนบาท (ไม่รวม Face Recognition ซึ่งคณะกรรมการไม่มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ)

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ  ขอยืนยันว่าจะไม่ใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ โดย
จัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายที่จะจัดหา กับคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งหน่วยงานได้ปรับข้อกำาหนดให้มีรายละเอียดเทียบเท่าหรือดีกว่าคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ฯ แล้ว
โดยราคาที่สืบมาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ เป็นราคาที่ตำ่ากว่าราคาตามเกณฑ์ฯ 

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการใดทีไ่ม่มีราคาในเว็บไซต์ ได้ใส่หมายเหตุไว้แล้ว กรณีสืบจากเว็บ
ต่างประเทศ ได้ระบุจำานวนเงินเป็นสกุลต่างประเทศ แสดงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และคำานวณเป็นเงินบาทแล้ว

๔. ปรับแก้ไขข้อกำาหนดการพัฒนา Application ให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งเหตไุด้
ในส่วนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่(ประมาณ ๑๐๐ ราย) จะต้องใส่รหัสผ่าน จึงจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้

หนว่ยงานไดป้รับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.  ย้ายจอภาพ LED ขนาด ๔๒ นิ้ว สำาหรับ CCTV Monitor Wall (๕๒,๐๐๐ บาท) ไปอยู่ในส่วนทีต่รง
ตามเกณฑ์  โดยใช้จอขนาด ๔๘ นิ้ว (๒๓,๐๐๐ บาท) เนื่องจากในมาตรฐานของ สงป. ประจำาปี ๒๕๖๐ ไม่มขีนาด ๔๒ นิ้ว

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ สำาหรับบันทึกภาพ
บริเวณที่สำาคัญ จุดเสี่ยง และบริหารจัดการข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ให้ปรับลดราคาจาก ๒๖๙,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่
เสนอในท่ีประชุมคณะทำางาน คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ (๗ มิ.ย. ๖๐) คือ ๒๕๕,๐๐๐ บาท เน่ืองจากใบเสนอราคาเสนอย่ีห้อเดิม รุ่นเดิม
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ สำาหรับจัดเก็บข้อมูล License Plate (LPR) สำาหรับพื้นที่ อ.เมือง
นครปฐม ๔ เครื่อง (กล้อง LPR ๑๒ จุด) สำาหรับพื้นที่ อ.สามพราน ๒ เครื่อง (กล้อง LPR ๙ จุด) และสำาหรับพื้นที่พุทธ
มณฑล ๑ เครื่อง (กล้อง LPR ๔ จุด) ให้ปรับลดราคาจาก ๒๖๙,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เสนอในที่ประชุมคณะทำางาน ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ (๗ มิ.ย. ๖๐) คือ ๒๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากใบเสนอราคาเสนอย่ีห้อเดิม รุ่นเดิม
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานึงถงึประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด  จำานวน ๑ โครงการ  ดังนี้
ตำารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จังหวดันครศรีธรรมราช งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๖๖,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสบิหกล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขแล่้ว จำานวน
เงินโครงการลดลงเหลือ ๑๙๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน)  จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  ๙๓,๖๕๘,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ปรับแก้ไขการเรียงลำาดับในแบบ คกก.มท.๐๑ ให้ตรงกับเลขลำาดับในเอกสารโครงการที่ระบุ
คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้การพิจารณาโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๒. หลังจากปรับแก้ไขโครงการโดยเปลี่ยนจากระบบ Wi-Fi ซึ่งคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะว่าไม่เสถียร รวมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จำานวนเงิน
โครงการส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงจนถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
จึงไม่ได้ปรับปรุงเอกสารโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มฯ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการ
ประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับตดิ
ต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท่ี ๓ หน่วยงานได้ปรับแก้ไขเป็นแบบท่ี ๒   เม่ือมีงบประมาณเหลือ
จึงประสงค์จะจัดหากล้องเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ จากเดิมจำานวน ๑,๒๖๖ กล้อง เพิ่มเป็น ๑,๓๖๖ กล้อง รวมกับ
กล้องชนิด PTZ (รายการท่ี ๒) ซ่ึงจัดหาจำานวนเท่าเดิม คือ ๓๖ กล้อง  โครงการน้ีจึงมีการจัดหากล้องรวมท้ังส้ิน ๑,๔๐๒ กล้อง

๒. ย้ายส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ รายการท่ี ๕ อุปกรณ์ส่ง -รับสัญญาณผ่านใยแก้วนำาแสงชนิดใช้ภายในอาคาร
(คณะทำางาน - ๗ มิ.ย. ๖๐) ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ อุปกรณ์ส่ง -รับ
สัญญาณผ่านใยแกว้นำาแสง ใชกั้บช่องเสียบชนดิ SFP (คณะทำางาน - ๑๔ มิ.ย. ๖๐) และสืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษทั/ย่ีห้อ
รวมทั้งเว็บไซต์ แต่ไม่มีราคาในเว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งราคาต่อหน่วยเท่าเดิม แต่เปล่ียนแปลงจำานวนให้
เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ได้ปรับปรุงเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง

๓. ย้ายกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จอภาพขนาด ๔๐ น้ิว (เดิม ๓๒ น้ิว ซ่ึงไม่มีในเกณฑ์ฯ สงป .) และจอภาพ
ขนาด ๖๐ น้ิว (เดิม ๔๒ น้ิว ซ่ึงไม่มีในเกณฑ์ฯ สงป.) ไปไว้ในส่วนท่ีตรงตามเกณฑ์ฯ  เน่ืองจากเดิมส่วนกลางมเีพยีง ๔ จอ (๑ จอ/
๑๖ กล้อง) ซึง่ไม่เพยีงพอด้วยงบประมาณจำากัด เมือ่ปรับแก้ไขโครงการแล้วงบประมาณเหลือ จงึประสงคจ์ะจัดหาจอเพิม่เพือ่ให้
สัมพันธ์กับจำานวนกล้อง โดยเพ่ิมจอท่ีส่วนกลางเพ่ือดูภาพจาก ๓๒ สภ. แต่ละ สภ. มีจำานวน ๒ จอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) แจง้ที่ประชมุวา่คณะกรรมการจดัหาระบบ
คอมพิวเตอรข์องรัฐพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ในภาพรวมทั้งโครงการ ตา่งจากคณะกรรมการบริหารและ
จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึง่พจิารณาเฉพาะสว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านัน้

