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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐
วันจนัทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมสำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์
ช้ัน ๕ อาคารดำารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายกาศพล แก้วประพาฬ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

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

(นายธณัฐ สุขรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

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

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

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

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

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

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

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

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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๑๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี)

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

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอาคม เส็งขำา วิศวกรส่ือสาร ๘ การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายอารมณ์ ทองอุดมทรัพย์ ผู้อำานวยการกองระบบเครือข่าย การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๓. นายวิชา ปิยธนกรกุล ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองสถานีย่อย การไฟฟ้านครหลวง

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
๔. นายไกรวิชญ์ พิพัฒนเดชา วิศวกรไฟฟ้า ๖ การไฟฟ้านครหลวง
๕. นายกันต์ธร จารุมา นักประมวลผลข้อมูล ๔  การไฟฟ้านครหลวง
๖. นายสุรเดช สุรินทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๗. นางสาวฉตัรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักงานจังหวัดสงขลา
๘. นางสาวปิยวรรณ มีเวช หัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นายวรพจน์ ฉลาดลพ หัวหน้าแผนกบริหารเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การไฟฟ้าสาวนภูมิภาค
๑๑. นายเศกสิทธ์ิ ทองทา หัวหน้าแผนกงานบริการจัดการศูนย์ข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายกิตติธัช อุดมชัยบรรเจิด วิศวกร กองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค
๑๓. นายพัชรพล มั่นปาน ปลัดอำาเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีทำาการปกครอง อ.แม่สอด
๑๔. ว่าที่ พ.ต. ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด
๑๕. ว่าที่ พ.ต. ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองวิชาการฯ เทศบาลนครแม่สอด
๑๖. นายอภิรักษ์ เขาวิลาส หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทศบาลนครแม่สอด
๑๗. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ สำานักงานปลัดกระทรวง

การส่ือสาร เขต ๑๒ (สงขลา)
๑๘. นางจีรภา จีระมะกร หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
๑๙. นายสันติพงศ์ รัตนกูล วิศวกร การประปาส่วนภูมิภาค
๒๐. นางอัญชลี ศรีสวัสดิ์ นักบริหาร ๑๐ การไฟฟ้านครหลวง
๒๑. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๒๒. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๓. นายนิยม กิจเฉลา รองผู้อำานวยการกอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๔. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๕. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๖. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๗. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล ศูนย์เทคโนฯ สำานักงานปลัดกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายกาศพล แก้วประพาฬ  ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย  แจ้งที่ประชุมว่า รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย ติดราชการ  ได้มอบหมาย
ให้ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และโครงการสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม รวมทั้งส้ิน ๑๒ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
ด้วยสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ไดเ้ชิญปลัดกระทรวง

มหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย ในวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ต่อมาได้เล่ือนการประชุมเป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุม MDES ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  หัวข้อการประชุมมีดังนี้ (๑) นำาเสนอแนวทางการขับเคล่ือนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(๒) นำาเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (๓) นำาเสนอแนวคิด ผลการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะ พร้อมกรอบ
แนวทางการดำาเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำาหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีดังนี้

(๑) การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริหารภาครัฐ (Linkage
Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

(๓) การพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกระทรวงมหาดไทย
(๔) การพิจารณาแนวทางในการจัดทำาแผนภูมิสารสนเทศ (GIS) ของกระทรวงมหาดไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรกำาหนด

แผนปฏิบัติการ โดยจัดทำาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของกระทรวงมหาดไทย เปรียบเสมือนเป็น
กฎหมายหลักให้ทำาตาม เพื่อใช้กำาหนดโครงการแต่ละปี ทำาให้ทราบว่ากระทรวงมหาดไทยใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารปีละเท่าใด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Thailand 4.0

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่านายก
รัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประกาศหลายคร้ังแล้วว่าไม่ให้ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  แต่หน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งอำานวยความสะดวกโดยให้ผู้รับบริการถือบัตรประจำาตัวประชาชนเพียงใบเดียวมาตดิต่อขอรับบริการ แล้วหน่วยงาน
พิมพ์สำาเนาบัตรประชาชนจากเครื่องอ่านบัตร ส่งให้ผู้รับบริการลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
นายกรัฐมนตรี    ควรยกเลิกสำาเนาทะเบียนบ้านที่กรมการปกครองให้ไว้กับประชาชนในลักษณะรูปเล่ม และใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทน ถ้าใครอยากเก็บเป็นที่ระลึก จึงออกเป็นสำาเนาแบบรูปเล่มให้
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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๓.๒ การดำาเนินการบูรณาการ เชื่อมโยง และตรวจสอบระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แต่ละ
พ้ืนที่ทั่วประเทศ

เร่ืองเดิม
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้มี

การบูรณาการ เชือ่มโยง และตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๙๖/๒๕๕๙ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ส่ัง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๓ คณะ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV)   ท่ัวประเทศ   
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV)   ระดับจังหวัด   โดยมี
ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการ เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
รองประธานกรรมการ หัวหน้าสำานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๓) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV)   ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   โดยมี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ทั่วประเทศ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไดด้ำาเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
(๑) ที่ประชมุได้มมีติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ดูแลระบบรายงาน

ผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ จึงได้มี
คำาสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานบริหารการบูรณาการการใช้ประโยชน์
จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงดิจทิัลฯ เป็นประธานคณะทำางาน ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นคณะทำางาน ผูอ้ำานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลฯ เป็นคณะทำางานและเลขานุการ