๒. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางปฏิบัตใินการ
พจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ดังนี้

(๑) พจิารณาเฉพาะส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์เท่านั้น ไมพ่ิจารณาส่วนที่เปน็อุปกรณ์อืน่ เช่น
การจัดหาโต๊ะ/เก้าอ้ีสำาหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจดัอบรม/สัมมนา การจ้างบำารุงรักษา การจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืน
ที่ไม่ใชก่ารพัฒนาระบบ การจ้างกอ่สร้างอาคาร เป็นต้น

(๒) เมือ่คณะกรรมการมอีำานาจหนา้ที่ในการพจิารณาเฉพาะสว่นทีเ่ปน็อปุกรณ์คอมพิวเตอรเ์ท่านัน้
ดงันั้น การพจิารณาวา่เปน็วงเงินเท่าใด จงึพจิารณาจากวงเงนิในส่วนที่เป็นอุปกรณค์อมพวิเตอร์ ไม่ใช่วงเงินทัง้โครงการ

๓. โครงการนี้ได้รบังบประมาณ จำานวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาทถว้น เมือ่ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตาม
ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จำานวนเงินโครงการลดลงเหลอื ๑๙๖ ล้านบาท จำานวนเงินส่วนที่เป็น
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ๙๓ ล้านบาทเศษ  จงึถือว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

๔. ฝ่ายเลขานุการได้ประสานกระทรวงดิจิทัลฯ เพ่ือขอการยืนยันว่า “การพิจารณาว่าโครงการมีวงเงินเท่าใด
จะพิจารณาจากวงเงินในส่วนที่เปน็อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ใชว่งเงนิทั้งโครงการ” ถกูตอ้งหรอืไม่    กระทรวงดจิิทัลฯ ซึง่เป็น
ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ แจ้งว่าแนวทางปฏบิัติดงักล่าวถูกตอ้งแล้ว
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานึงถงึประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๔.๒ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
การพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบในหลักการโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ แตใ่ห้

ทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  จำานวน ๑ โครงการ คือ
กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
≈ โครงการระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และจดัเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สำาหรับสารสนเทศ

การทะเบียน ระยะที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๑๘,๓๗๑,๖๐๐.- บาท (สบิแปดล้านสามแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๑,๐๒๑,๖๐๐.- บาท (สบิเอ็ดล้านสอง
หมืน่หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ในการประชมุคณะกรรมการ คร้ังที ่๑/๒๕๖๐ เมือ่วันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการมขีอ้สงัเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ ข้อมูลแผนที่ประเทศไทย สามารถขอใชข้้อมูลจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีแผนที่ฐาน (ฺBasemap) อยู่แล้ว เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อรวมทั้งการปรับปรุง
แผนที่ฐานให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าเป็นการดำาเนินการในชั้นแรก (initial) ที่จำาเป็น
ต้องมีโดยจัดหาแผนที่ฐานทั้งประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เนื่องจากแผนที่ฐานของ
แต่ละหน่วยงานมีมาตราส่วนแตกต่างกัน จึงมีความจำาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพัฒนาระบบ  ท้ังนี้ ข้อมูลพิกดั
ทีไ่ด้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงมีจำานวนบ้านน้อยกว่าข้อมูลที่กรมการปกครองจัดเก็บในฐานข้อมูล

๒. ข้อมูลพิกัดบ้านในระบบ GIS ของ กฟน. และ กฟภ. ใช้เลขรหัสประจำาบ้าน ๑๑ หลัก ที่กำาหนดโดย
กรมการปกครอง ซึ่งจะไม่มีซำ้ากัน  ควรเชื่อมโยงข้อมูลโดยการใช้เลขรหัสประจำาบ้านแทนการคัดลอกมาเก็บไว้ต่างหาก

๓. ข้อมูลของ กฟน. และ กฟภ. มีจำานวนบ้านน้อยกว่าข้อมูลของกรมการปกครองอาจเป็นเพราะใช้
มิเตอร์เดียวกันสำาหรับบ้านจำานวนหลายหลังในบริเวณเดียวกัน  หรือมีการร้ือถอนบ้านแล้วไมแ่จ้งกรมการปกครอง ทำาให้ยังมี
บ้านที่ไม่มีมิเตอร์ไฟค้างอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

กรมการปกครองได้ดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (นำาเสนอคณะทำางาน
ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว) ดังนี้

๑. กรมการปกครองไดม้หีนงัสอืถงึ ๕ หนว่ยงาน ดงันี ้กรมทีด่นิ กรมโยธาธกิารฯ การไฟฟา้นครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (หรือ GISTDA) เพ่ือขอรับการสนับสนุนแผนท่ี ดังน้ี

(๑) ขอใช้ข้อมูลแผนที่รูปแบบ Shape File มาติดตั้ง ณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ปค . ๒ แห่ง
(ลำาลูกกา คลอง ๙ และวังไชยา นางเล้ิง) เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น

(๒) ขอเชื่อมโยงเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ที่มีข้อมูล Base Map Service / สถานที่สำาคัญ (POI) และ
ชั้นข้อมูลอื่น ๆ (Data Layer) ท่ีจำาเป็นต้องใช้งาน เช่น ข้อมูลเส้นทางแม่นำ้า ถนน เป็นต้น