สรปุอำานาจหน้าที่ได้ดังนี้ ๑) รวบรวมข้อมูลสถิติ จำานวน รูปแบบ และการใช้งานกล้อง CCTV
ของภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ  ๒) กำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง CCTV ระบบประมวลผล
วิเคราะห์ (CCTV Analytic Software) และการเช่ือมโยงระบบกล้อง CCTV เสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
๓) กำาหนดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และการดำาเนินการขับเคล่ือนให้เกิดการเช่ือมโยงระบบกล้อง CCTV ตามข้อ ๒) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน  ๔) มีอำานาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ๕) รายงานผล
การดำาเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ  ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ

(๒) ท่ีประชมุได้มมีติเห็นชอบให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้อง
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูล ในวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ร่วมกันดูแลบริหารจัดการระบบฯ นอกจากน้ี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการ ได้มีข้อส่ังการ
ให้จังหวัดที่มีข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ียังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ เร่งรัดการนำาเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ของจังหวัดในระบบเพิ่มเตมิให้มีความสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดอืน หลังจากมีการเปิดระบบฯ โดยให้สำานักงาน
จังหวัดประสานการนำาเข้าข้อมูลกล้องของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด และประสานความร่วมมอืตำารวจภูธรจังหวัดดำาเนิน
การตรวจสอบและประสานการนำาเข้าข้อมูลกลอ้งของภาคเอกชนภายในจังหวัด ท้ังน้ี สำานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) เปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรียบรอ้ยแล้ว  กรณีต้องการขอข้อมูลเพิ่มเตมิ ขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระบบการรายงาน และรายละเอียดในการ
บันทึกข้อมูล สามารถติดต่อ CAT Telecom Call Center โทร ๐ ๒๑๐๔ ๑๗๗๓ -๔  ความละเอยีดแจ้งจังหวัดทราบตาม
หนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๑๑๐/ว๖๑๔๘ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (อ้างถึง หนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๑๑๐/ว๒๑๙๘ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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สรุปข้อมูลในระบบฯ ได้ดังน้ี Module   ๑ ข้อมูลจุดติดต้ังระบบ   CCTV   ในปัจจุบัน   ๑) จุดติดต้ัง
CCTV ประกอบดว้ย ชือ่โครงการ ประเภทสถานทีต่ดิตัง้ ชือ่หนว่ยงานเจ้าของกลอ้ง ชือ่และเบอรโ์ทรศพัทผ์ูต้ดิตอ่ ทีอ่ยูท่ีต่ดิตัง้
กล้องโดยละเอียดพร้อมพิกัด GPS ปีท่ีติดต้ัง สถานีตำารวจท่ีรับผิดชอบ)  ๒) คุณสมบัติของกล้อง CCTV โดยละเอียด สถานะกล้อง
(ปกติ/ชำารุด/ชำารุดและอยู่ระหว่างซ่อม) งบประมาณซ่อมแซม แหล่งงบประมาณ รูปภาพแสดงจุดติดตั้งกล้อง  ๓) การเช่ือมต่อ
กบัระบบเครือข่าย ประกอบดว้ย ชือ่ศนูย์ควบคมุ ผู้ให้บริการ รูปแบบระบบเครือข่าย กรณีไมเ่ชือ่มตอ่ฯ ใหร้ะบุงบประมาณทีใ่ช้
ในการปรบัปรุง  ๔) การบนัทกึขอ้มลู ประกอบดว้ย ระยะเวลาจดัเกบ็ กระบวนการเกบ็รกัษา การเปดิเผยขอ้มลู  (ตร./
ประชาชน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/อ่ืน ๆ ระบุ) ความถ่ีในการให้บริการข้อมูล (คร้ัง/ปี) กรณีบันทึกไม่ได้ ให้ระบุงบประมาณท่ีใช้ใน
การปรับปรุง  ๕) ช่ือและตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล   Module   ๒ การสำารวจจุดติดต้ังกล้อง   CCTV   เพ่ิมเติม      
๑) จดุเสีย่ง/จดุสำาคญั CCTV  สถานะโครงการ เหตุผลในการติดตั้ง วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ จำานวนกล้องแยก
ตามประเภทของกลอ้ง ทีอ่ยูท่ีต่ดิตัง้กลอ้งโดยละเอยีด พกิดั GPS  ๒) ชือ่และตำาแหนง่เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบการบนัทกึขอ้มลู
Module   ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ๑) ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการเช่ือมโยง/การใช้งาน/การจัดเก็บข้อมูล/การให้บริการ
ข้อมูล/การบำารุงรักษา  ๒) รายละเอียดปัญหา ๓) ข้อเสนอแนะ ๔) ช่ือและตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล

(๓) คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
ได้มีคำาสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ เร่ือง แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการในคณะกรรมการบริหารการบรูณาการแผน และระบบกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ  ส่ัง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวม ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ
โดยมีผู้ตรวจราชการพเิศษประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นางทรงพร โกมลสุรเดช) เป็นท่ีปรึกษา นางอาทิตยา สุธาธรรม ท่ีปรึกษา
ด้านการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงดิจทิัลฯ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง  ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  ผู้อำานวยการสำานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร)
ร่วมเป็นอนุกรรมการ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำานวยการกองโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจทิัล สำานักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

สรุปอำานาจหน้าที่ได้ดังนี้ ๑) กำาหนดรูปแบบ มาตรฐานของระบบกล้อง CCTV มาตรฐาน
การเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV และวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV รวมทั้งเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ระบบกล้อง CCTV ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ๒) กำาหนดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และการดำาเนินการขับเคลื่อนให้
เกิดการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  ๓ ) กำาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ในอนาคต  ๔) แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการ  ๕) มีอำานาจเชิญผู้แทน
หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม/จัดส่งข้อมูล-เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  ๖) รายงานผลการดำาเนินการ
ต่อคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน     และระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด   (CCTV)   ท่ัวประเทศ   ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ  ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ  โดยมีรองปลัด
กระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ) ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