๒. มีหนังสือตอบอย่างเป็นทางการจาก กฟน. กฟภ. และ GISTDA และจากการประสาน (ไม่มีหนังสือ
ตอบกลับ) จาก ทด. และ ยผ. สรุปได้ว่า ทั้ง ๕ หน่วยงาน ยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลแผนที่โดยบริการในรูปแบบที่ผ่านระบบ
เครือข่ายแบบ Web Map Services ไม่อนุญาตให้ทำาสำาเนา (copy) แผนที่มาใช้งานโดยตรง และห้ามเผยแพร่ข้อมูลแผนที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต

๓. การไฟฟ้านครหลวงให้การสนับสนุนข้อมูลพิกัดบ้านและเลขรหัสประจำาบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้กรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลพิกัดทีไ่ด้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงมีจำานวนบ้าน
น้อยกว่าข้อมูลที่กรมการปกครองจัดเก็บในฐานข้อมูล

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายวิเชียร ชดิชนกนารถ ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน) เรียน
ที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามเอกสารและการนำาเสนอ  แต่ให้หน่วยงานทบทวนและปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการก่อนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป  โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าข้อมูลแผนที่ประเทศไทยวงเงิน ๗ ล้านบาท สามารถ
ขอใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีแผนท่ีฐาน (Basemap) อยู่แล้ว เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือ
รวมท้ังการปรับปรุงแผนทีฐ่านใหเ้ป็นปัจจบัุน  กรมการปกครองไดท้บทวนโดยยึดหลักการบูรณาการขอ้มลู GIS แล้ว ขอยืนยัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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ว่าเนื่องจากเป็นการดำาเนินการในชั้นแรก (Initial) ที่จำาเป็นต้องมีโดยจัดหา Basemap ทั้งประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับ
การขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ Basemap ของแต่ละหน่วยงานมีมาตราส่วนแตกต่างกัน จึงมีความจำาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพัฒนาระบบ  ซึ่งการพัฒนาระบบโดยใช้ Basemap แบบ Web Map Services จะเกิดข้อจำากัด
ด้าน Response Time  ซ่ึงปัจจุบันมีหน่วยงานทีเ่ข้าใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางปีละมากกว่า ๑๐๐ ล้านรายการ จัดเป็น
หน่วยงานด้านความมั่นคงร้อยละ ๕๐  จึงมีความจำาเป็นต้องมี Basemap บน Server ของกรมการปกครองเอง เพื่อรองรับ
การให้บริการส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะ update แผนที่ปีละ ๒ ครั้ง (ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ที่ร้อยละ ๑๐
ของราคาซื้อ)  โครงการระยะที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บพิกัดบ้านตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในจังหวัดที่เป็นต้นแบบ (
กรุงเทพฯ สมทุรปราการ และนนทบุรี) ให้สามารถตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ จำานวนครัวเรือน หรือจำานวนประชากร ทีต่้องการ
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการฐานข้อมูลใช้ประโยชน์ร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน ใน
แต่ละส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง    ข้อมูลพิกัดบ้านในเขตพื้นที่เป้าหมาย (ระยะที่ ๑) ได้รับ
การสนับสนุนจาก กฟน.  ซึ่ง ปค. จะจัดหา Server สำาหรับบริการฐานข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับวิเคราะหฺ์และ
บริหารจัดการข้อมูลพิกัดบ้าน โดยมีระบบเครือข่ายมาตรฐาน Enterprise ให้บริการข้อมูล GIS  โครงการนี้ไม่มีการจัดหา
ระบบฐานขอ้มลู จะใชร่้วมกบัโครงการ Linkage Center เพือ่ประหยัดงบประมาณ  ซอฟตแ์วร์ทีพ่ฒันาขึน้จะเปน็การนำาขอ้มลู
GIS มาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ดังน้ี (๑) ระบบกำาหนดข้อมูลตำาแหน่งพิกัดบ้านบนแผนท่ี ในการรับแจ้งปลูกสร้าง
บ้านใหม่ (๒) ระบบตรวจสอบข้อมูลตำาแหน่งพิกัดบ้านบนแผนท่ี ทะเบียนการเพ่ิมบ้านใหม่ (๓) ระบบการแก้ไขข้อมูลตำาแหน่งพิกัด
บ้านบนแผนที ่ ทะเบียนการเพิม่บ้านใหม ่(๔) ระบบตรวจสอบรายการบ้านและบุคคล โดยแสดงภาพแผนที ่(๕) ระบบกำาหนด
และแกไ้ขขอ้มลูตำาแหนง่พกิดับ้านบนแผนที ่ในทะเบียนการแกไ้ขรายการบ้าน หรือจำาหนา่ยรายการบา้น ท.ร.๔๔๑ (๖) ระบบ
กำาหนดและแก้ไขข้อมูลตำาแหน่งพิกัดบ้านบนแผนท่ี ในทะเบียนรายการบ้าน หรือจำาหน่ายรายการบ้าน ท.ร.๔๔๑
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้
๑. เนื่องจากกรมที่ดินมีระบบเผยแพร่ข้อมูลรูปแปลงทีด่ิน (http://dolwms.dol.go.th) ซึ่งให้บริการ

รูปแปลงทั้งประเทศแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มคี่าใช้จ่าย  กรมการปกครองจึงควรพิจารณานำาข้อมูลเลขที่โฉนดเข้าในระบบ
House GIS พร้อมเลขรหัสประจำาบ้าน (๑๑ หลัก)  เพื่อจะไดท้ราบว่ารูปแปลงนี้มีบ้านเลขที่ใดตั้งอยู่  กรมที่ดินจะได้สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลได้เลย ไม่ต้อง key ข้อมูลใหม่

๒. ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการที่มีลักษณะเกินความจำาเป็น (Over requirement) เช่น
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสูงมาก ที่ปรึกษาโครงการ (๑) ผชช. (พิเศษ) ด้านออกแบบ