สรปุอำานาจหน้าที่ได้ด ังนี้ ๑) กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลและการรักษา
ความปลอดภัยข้อมลูในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้อง CCTV  ๒) กำาหนดแนวทางบริหารจัดการ
ระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศ การใชป้ระโยชน์ การบำารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและ
ข้อมลูของระบบเชือ่มโยงกล้อง CCTV ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และภาพรวมของประเทศ ๓) กำาหนดแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ และขับเคลื่อนการดำาเนินการตามข้อ ๑) และ ๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  ๔) กำาหนดมาตรการส่งเสริม
การบูรณาการใชป้ระโยชน์ข้อมูลระบบกล้อง CCTV ร่วมกันระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน  ๕) แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อ
ดำาเนินการ  ๖) มีอำานาจเชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม/จัดส่งข้อมูล-เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา
๗) รายงานผลการดำาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   (CCTV)   ท่ัวประเทศ  
ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ  ๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรกำาหนดให้
สามารถดำาเนินการจัดหากล้อง CCTV มาทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำารุดได้ทันทีเหมือนที่ส่วนราชการสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ทันที
เม่ือหลอดไฟชำารุด เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุแล้วพบว่ากล้อง CCTV ชำารุด อยู่ระหว่างดำาเนินการซ่อม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานต่าง ๆ เพื่อกำาหนดมาตรฐานกล้อง มาตรฐานการเชื่อมโยง นั้น มีความเหมาะสมในหลักการ
แต่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในทางปฏบิัติว่ากล้อง CCTV ต่างยี่ห้อกัน ต่างมาตรฐานกัน จะไม่สามารถทำางานร่วมกันได้   เมือ่วันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้ประชมุเพื่อพิจารณาโครงการของจังหวัดเชียงใหม่นั้น
มีคณะกรรมการบางท่านมีความเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอขอความเห็นชอบนั้นเป็นการ Lock Spec
ให้หน่วยงานปรับแก้ไข  แต่เมือ่จัดหาจริงอาจได้กล้องคุณภาพไม่ดี ไม่สามารถเชือ่มต่อกันเพ่ือการบูรณาการได้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรกำาหนด
มาตรฐานให้เป็นระบบเปิด เครื่องยี่ห้อใด ราคาถูกหรือแพง ก็เอามา plug in ได้  ไม่ต้องรอบริษัทผู้ผลิต/ผูจ้ำาหน่าย เพยีงบริษัท
เดียวมาเปล่ียน ไม่ต้องรอส่ังซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากระทรวงดิจิทัลฯ 
เป็นผู้กำาหนดมาตรฐานการเชือ่มโยงระบบกล้อง CCTV รวมท้ังกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้อง CCTV
ในขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ ไมไ่ด้เป็นผู้ใช้งานมากเท่าหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
จำาเป็นต้องผลักดันให้หน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดำาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์กลางแจกให้ส่วนราชการ
ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่ต้องมีการร้องขอจากผู้ใช้ (หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย) มาสนับสนุนด้วย  จะได้มีนำ้าหนักใน
การผลักดันให้กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งดำาเนินการต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  การพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำานวน ๑ โครงการ  คือ
เทศบาลนครแม่สอด
- โครงการเพ่ิมศักยภาพ Smart City ติดต้ัง CCTV เช่ือมโยงความปลอดภัยด้านคุณภาพการท่องเท่ียว

กลุม่จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๔๙ ,๙๔๖,๗๔๕.- บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยสี่สบิห้าบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๒๐,๔๘๑,๕๕๐.- บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๕,๑๙๓,๔๒๖.- บาท (สี่สิบห้าล้าน
หน่ึงแสนเก้าหม่ืนสามพันส่ีร้อยย่ีสิบหกบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๕,๓๙๕,๔๙๖.- บาท (ย่ีสิบห้าล้าน
สามแสนเก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

ผู้แทนเทศบาลนครแม่สอดเรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและเสนอแนะว่าโครงการ
อื่น ๆ ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีแนวทางให้ติดตั้งกล้อง CCTV ที่เสาไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอนญุาตให้ใช้
เสาไฟฟ้าได้ ยกเว้นเสาไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรับนำ้าหนักได้ หรือเหตุผลอื่น ๆ    หน่วยงานได้นำารถกระเช้ามา
ทดสอบแล้ว พบว่ามุมมองของกล้องไม่ชัดเจน และมีสายสัญญาณที่พาดเสาอยู่จำานวนมาก ทำาให้พื้นทีไ่ม่เพียงพอสำาหรับการ
ติดตั้ง  ประกอบกับมีไฟกระโชกบ่อยมาก แม้มี Ground Surge Protector แล้ว แต่ยังต้องซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน (จำานวน ๒๕ จุดที่ถนนกลางเมือง) บ่อยมาก  จึงขอยืนยันว่าโครงการนี้มีความจำาเป็นต้องตั้งเสาเอง  โดยสำารวจหา
จุดตดิตั้งทีใ่ช้สายส้ันที่สุด ได้ที่ระยะ ๓๐ ก.ม.
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำาหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ ๓ นั้น  เพื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคข์องโครงการ
คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำาเป็น  หากหน่วยงานไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุผลความ
จำาเป็นในการเลือกใช้กล้องแบบท่ี ๓ ได้  ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเป็นกล้องแบบท่ี ๒    เม่ือปรับแก้ไขแล้วมีวงเงินเหลือ หน่วยงาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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สามารถพิจารณาเพิ่มจำานวนจุดตดิตั้งหรือจำานวนกล้องได้ กรณีเพิ่มจำานวนกล้องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะและราคาตามที่
คณะกรรมการได้อนุมตัิไปแล้วนั้น ให้หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ กรณีมีการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะและราคา
ของจำานวนกล้องที่เพิ่มขึ้น ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเพิ่มจำานวนกล้อง ก็คืนเงินให้ทางราชการนำาไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป

๒. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๒ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๔๘ นิว้ (มาตรฐานครุภณัฑ์)
สำาหรบัเทศบาลนครแมส่อด และรายการที่ ๑๓ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๔๘ นิว้ (มาตรฐานครภุณัฑ์) สำาหรบั
ท่ีทำาการอำาเภอแม่สอด เป็นรายการท่ีมคุีณลักษณะเฉพาะเหมือนกันทกุประการ และใชร้าคาอา้งองิเทา่กนั ต่างกนัเพยีงสถานที่
ติดต้ัง ให้รวมเป็นรายการเดียวกัน

๓. ด้วยฝ่ายเลขานุการ และผู้แทน กฟภ. ได้ศึกษาดูงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐    พบว่า ทม . บ้านสวน ซึ่งมีการติดตั้ง
กล้อง CCTV ทั้งในพื้นที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น และทางหลวงที่รถว่ิงด้วยความเร็วสูงนั้น ทม .บ้านสวนติดตั้งกล้องและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก หากจุดใดที่มคีวามจำาเป็น ไม่สามารถใช้เสาไฟฟ้าได้ จึงจะตั้งเสาเอง  ดังนั้น ให้เทศบาล
นครแม่สอดปรับลดจำานวนเสาที่จะตั้งเอง พิจารณาใช้เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ซึ่งผูแ้ทน กฟภ. ยืนยันว่า
ยินดีให้การสนับสนุน

๔. ในเอกสารหน้า ๔๑ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ซึ่งหน่วยงานชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดทางธุรการ จึงทำาให้
ราคาไม่เท่ากันนั้น ให้หน่วยงานดำาเนินการปรับแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบข้อความอื่น ๆ ในเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้อง
ตรงกันทั้งฉบับด้วย

๕. กระทรวงดิจิทัลฯ มีข้อกำาหนดว่าการติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับกล้องเท่านั้น
เมื่อหน่วยงานยืนยันว่า (หน้า ๔๑ ข้อ ๒๓) อุปกรณ์ LED IR Array เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อทำาให้มีแสงมากขึ้น คุณภาพ
ของภาพจะได้ชดัเจนมากขึ้น ซึ่งกล้องไมไ่ด้สั่งการอุปกรณ์ดังกล่าว  ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายตามข้อกำาหนดที่กระทรวงดิจิทัลฯ
กำาหนดไว้ว่าอุปกรณ์เสริมของกล้องจะต้องเป็นย่ีห้อเดียวกับกล้อง

๖. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดในเรื่องการเดินสาย Fiber Optic ด้วย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำาหนดไม่ให้ใช้สลิงในการยึดกับเสาไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากทำาให้เสาไฟฟ้าล้ม

ผู้แทนเทศบาลนครแม่สอดเรียนที่ประชุมว่า หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปปรับแก้ไข และจะจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการโดยเร็ว

เม่ือปรับแก้ไขแล้ว จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๑,๙๓๗,๖๐๑.- บาท (ส่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหม่ืน
เจ็ดพันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๔,๕๙๕,๔๙๖.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนเก้าหม่ืน
ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ดังน้ี
๑. เปล่ียนจากกล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบมมุมองคงที ่สำาหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor

Fixed Network Camera) แบบท่ี ๓ ราคาหน่วยละ ๔๓,๐๐๐ บาท  เป็นกล้องฯ แบบท่ี ๒ ราคาหน่วยละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๒. ปรับลดจำานวนเสา หากจุดใดท่ีมีความจำาเป็น ไม่สามารถใช้เสาไฟฟ้าจึงจะให้ต้ังเสาเองได้
๓. ปรับแก้ไขรายละเอียดในเร่ืองการเดินสาย Fiber Optic

มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

กรณีการจดัหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จงัหวัด

เร่ืองเดิม
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ (ถึงทกุจังหวัด) ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๗๘๑๔

(ถึงกรุงเทพมหานคร) และ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๕ (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำาหนดให้ใช้
หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ข้อเท็จจริง
(๑) กระทรวงดิจิทัลฯ โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้พิจารณาข้อหารือของ

กระทรวงมหาดไทย (เร่ือง แนวทางการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ทีม่รีะบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) เปน็
สว่นประกอบ) ในคราวประชมุครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมือ่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มีความเห็น ดังนี้ “การจะพิจารณาว่า
โครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีต่้องผ่านคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้น  ต้องพิจารณา
ว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่    ทั้งนี้  ในกรณีที่จัดหากล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ  อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder : NVR)  และอปุกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch)    มีการนำาข้อมูลจาก NVR ไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ
เช่น  โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)  โปรแกรมสแกนใบหน้า (Face Recognition)  ที่มี
การนำาภาพหรือข้อมลูจากกล้องโทรทศันว์งจรปิดแล้วนำาไปประมวลผลโดยมจีดุมุง่หมายดา้นการรักษาความปลอดภยั  เป็นตน้
โครงการดังกล่าวจะถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง
มหาดไทย    อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยควรคำานงึถงึการบูรณาการการใชป้ระโยชน์ของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ทีใ่หท้กุส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหนว่ยงาน
ของรัฐ  สามารถบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และไม่เกิดการซำ้าซ้อนด้วย”