โครงสร้างฐานข้อมูล/คลังข้อมูล วุฒิการศึกษาปริญญาเอก เงินเดือน ๒๙๔,๕๐๐ บาท  (๒) นักวิชาการพิเศษสำาหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำานวน ๔ คน เงินเดือนคนละ ๒๓๗,๑๐๐ บาท  วุฒิการศึกษามีลักษณะเกิน
ความจำาเป็น และไม่สะท้อนข้อเท็จจริงว่าทำาไมต้องใช้คนเยอะขนาดนี้  เนื่องจากเป็นการคัดลอกพิกัดมาใส่ในระบบงาน

- ข้อมูลของกรมที่ดิน ๑ : ๔,๐๐๐ มีอยู่แล้ว เอาไปใช้งานได้เลย ไมต่้องจ้างทำาใหม่ทุกอย่าง 

ผูแ้ทนกรมการปกครอง (นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ ผูอ้ ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบยีน ) เรยีน
ท่ีประชุมว่ากรมการปกครองจัดเก็บข้อมูลโฉนดและสัญญาเช่าในการปลูกสร้างบ้านใหม่ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อมูลท่ีจัดเก็บมีการระบุ
ประเภทว่าเป็นบ้าน วัด หรือค่ายทหาร    ปัจจุบันได้ดำาเนินการบูรณาการข้อมูล “คน” แล้ว  และกำาลังจะเร่ิมดำาเนินการบูรณาการ
ขอ้มลู “บ้าน” โดยจะเชือ่มตอ่เลขรหสัประจำาบา้น (๑๑ หลัก) กบัหนว่ยงานอืน่ เชน่ กรมทีด่นิ แตจ่ะดำาเนนิการในลักษณะของ
House positioning เท่าน้ัน    หน่วยงานยินดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาในการจัดทำา TOR ต่อไป 
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานึงถงึประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทีไ่ม่ใช่สาระสำาคัญ ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอย่างมสีาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาในสว่นที่เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมลูค่าไม่เกนิ ๕ ล้านบาท

ท่ีมีมูลค่าเกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย และกลุม่จงัหวัด ซ่ึงผ่านการพิจารณากล่ันกรองของ
คณะทำางาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว
รวมทั้งส้ิน ๕ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๒ โครงการ คือ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน  ๒ โครงการ
๑) โครงการเชา่ใชบ้รกิารสือ่สารบนเครอืขา่ยไรส้ายความเรว็สงู 4G LTE/3G ของศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๙๘๕,๙๒๐.- บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนห้าพัน
เก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๙๗๖,๙๒๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ย้ายส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ เคร่ืองวิทยุรับส่งดิจิตอล VHF/FM ชนดิประจำาที่ ๔๕ วัตต์ และเครื่อง
วิทยุรับส่งดิจติอล VHF/FM ชนดิติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์  ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ
เนื่องจากเป็นราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

๒. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ  เปล่ียนช่ือเป็นงานระบบไฟฟ้า เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน
๓. ย้ายส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ตู้สำาหรับใส่อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๙ นิ้ว สูง ๑๐ U  และ

เคร่ืองโทรศัพท์ชนิดมือถือใช้งานผ่านดาวเทียม ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และได้สืบราคา
จากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ บริษทั/ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เขียวฉะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการนำาระบบสื่อสารบนเครือข่ายไร้สายความเร็ว
สูง 4G LTE/3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถบูรณาการใช้งานข้อมูล ภาพ และเสียง ไดท้ั้งขณะอยู่
ประจำาที่และขณะเคลื่อนที่ โดยนำามาใช้ทดแทนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมย่านความถี่ KU-Band  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจถวายความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
เดิมการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณย่านความถี่ KU-Band จะมีระบบโทรศัพท์ โทรสาร ๓ หมายเลข ระบบประชุมทางไกล
๒๕๖ Kbps อินเทอร์เน็ต ๑๒๘ Kbps และชดุส่ือสารเคล่ือนที่ ๗ ชดุ   เมื่อเปล่ียนเป็นระบบเช่าใช้บริการส่ือสารบนเครือข่าย
ไร้สายความเร็วสูง 4G LTE จะมีระบบโทรศัพท์ โทรสารเพิ่มขึ้นเป็น ๘ หมายเลข  ระบบประชุมทางไกลเพิ่มขึ้นเป็น ๒ Mbps
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐/๓ Mbps ชุดส่ือสารเคล่ือนที่เพิ่มขึ้นเป็น ๗ ชุด และมีระบบที่เพิ่มเติมมาอีก ๑ ระบบ คือ ระบบ
วิทยุส่ือสารเชื่อมโยงเครือข่าย ๒ ความถี่
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแขง่ขันอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบพกพาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหนา้ท่ี
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

คณะทำางานประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐  ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เรียนที่ประชุมคณะทำางานว่าปัจจุบันกองการเจ้าหน้าที่ สป. มีปริมาณงานสืบสวนและสอบสวนวินัยเพิ่มมากขึ้น
ทำาให้ต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัดจำานวนบ่อยครั้งพร้อมกันหลายคณะ และเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันมีจำานวนไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน มีขนาดใหญแ่ละนำ้าหนักมาก ไม่สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อสืบสวน สอบสวนวินัย และ
บันทึกถ้อยคำาพยาน  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบพกพาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยสืบราคาจาก
๓ บริษัท (๒ ย่ีห้อ) รวมทั้งเว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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คณะทำางานได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแขง่ขันอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน  ๑ โครงการ
๓) โครงการจัดซ้ือระบบจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ สนับสนนุระบบไฟฟ้า งบประมาณ

ลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๔๘,๘๖๓,๒๖๒.- (สี่สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสอง
บาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๕,๖๕๓,๒๖๒.- (สี่สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อย
ย่ีสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนที่
ประชุมคณะทำางานว่าปัจจุบันระบบ Back Office เป็นระบบ Cloud แล้ว แต่โครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ายังเป็น Server
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไดด้ำาเนินการจัดซื้อซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ภายในโครงการ ซึ่งต้อง
จัดสรรพื้นที่ติดตั้ง และพนักงานดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ เป็นการเสียค่าใช้จ่ายและบุคลากรสำาหรับดูแลในแต่ละโครงการ อีกทั้ง
หากต้องการทดสอบระบบใหม่ ก็ไม่สามารถดำาเนินการได้ทันที เนื่องจากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่พร้อมใช้งาน  จึงมี
ความจำาเป็นต้องจัดซื้อ “ระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ สนับสนุนระบบไฟฟ้า” เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์คเพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นใน กฟน . เพื่อสนับสนุน
โครงการในระบบไฟฟ้า เป็นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับทำาหน้าที่ Virtualized
Server แบบที่ ๑ จะใช้สำาหรับแพลตฟอร์ม MS Windows ซึ่งมีระบบงานที่มีความจำาเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มนี้  เครื่อง
คอมพิวเตอร์แมข่่ายสำาหรับทำาหน้าที่ Virtualized Server แบบที่ ๒ จะใช้สำาหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทั้ง ๒ แบบจะติดตั้งอยูท่ั้ง ๒ ไซต์ คือ กฟน. เขตราษฎณ์บูรณะ และ กฟน. เขตยานนาวา   และหน่วยงานขอแจ้งขอ
เปล่ียนเอกสารแนบจำานวน ๑ แผ่น คือ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๙ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับทำาหน้าที่
ควบคุมส่ังการย้ายระบบ Cloud โดยจะจัดส่งเอกสารแนบที่ปรับแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการต่อไป

คณะทำางานได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด    หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารแนบตามที่แจ้งขอแก้ไขต่อที่ประชุมคณะทำางาน
เรียบร้อยแล้ว     เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแขง่ขันอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุม่จังหวัด  จำานวน ๒ โครงการ คือ
ตำารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  จำานวน  ๑ โครงการ
๔) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอำานวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวด้านกล้อง CCTV งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๑๓,๒๑๗,๕๐๐.- (สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๑,๒๘๐,๓๐๐.- (สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  หลังจากปรบัแก้ไขแล้ว จำานวนเงนิสว่นที่เป็น
คอมพิวเตอรล์ดลงเหลอื ๑๐,๙๙๗,๘๐๒.๔๐บาท (สิบลา้นเก้าแสนเก้าหมื่นเจด็พันแปดรอ้ยสองบาทส่ีสิบสตางค์)

คณะทำางานประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เรียนที่ประชุมคณะทำางานว่าระบบงานปัจจุบันเป็นกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก ใช้บันทึกภาพภายในอาคารสถานีตำารวจภูธร
เมืองอุทัยธานี และภายในอาคารสถานีตำารวจภูธรบ้านไร่  หน่วยงานมีความประสงค์จะจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) แบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับควบคุมการเชื่อมโยงตดิต่อระหว่างกล้องมายังสถานีตำารวจภูธรอำาเภอ โดยบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ผ่านอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)   ระยะแรกจะดำาเนินการใน ๓ อำาเภอ จดัตัง้ศนูย์
ควบคมุและสัง่การทีส่ถานตีำารวจภธูรเมอืงอทุยัธาน ีสถานตีำารวจภธูรทพัทนั และสถานตีำารวจภธูรบา้นไร่ และตดิตัง้ กล้อง
CCTV บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ รวมทั้งบริเวณสี่แยกที่เป็นเส้นทางเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดยตดิตั้งชุดบันทึก
ข้อมูลไว้ที่สถานีตำารวจในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ ระยะต่อไปจะติดตั้งให้ครบทั้ง ๘ อำาเภอ

หนว่ยงานไดป้รับแก้ไขรายละเอยีดโครงการตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Indoor
Fixed Network Camera) แบบที่ ๓ เป็นแบบที่ ๒ ซึ่งหน่วยงานพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่ามีคุณลักษณะพื้นฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของหน่วยงาน

๒. อุปกรณ์สำาหรับจัดการกล้องวงจรปิดตรวจจับทะเบียนรถยนต์ ได้แยก Hardware ออกจาก Software แล้ว
๓. ย้ายกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จอแสดงผลชนิด LED TV ขนาด ๔๘ นิ้ว ไปไว้ในตารางส่วนที่ตรง

ตามเกณฑ์ฯ โดยใช้ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำานักงบประมาณ คือ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นราคาอ้างอิง
๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ได้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์แล้ว

มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานึงถงึประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเหน็ชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมกีาร
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่ใช่สาระสำาคญั ให้นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แต่ถ้าเปน็การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการอย่างมีสาระสำาคญั ให้เสนอคณะกรรมการเพือ่พิจารณาในส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิด้วย

ตำารวจภูธรจังหวัดชุมพร  จำานวน  ๑ โครงการ
๕) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยีพ้ืนท่ีเส่ียงและแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญจังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๘,๓๙๒,๓๕๐.- บาท (สิบแปดล้านสามแสนเก้าหม่ืนสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแกไ้ขแล้วจำานวนเงิน
โครงการลดลงเหลอื ๓๘,๕๑๑,๐๐๐.- บาท (สามสบิแปดลา้นห้าแสนหนึง่หมื่นหนึ่งพันบาทถว้น) สว่นที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอรจ์ำานวนเงิน ๑๖,๙๐๕,๓๕๐.- บาท (สิบหกล้านเก้าแสนห้าพนัสามร้อยห้าสิบบาทถว้น)