(๒) กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอ้ง
โทรทัศน์วงจรปิดฉบับล่าสุดเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้อปฏิบัติเพ่ิมเติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และหมายเหตุ
ระบุลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท แนบท้ายประกาศดังกล่าว

ข้อพิจารณา
เพ่ือให้การปฏบัิตงิานของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในกำากับดแูลของกระทรวงมหาดไทยมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด โดย
เพิ่ม ข้อ (๕) ดังนี้ “กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐาน
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำาหนด  โดยไม่ขดัแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด”

ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง
การปรับปรุงข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนข้ึน โดยมีสาระสำาคัญคงเดิม  ดังน้ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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สรุปการปรับปรุงแบบรายงาน 

ลำาดับที่ ช่ือแบบ หมายเหตุ

๑

๒

๓

แบบรายงาน (เดิม)
(แจ้งตามหนังสือ 

ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ 
และ ว๒๔๓๕ 

ลงวันท่ี ๒๒ ส.ค.๕๗)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๒๒ ธ.ค.59)

(แจ้งตามหนังสือ 
ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔,
ว๗๕๑๕ และ ๒๓๐๗๑
ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๙)

แบบรายงาน
(ปรับปรุง ๑๗ ก.ค.๖๐) รายการ

(Check List) รอบการรายงาน / จำานวน (ชุด)

คกก.มท. ๐๑ แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา

แบบรายงานสรุปโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคา 
(ก่อนการจัดหา)

สาระสำาคัญคงเดิม
(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนข้ึน)
เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานท่ีประกาศกำาหนดโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เปล่ียนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 
ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปล่ียนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
เดิม : ข้อตามเกณฑ์ MDE 
เปล่ียนเป็น : ข้อตามเกณฑ์
(ช่ือเกณฑ์/ช่ือหน่วยงาน
ท่ีประกาศกำาหนดเกณฑ)์
เดิม : ราคา MDE  
เปล่ียนเป็น : ราคาตามเกณฑ์

 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พร้อมแบบรายงาน
การจัดหาฯ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน
บาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) 
จำานวนไม่น้อยกว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ

เดิมคือ
แบบ คกก.มท. 0๑

 เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท.
เพื่อทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการ
จากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการ
ประชุมคร้ังที่            เม่ือวันที่           

คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด จัดส่งรายงานให้
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ 
ทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, 
เมษายน-กันยายน) จำานวน ๑ ชุด

เดิมคือ
แบบ คกก.มท. 0๒

คกก.มท. ๐๒ แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(ก่อนการจัดหา)

ยกเลิก (แจ้งตามหนังสือ ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔, ว๗๕๑๕ 
และ ๒๓๐๗๑  ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค.๕๙)

คกก.มท. ๐๓ แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลังการจัดหา)

แบบรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลังการจัดหา)

สาระสำาคัญคงเดิม
(ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนข้ึน)
เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานท่ีประกาศกำาหนดโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เปล่ียนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด
เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 
ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปล่ียนเป็น : กรณีตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด

  ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมคร้ัง
ที่            เม่ือวันที่           

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ของ มท. ทราบ 
(ผ่านคณะกรรมการฯ ของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด) 
ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที 
จำานวน ๑ ชุด   การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำาเนิน

การได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ :  (๑)  การพิจารณาว่าใช้แบบรายงานการจัดหาฯ แบบใด (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ :  (๒)  การพิจารณาว่าจัดส่งให้คณะกรรมการชุดใด พิจารณาจากวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ :  (๒)  ๒.๑) เกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ :  (๒)  ๒.๒) ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด



- ๑๓ -

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาตามเกณฑ์ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์ ๐
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์ ๐
รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๐

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ
ลำาดับ รายการ จำานวนเงิน จำานวน จำานวนเงินรวม

๐
๐

รวมจำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ๐
รวมวงเงินโครงการ ๐

 แบบ คกก.มท. ๐๑ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)

  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
  เสนอคณะกรรมการฯ ของ มท. เพ่ือทราบ (ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งท่ี            เมื่อวันที่           )

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ชื่อหน่วยงาน …..............................................

ข้อตามเกณฑ์
(ชื่อเกณฑ/์ช่ือหน่วยงาน
ที่ประกาศกำาหนดเกณฑ์)

๑.
๒.

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๑. ช่ือบริษัท
ยี่ห้อและรุ่น

ชื่อบริษัท
ย่ีห้อและรุ่น

ช่ือบริษัท
ย่ีห้อและรุ่น

เว็บไซต์
ย่ีห้อและรุ่น

ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT
๒. ช่ือบริษัท

ยี่ห้อและรุ่น
ชื่อบริษัท

ย่ีห้อและรุ่น
ช่ือบริษัท

ย่ีห้อและรุ่น
เว็บไซต์

ย่ีห้อและรุ่น
ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT ราคารวม VAT

๑.
๒.

หมายเหตุ  
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) กำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มแยกแต่ละรายการ

เดิม
ข้อ (ตามเกณฑ์ MDE)

เดิม
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกาศกำาหนด
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เดิม
ราคา MDE

เดิม
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

ที่ประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ



- ๑๔ -

ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นที่จัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ท่ีส่วนราชการอ่ืนประกาศกำาหนด
ลำาดับ รายการ ย่ีห้อและรุ่นที่จัดหาได้ ราคาท่ีได้รับความเห็นชอบ ราคาจัดหาจริง จำานวน วงเงินรวม

รวมจำานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 แบบ คกก.มท. ๐๓  (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
  ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการของ      (ระบุส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)       ในการประชุมครั้งที่            เมื่อวันท่ี           
  การจัดหาท่ีหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ชื่อโครงการ.................................................................................... งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ….........
รวมวงเงินโครงการ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ................................... บาท (จำานวนเงินเป็นตัวอักษร)

ชื่อหน่วยงาน …..............................................

๑.
๒.

๑.
๒.

หมายเหตุ  ราคาตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗  กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ระบุภาษีมูลค่าเพ่ิมแยกแต่ละรายการ

เดิม
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานท่ีประกาศกำาหนด
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เดิม
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ 

ท่ีประกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ



- ๑๕ -

๕.๒ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๕ โครงการ ดงันี้
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๓ โครงการ
๑) โครงการจดัซ้ือระบบ IP Network ด้านระบบไฟฟ้า งบประมาณลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

จำานวนเงิน ๑๔๗,๓๕๔,๐๘๗.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมืน่สี่พันแปดสบิเจด็บาทถ้วน) สว่นที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔๕,๑๙๒,๖๘๗.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สบิห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

ฝา่ยเลขานกุารนำาเรียนทีป่ระชมุวา่ แมว้า่โครงการนีม้วีงเงนิในสว่นทีเ่ปน็อุปกรณค์อมพิวเตอรเ์กนิ
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามมติ ครม . เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ กำาหนดว่า “ให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไมต่้องขอความเห็นขอบจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากรัฐวิสาหกิจต้องมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ จึงควรมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ”   ดังนั้น โครงการนี้จึงไม่ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนที่ประชุมว่าระบบเดิมซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี
๒๕๕๑ (๙ ปี) ซึ่งผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตรุ่นที่ กฟน. ใช้งานแล้ว ทำาให้การบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขมีปัญหาเกี่ยวกับ
อะไหล่ ประกอบกับความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายมีมากขึ้น จำานวนอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ เพิ่มจำานวนขึ้น และ
ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น ทำาให้ระบบ IP Network เดิมไม่สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการได้
หน่วยงานจึงประสงค์จะจัดหา IP Network และอุปกรณ์ประกอบจำานวน ๑ ระบบ เพือ่ทดแทนระบบเดิมและจัดหาเพิ่มเติม
สำาหรับท่ีทำาการเขตและสถานีไฟฟ้าที่สร้างใหม่  เพ่ือใช้เป็นระบบเครือข่ายสำาหรับสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี (๑) งานด้านระบบ
จำาหน่าย ได้แก่ ระบบ Distributuin Management System (DMS) ระบบอ่านเครื่องวัดแบบอัตโนมัติ Automatic Meter
Reading (AMR) ระบบ Line Transfer Function (LTF)  (๒) งานด้านระบบสื่อสารทางภาพและเสียง ได้แก่ ระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) ระบบโทรศัพท์แบบ Voice IP สำาหรับสถานีไฟฟ้า ระบบเสียงตามสายสำาหรบัสถานไีฟฟา้
และระบบ Party Line  (๓) งานด้านระบบรักษาความปลอดภยัในทีท่ำาการและสถานไีฟฟา้ ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก (Intrusion Alarm)   โดยระบบเดิม อุปกรณ์ระดับ
Access Layer มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล ๑ Gbps ส่วนระบบใหม่มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ Gbps  นอกจากนี้ ระบบเดิมมี
จุดเชื่อมต่อตามที่ทำาการเขตเฉพาะที่ห้องระบบส่ือสาร  ส่วนระบบใหม่ไดข้ยายการเชื่อมต่อไปยังทุกอาคารภายในทีท่ำาการเขต
โครงการนี้เป็นการจัดหาสำาหรับสถานีไฟฟ้า จำานวน ๑๖๕ สถานี และสำาหรับทีท่ำางาน กฟน. ทั้ง ๑๘ เขต รวมถึงสำานักงาน
ใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ อาคาร   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตรงตามเกณฑ์ มีจำานวน ๔ รายการ ไม่มีราคาตามเกณฑ์
จำานวน ๑๑ รายการ  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบด้วยการติดตั้งระบบ และการฝึกอบรม    สำาหรับ อุปกรณ์ท่ีไม่ใช้เกณฑ์
ของกระทรวงดจิทิลัฯ จะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจทิัลกำาหนด ซึ่ง
ได้จดัทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่แตกต่างจากเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ แล้วทุกรายการ  กรณีเครื่องสำารองไฟฟ้า
สิ่งทีแ่ตกต่างหลัก คือ กำาลังไฟฟ้าด้าน Output ซึ่งตามเกณฑ์ฯ คือ ๒,๑๐๐ Watts สำารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไ้ม่น้อยกว่า
๕ นาที แต่ กฟน. ต้องการ ๒.๔ KW โดยสำารองไฟฟ้าที่ Full Load ไดไ้ม่น้อยกว่า ๘ นาที
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดซ้ือระบบ Wireless LAN สำาหรับโครงการระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารสำาหรับ
สถานีไฟฟ้า (ICT สำาหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ ๒ งบประมาณลงทนุผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเง ิน
๑๙,๕๐๖,๑๐๐.- บาท (สบิเก้าล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๑๘,๗๒๕,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