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ ๘ รายการที่เคยเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (๗ มิ.ย. ๖๐) 
มีการปรับปรุงจำานวนแต่ละรายการให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่หน่วยงานได้ปรับปรุงใหม่ ดังนี้ ลดลง ๑ รายการ
คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง เดิม ๕๑ ตัว ลดลงเหลือ ๔๑ ตัว  เท่าเดิม ๓
รายการ คือ ตู้สำาหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด ๔๒ U)  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๑.๕ นิ้ว  และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง  เพิ่มขึ้น ๔ รายการ คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๒ เดิม ๒ เคร่ือง เพิ่มขึ้นเป็น ๓ เครื่อง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ เดิม ๑๓ เครื่อง เพิ่มขึ้น
เป็น ๑๕ เครื่อง  ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เดิม ๒ ชดุ เพิ่มขึ้นเป็น ๓ ชดุ  และชดุ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เดิม ๑๓ ชดุ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ ชุด

๒. ย้ายกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ คือ เครื่องสำารองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA แบบ True Online ราคา
๑๔,๕๐๐ บาท ไปไว้ในส่วนท่ีตรงตามเกณฑ์ฯ ราคา ๕,๘๐๐ บาท โดยตัดคุณสมบัติ True Online ออก

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จอภาพ แอล อ ีด ีขนาดไมน่อ้ยกว่า ๔๘ นิว้ (เปลี่ยนจากจอ Video
Wall ขนาด ๔๘ นิ้ว ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท) โดยสืบราคา ๓ บริษัท/ยี่ห้อ รวมทั้งมีราคาแสดงในเว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง คือ ๒๑,๕๐๐ บาท ซึ่งตำ่ากว่าราคาตามเกณฑ์ฯ ของสำานักงบประมาณ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (๓ เมกะพิกเซล) จำานวน ๙๐ กล้อง ราคาต่อหน่วย ๕๕,๐๐๐ บาท ปรับแก้ไขความละเอียดของภาพเป็น
“ไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน Pixel” จำานวน ๓๗ กล้อง ราคาต่อหน่วยลดลงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมอง สำาหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร (๒ เมกะพิกเซล) ราคาต่อหน่วย ๑๓๘,๐๐๐ บาท ปรับแก้ไขความละเอียดของภาพเป็น “ไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน
Pixel” ราคาต่อหน่วยลดลงเหลือ ๙๑,๐๐๐ บาท

๖. กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑฯ์ กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิชนดิไอพ ีแบบมมุมองคงที ่สำาหรบัการอ่านป้าย
ทะเบียนรถ ติดตั้งภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน Pixel จำานวน ๑๘ กล้อง ราคาต่อหน่วย ๕๘,๐๐๐ บาท  เดิมแบ่งเป็น
๒ รายการ คือ กล้องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (๕ เมกะพิกเซล) จำานวน ๙ กล้อง
ราคาต่อหน่วย ๗๓,๐๐๐ บาท และกล้องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (๓ เมกะพิกเซล)
จำานวน ๙ กล้อง ราคาต่อหน่วย ๕๕,๐๐๐ บาท  ราคาเดิม รวมเป็นเงิน (๗๓,๐๐๐ x ๙) + (๕๕,๐๐๐ x ๙) = ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท
ราคาใหม่ รวมเป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ x ๑๘ = ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท  ลดลงเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๗. กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑฯ์ สทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการระบบ Video Wall แสดงภาพ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิมราคาต่อหน่วย ๔,๙๙๐ บาท ได้ปรับราคาลดลงเหลือราคาหน่วยละ ๑,๔๕๐ บาท

๘. กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑฯ์ อปุกรณบ์รหิารระบบการแสดงผล Video Wall Controller System
เดิมราคาต่อหน่วย ๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ปรับราคาลดลงเหลือราคาหน่วยละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๙. กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑฯ์ เครือ่งสำารองไฟฟา้ขนาด ๖ KVA (สำารองไฟฟา้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๒๐ นาที)
เปลี่ยนจากเดิม คือ ขนาด ๒๐ KVA (สำารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที) จำานวน ๑ หน่วย เดิมราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ราคาใหม่ลดลงเหลือ ๑๐๙,๕๐๐ บาท  ราคาลดลงเนื่องจากได้ปรับลดคุณสมบัติจาก ๓ เฟส เป็น ๑ เฟส

๑๐. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ฯ เคร่ืองบันทกึสัญญาณภาพ ๘ CH เดมิราคาตอ่หน่วย ๑๐๕,๐๐๐ บาท
ได้ปรับแก้ไขหน่วยจัดเก็บข้อมูลจากเดิม ๔ TB เพิ่มเป็น ๘ TB แต่ราคาที่เสนอในวันนี้ลดลงเป็นราคาหน่วยละ ๓๒,๐๐๐ บาท
ซ่ึงราคาตามเกณฑ์ฯ ของอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง (หน่วยจัดเก็บข้อมูล ๔ TB) คือ ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๑. เนื่องจากเดิมเป็นการสำารวจพื้นที่ในเบ้ืองต้น เมื่อคณะทำางานให้ทบทวนการติดตั้งเสาสูง ๖ เมตร
หน่วยงานได้ลงพื้นที่เพื่อสำารวจจุดติดตั้งโดยละเอียดแล้ว  และได้ปรับแก้ไขโดยจะขออนุญาตตดิตั้งที่เสาของ กฟภ .  แต่ยังมี
บางจุดที่มีความจำาเป็นต้องติดตั้งเสาเอง สรุปการปรับปรุงจำานวนเสาได้ดังตารางนี้

รายการ คณะทำางาน – ๖ มิ.ย. ๖๐ คณะทำางาน – ๑๕ มิ.ย. ๖๐
เสาโลหะชุบกัลป์วาไนท์ พร้อมฐานราก ๖ เมตร ๓๗ ต้น ๑๕ ต้น
เสาโลหะชุบกัลป์วาไนท์ พร้อมฐานราก ๔ เมตร ๑๔ ต้น ๑ ต้น
เสาโลหะชุบกัลป์วาไนท์ พร้อมฐานราก ๖ เมตร รองรับการจับ
ยึดกล้องสำาหรับอ่านป้ายทะเบียนรถ