ผูแ้ทนการไฟฟ้านครหลวงเรยีนทีป่ระชมุวา่ กฟน. ไดด้ำาเนนิโครงการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สำาหรับสถานีไฟฟ้า (ICT สำาหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ ๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมระบบ
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ไฟฟ้า โดยโครงการฯ มีการใช้เครือข่ายไร้สายจากผู้ใช้บริการภายนอกเป็นสือ่กลางส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงจากผู้ให้
บริการภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย  (Wireless) ในสถานี
ไฟฟ้าเชือ่มต่อกับระบบเครือข่ายของการไฟฟ้านครหลวง    ระบบ Wireless LAN ตามโครงการนี้เป็นการเปลี่ยนการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นระบบเครือข่ายไร้สายของ กฟน. ให้ครอบคลุมสำาหรับสถานีไฟฟ้าของ กฟน. จำานวน
๑๕๕ สถานี โดยติดตั้ง Wireless Controller จำานวน ๒ Site โดยทำางานแบบ Active-Active  ทั้งนี้ หาก Wireless Controller
ฝ่ังใดขัดข้อง อีกฝ่ังสามารถทำางานแทนซ่ึงกันและกันได้ทันที   และมี Access Point แบบ Indoor ติดต้ังตามสภาพพื้นท่ีการใช้งาน
ภายในสถานีไฟฟ้า จำานวน ๑๕๕ สถานี    สำาหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที ่กฟน. ต้องการจัดหานั้น จะมี Controller
เพื่อควบคุมการทำางานตัว Acess Point อีกชั้นหนึ่ง และมีความถี่ (Frequency) สูงกว่าอุปกรณ์ทีใ่ช้ทั่วไป ซึ่งเป็นความถี่ที่
Unlicense  ทั้งนี้ กฟน. ไม่ใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากคุณลักษณะที่หน่วยงานมีความต้องการนั้นสูงกว่า
คุณลักษณะตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเป็นความแตกต่างในด้านเทคโนโลยีการรับ -ส่งข้อมูล ซึ่งตามเกณฑ์ สูงสุดอยู่ที่ Type N แตท่ี่
กฟน. ต้องการนั้นอยู่ที่ Type AC ต่างกันที่ Bandwidth

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ(นาวาตรี ดร.วฒุพิงศ ์พงศส์วุรรณ) มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่ควรระวงั
เร่ืองความปลอดภัย หากนำา Tablet ไปแล้วอาจใช้ตัดกระแสไฟฟ้าได้ท้ังเมือง
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดซ้ือขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) งบประมาณ
ลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๖๙,๖๕๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึง่พันหกร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๖๓,๑๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หกสิบสามล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้แตกต่างจากโครงการ Wireless LAN สำาหรับ
สถานีไฟฟ้าซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในเขตสถานีไฟฟ้า แต่โครงการนี้เป็นการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (ลูกค้า) ท่ีเข้ามาใช้บริการภายในพ้ืนท่ีของ กฟน. ซ่ึงเดิมเคยมีระบบ Free WiFi ของ TOT ให้บริการ แต่เน่ืองจาก
มีข้อจำากัดบางประการ กฟน. จึงไดด้ำาเนินการจัดหาและดแูลระบบ Wireless LAN ของหน่วยงานเอง  ซึ่งระบบเครือข่าย
LAN ของ กฟน. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ อุปกรณ์ท่ีไมต่อ้งเคล่ือนย้ายจะใชส้าย LAN อปุกรณ์ทีต่อ้งเคล่ือนท่ีบ่อย ๆ จะใช ้WiFi
ในอนาคตอุปกรณ์เกือบทุกชนิดจะมี WiFi  กฟน. จึงมีแผนในการลดค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง LAN เน่ืองจากเม่ือมีการย้ายจุดเม่ือใด
กจ็ะมค่ีาใชจ่้ายในการร้ือถอนและตดิตัง้ LAN  การใช ้WiFi จะมีขอ้ดี ๒ ประการ คอื การตดิตัง้สะดวกรวดเร็ว และลดคา่ใชจ้า่ย
ทัง้นี ้อปุกรณ์ทีเ่สนอตามโครงการนี ้เป็นคนละรุ่นกบัโครงการ Wireless LAN สำาหรบัสถานไีฟฟา้ ซึง่อปุกรณต์ามโครงการนีม้ี
คุณลักษณะท่ีสูงกว่า
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๔) โครงการจ้างเหมา จัดหา พร้อมตดิตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ

เครือข่าย (Network) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบงานอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR)
งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐ รวมวงเงินโครงการ  ๔๖,๘๕๕,๓๒๖.๔๗  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๙,๓๘๓,๑๕๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนแปดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุม ดังนี้ ระบบ AMR เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์สำาหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทำาให้สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่า
ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการตรวจสอบการใช้พลังงานย้อนหลังทางเว็บไซต์ โดยระบบ AMR มีการตั้ง
ศนูย์ข้อมูลต้ังแตปี่ ๒๕๕๐ ซ่ึงในปัจจุบันมกีารตรวจสอบพบว่าอปุกรณ์มปีระสิทธิภาพการทำางานทีล่ดลงเนือ่งจากอายุการใชง้าน
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ได้รับแจ้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่ายกเลิกสายการผลิตบางรายการ จึงไม่มีอะไหล่ทดแทน ส่งผลให้เกิดความเส่ียงที่ระบบ AMR
จะหยุดชะงัก ไม่สามารถออกหน่วยเพื่อปฏิบัติงานได้ ประกอบกับขนาดปริมาณข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำาเป็นต้อง
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดแทนระบบเดิม    ระบบงานปัจจุบันของศูนย์ข้อมูลระบบงาน AMR แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่
ส่วนงานควบคุมและติดต่อส่ือสาร ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล และส่วนระบบงานการให้บริการ    ระบบงานใหม่มีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการต่อลูกค้าของ กฟภ.  เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการสำารองข้อมูลของศูนย์ข้อมูลระบบงาน AMR