๙ ต้น ๙ ต้น

รวมจำานวนเสา ๖๐ ต้น ๒๕ ต้น
รวมวงเงินทั้ง ๓ รายการ ๑,๗๘๓,๐๐๐ บาท ๗๖๕,๐๐๐ บาท

๑๒. เน่ืองจากมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ จึงไม่ได้ย้ายส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ หัวข้อ “งานเชือ่ม
ระบบเครือขา่ยและการส่ือสารวงจรเชา่” งานเชือ่มโยงผา่นระบบอนิเตอร์เนต็ (FTTX ๓๖ เดอืน) ที่จุดควบคุมและแสดงภาพ
ส่วนกลาง  และงานเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (FTTX ๓๖ เดือน) ท่ีจุดควบคุมและบันทึกสัญญาณ ป้อม/สภ. ที่กำาหนด
ไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ตามที่คณะทำางาน (ประชมุเมือ่วันที ่๗ มิ.ย. ๖๐) เคยให้
ศกึษาการสืบราคาทอ้งตลาดของตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  แตไ่ดต้ดังานเชือ่มระบบเครือข่ายและการส่ือสารวงจรเชา่ออกไป
เมื่อปรับแก้ไขแล้ว จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ จากเดิมรวม ๑๒.๑ ล้านบาทเศษ เปล่ียนเป็น ๒๑.๖ ล้านบาทเศษ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชมุ
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ย้ายกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จอภาพ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว ไปไว้ในส่วนที่ตรงตาม
เกณฑ์ฯ แต่ระบุราคาอ้างอิง คือ ๒๑,๕๐๐ บาท เนื่องจากได้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท/ย่ีห้อ รวมทั้งเว็บไซต์ แล้วพบว่า
ตำ่ากว่าราคาตามเกณฑ์ฯ ของสำานักงบประมาณ (๒๓,๐๐๐ บาท)

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ เครื่องสำารองไฟฟ้าขนาด ๖ KVA จากเดิม ๑๐๙,๕๐๐ บาท หน่วยงาน
ได้สืบราคาจากท้องตลาดใหม่อีกคร้ัง ราคาที่เสนอในวันนี้ลดลงเหลือ ๗๗,๕๐๐ บาท

๓. พิจารณาทบทวนคุณลักษณะเฉพาะไม่ให้เกินความจำาเป็น และได้ปรับแก้ไขราคารายการที่สูงแล่้ว
โดยจัดทำาตารางเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะเฉพาะของรายการอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของการเสนอต่อที่ประชุม
ทั้ง ๓ คร้ัง (คณะทำางาน - ๖ มิ.ย. ๖๐, คณะทำางาน - ๑๕ มิ.ย. ๖๐, คณะกรรมการ - ๒๓ มิ.ย. ๖๐) รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอในที่ประชุม

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ชุดซอฟต์แวร์บริหารระบบภาพ Video Wall พร้อม
สทิธิ์การใช้งานเครื่องแมข่่าย ที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าราคาสูงนั้น เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์กลางที่
ทำางานเป็นหลัก ไม่ใด้เป็นเพียงซอฟตแ์วร์ Video Wall เท่านั้น   การควบคุมและสั่งการการแสดงผลของ Video Wall
Controller หรือ Vitural Matrix Monitor ใด ๆ ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบเครือขา่ยไดไ้มจ่ำากดั  สามารถนำาภาพ/แบบแปลน/แผนที่
(รูปภาพ หรือ Google Map) เข้าระบบเพือ่กำาหนดจดุตดิตัง้กล้องในรูปแบบ GIS Map   สามารถจัดการผู้ใชง้านกล้องวงจรปิด
Video Wall Controller รวมทั้งสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสัญญาณเหตุ (Alarm) ผ่าน E-mail, SMS, Line Application
ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้แบบไม่จำากัดจำานวน  
มติท่ีประชุม ๑. เหน็ชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยเครง่ครดั คำานึงถงึประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒. กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากมี
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่ใช่สาระสำาคัญ ให้นำาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  แตถ่้าเป็นการเปล่ียนแปลงราย
ละเอียดโครงการอย่างมีสาระสำาคัญ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในส่วนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมนิผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) เพ่ือรองรับการกำากับ ติดตามผลการดำาเนนิโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๔๙๙,๒๕๐.- บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้แทนสำานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไกร เอีย่มจฬุา  ผู้อำานวยการกลุม่งานสง่เสรมิการบริหาร
ราชการจังหวัด) เรียนท่ีประชุมว่าโครงการน้ีเป็นการพัฒนาระบบงานเพ่ือติดตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม  เดิม PADME
ใช้ติดตามงบประมาณอยู่แล้ว เป็นมุมมอง ๓ มิติ จาก ๕ แหล่งงบประมาณ (งบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณ
กระทรวง กรม งบประมาณกลางของรัฐบาล และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ)   ประกอบด้วย ๕ ระบบงาน ดังน้ี (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของแผนงาน/โครงการ (๒) ผลการดำาเนินโครงการ (งาน) (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงิน) (๔) ภาพถ่ายผลการดำาเนินงานและ
ผลการตรวจราชการพร้อมคำาบรรยายใต้ภาพ (๕) การรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงการส่ังการจากผู้บังคับบัญชาและ
การช้ีแจง    เมือ่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิตามกรอบการปฏรูิปประเทศยุทธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) กำาหนดให้มีติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาข้อติดขัด  จึงต้องเพ่ิมการรายงานตามรูปแบบท่ี ป.ย.ป.
และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำาหนด รวมท้ังการติดตามผลการดำาเนินงานตามโครงการตามแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)    คิดเป็นสัดส่วนระบบเดิม : ระบบใหม่ เท่ากับ ๓๐ : ๗๐
ต้องปรับปรุงท้ัง Input, Output และ Structure 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)
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ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควร
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของสำานักงบประมาณเพื่อความสะดวกในการนำาเข้าข้อมูล User จะได้ key ข้อมูลเพิียงคร้ังเดียว นั้น
ในปัจจุบัน PADME ได้เชื่อมโยงกับระบบการบันทึกเงินงบประมาณ (EvMIS) แล้ว  และไดด้ึงข้อมูลที่เหมือนกันมาจาก
EvMIS แล้ว  แตโ่ครงสร้างข้อมูลของ PADME ในส่วนทีไ่ม่เหมือน EvMIS ยังต้องมีการ key เพิ่ม  และสำานักงบประมาณก็จะ
ดึงข้อมูลจาก PADME ไปใช้  แต่ระบบที่ไม่ยอมให้มีการเชื่อมโยงใด ๆ เลย คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
ม  ติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแขง่ขันอย่างเปน็ธรรม เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก

๖.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ  
ประธานแจ้งทีป่ระชุมว่า เมือ่วนัที่ ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๐ ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

โครงการตามแผนพัฒนากลุม่จงัหวัด แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คำาสั่งสำานกันายกรัฐมนตรีที่ ๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐) ซึ่งมีรองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครอืงาม) เป็นประธาน    ทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหส้ำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นหนว่ยดำาเนนิการจัดตัง้
ศนูยค์วบคมุระดบัจงัหวัด

คณะกรรมการไดอ้ภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปไดด้ังนี้
๑. การดำาเนนิการเกี่ยวกบัระบบ CCTV ไม่ไดจ้บเพียงแคจ่ดัหาและตดิตัง้สำาเร็จเท่านัน้ แตย่ังรวมถึง

การบำารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา  ยังไม่รวมถงึคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดำาเนนิการ เชน่ คา่จ้างบุคลากรใน
การเฝ้าดูภาพจากกล้อง CCTV  ค่าไฟฟา้ที่ตวักล้องและอุปกรณอ์ื่น ๆ  ค่าไฟฟา้และค่าบำารุงรักษาอปุกรณ์ที่ศนูย์ควบคมุฯลฯ
สำานักงบประมาณต้องจัดสรรค่าใชจ้า่ยในการบำารงุรักษาระบบ CCTV ดว้ย  มิฉะนั้นกค็งไมม่หีนว่ยงานใดรับเป็นหน่วยงาน
หลักในการดำาเนินการเกีย่วกับระบบ CCTV 

๒. เมื่อตำารวจเปน็ผู้ใช้งาน กค็วรแต่งตัง้ตำารวจเป็นคณะกรรมการจดัทำาขอบเขตของงาน (Terms of
Reference : TOR) และคณะกรรมการตรวจรับ เพือ่ให้ระบบ CCTV ทีจั่ดหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

๓. ให้ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.สป.) ประสานสำานักพฒันาและสง่เสริมการ
บริหารราชการจงัหวัด (สบจ.สป.) ว่าการจัดหาพัสดขุองจังหวดัหรือกลุ่มจังหวัดน้ัน พสัดุเปน็ของหน่วยงานใด สามารถโอนให้
หน่วยงานอืน่ไดห้รือไม่ อยา่งใด  เมื่อได้แนวทางทีช่ดัเจนจาก สบจ.สป. แล้ว ให้ ศสส.สป. แจ้งเวยีนทกุจงัหวดั/กลุ่มจังหวัด
ทราบแนวทางการจดัหาระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ของจังหวัดหรอืกลุ่มจังหวดัตอ่ไป  และประสานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค เพือ่นำาขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิสาย Fiber Optic ซึง่ กฟภ. กำาหนดไมใ่ห้ใช้สลิงในการยึดกบัเสาไฟฟา้แล้ว เนือ่งจาก
ทำาให้เสาไฟฟ้าล้ม เพือ่มาประกอบการจดัทำาแนวทางการจัดหาระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ของจงัหวดัหรอืกลุ่ม
จงัหวัดต่อไป

๔. ฝ่ายเลขานกุารนำาเรียนที่ประชุมว่า กระทรวงดิจทิลั (โดยบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
หรือ CAT) ไดจ้ัดทำาระบบการรายงานผลการตรวจสอบการใชง้านของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ดว้ยวิธกีาร
บนัทึกขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเว็บไซต์  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิารการบูรณาการแผนและ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ (ตามคำาสั่งสำานักนายกรฐัมนตรีที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กนัยายน
๒๕๕๙) ซึง่มรีองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ) เป็นประธาน) ในการประชุมเมือ่วนัที่ ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๐
ว่าจากการสำารวจทัง้ภาครัฐและเอกสารเฉพาะที่ฉายไปในพืน้ที่สาธารณะมปีระมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่ากลอ้ง พบว่ามกีล้อง
ชำารุดจำานวนหนึง่ซึ่งหัวหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งจะต้องไปดำาเนินการซอ่มแซมโดยเรว็ ในส่วนของการสำารวจเพิ่มเติมพบว่า
มคีวามจำาเป็นตอ้งตดิตัง้กล้องเพิ่มเตมิอีกประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่ากล้อง เพือ่ให้ครอบคลุมพื้นทีท่ัง้หมด

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศได้
ร่วมกันพิจารณาว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู Real Time ใหฝ้่ายปกครอง และตำารวจสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ดว้ย  โดยการจดัตัง้ศูนยค์วบคุมระดบัจงัหวดัทัง้ ๗๖ จงัหวดั และกรุงเทพมหานครฯ  ถา้จงัหวดัใดที่สถานตีำารวจมี
ความพรอ้ม ก็ให้สถานตีำารวจนัน้เปน็ทีต่ั้งศนูยค์วบคมุระดับจงัหวัด โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลในภาพรวม  ในส่วน
พืน้ท่ี ๓ จงัหวัดภาคใต้ การจดัต้ังศนูย์ควบคมุเป็นหนา้ทีข่องกองอำานวยการรักษาความมัน่คงภายใน ภาค ๔ (กอรมน. ภาค ๔) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๐)