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (นาวาตร ีดร.วุฒพิงศ์ พงศส์วุรรณ) มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่หน่วยงาน
ควรตรวจสอบให้ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับโครงการของหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน มีการจัดหาระบบในลักษณะ
ใกล้เคยีงกนั (เชน่ กฟภ. และ กฟน.)  แมว่้าจำานวนเคร่ืองไมเ่ทา่กนั (กฟน. ใชอ้ปุกรณ์นอ้ยกว่า ราคา Network กจ็ะไมเ่ทา่กนั)
แต่ราคา Unit cost ควรใกล้เคียงกัน  แม้ว่าปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่บริษทัข้ามชาติใช้ระบบ Register สินค้าซึ่งส่งผล
ให้ราคา Price list ของแต่ละบริษทัมีความแตกต่างกันมาก  แตก่็ควรจะให้ราคาของ กฟภ. และ กฟน. ใกล้เคียงกัน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่าย (IT Service Management : ITSM) จำานวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน
๖๑,๘๔๕,๓๔๐.๘๘  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

ผูแ้ทนการไฟฟา้สว่นภมูภิาคเรียนที่ประชุมว่าระบบเดิมที่จัดซื้อในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ นั้น
เจ้าของผลิภัณฑ์ประกาศหยุดสนับสนุน (End of Support) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทำาให้ไม่มี Update ออกมา
สนับสนุนการติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เพื่อแก้ไขช่องโหว่และภัยคุกคามแบบใหม่ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนฮาร์ดแวร์ที่ใชต้ดิตั้งระบบ
ก็ถูกประกาศ End of Life (EOL) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  หากระบบมีปัญหา จะทำาให้พนักงานของ กฟภ .
ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้  นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประสบปัญหาในการทำางานกับ Application ใหม่ ๆ ตลอดจนประสบ
ปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบเนื่องจากความล้าสมัยและการไม่ปฏิบัตติาม Security Belt Practices  รวมทั้งระบบเดิมไม่มี
ความคล่องตัวในการบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ .  ไม่มีความคล่องตัวในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ต้นทาง (Root Case)  การบำารุงรักษาระบบเดิมไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาระบบและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือทดแทนระบบเดิม
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑ โครงการ คือ
เทศบาลเมืองหัวหิน  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหวัหิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน)
คณะทำางานประชุมุคร้ังที ่๘/๒๕๖๐ เมือ่วันที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชมุไดพ้จิารณาตรวจสอบ

จากเอกสารหลักฐานและการชีแ้จงของหนว่ยงานแล้ว มขีอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการ
พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และนำาเสนอคณะทำางานเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ การพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด  จำานวน ๑ โครงการ  คือ
ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา (เปล่ียนแปลงหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นสำานักงานจังหวัดสงขลา)
- โครงการติดต้ัง CCTV และระบบตรวจป้ายทะเบียนป้องกันด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในเขต

เมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  ๔๙,๖๙๖,๕๙๔.๓๔ บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยเก้าสิบส่ีบาท
สามสบิสีส่ตางค์) หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๖๔,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบส่ีล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๒,๕๑๐,๗๕๐.- บาท (ห้าสิบสองล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
๑. โครงการนีเ้มือ่คำานวณคา่ใชจ้่ายแลว้ เฉล่ียจดุละ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึง่ถอืวา่เปน็คา่ใชจ้่ายทีส่งูมากเมือ่

เทียบกับราคาเฉล่ียต่อจุดของโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัดอ่ืนจัดหา
๒. เนือ่งจากหากอนมุตัใิหจ้งัหวดัสงขลาไปแลว้จะกลายเปน็มาตรฐานใหจ้งัหวดัอืน่อ้างองิเปน็โครงการ

ตัวอย่าง ซ่ึงขอ้เท็จจริงคอืโครงการของจังหวัดสงขลาไมเ่หมอืนจงัหวัดอืน่ตรงทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ส่ียงกบั car bomb  หน่วยงานจึงตอ้ง
ระบุเหตุผลความจำาเป็น (ท่ีต้องใช้คุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าของจังหวัดอ่ืน) ให้ชัดเจน

๓. กรณีหนว่ยงานใชค้ณุลักษณะเฉพาะและราคาตามเกณฑ์ คณะกรรมการจะพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ที่
กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ประกาศกำาหนดไว้  เม่ือใช้คุณลักษณะเฉพาะตรงตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑท์ีก่ระทรวงดจิทิลัฯ (หรอืส่วนราชการอืน่)  ไมเ่ปน็การกำาหนดคณุลกัษณะเฉพาะเกนิความจำาเปน็ คณะกรรมการจะ
พจิารณาไดเ้ลย แตก่รณใีชค้ณุลกัษณะเฉพาะนอกเหนือจากเกณฑฯ์ นัน้  คณะกรรมการตอ้งศกึษาขอ้มลูใหม้ากขึน้ และ
พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ   หน่วยงานต้องนำาเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนว่าคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวมีความจำาเป็นจริง ๆ (หาก
กำาหนดคุณลักษณะเฉพาะตำ่ากว่าน้ี จะเกิดปัญหาใด อธิบายใหเ้ป็นรูปธรรม ไม่ใชน่ามธรรม) และมตีวัอย่างอ้างองิว่ามีหน่วยงาน
ใดดำาเนินการแล้ว มีเอกสารหลักฐานทีเ่ชือ่ถือได้ว่าคณุลักษณะเฉพาะดงักล่าวสามารถทำางานไดต้รงตามวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้จริง
(ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังไม่แน่ใจว่าทำางานได้จริง)

๔. กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ(พลเอก ดร.วชิติ สาทรานนท์) มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่ เมือ่วนัที ่๒๒
มถินุายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องรัฐ ไดป้ระชมุเพือ่พจิารณาโครงการของจงัหวดัเชยีงใหมซ่ึง่มี
ลักษณะเป็น Smart CCTV น้ัน หลายรายการราคาถูกกว่าท่ีจังหวัดสงขลาเสนอในวันน้ี

๕. โปรแกรมประมวลผลเพือ่แยกสแีละยีห่อ้ยานพาหนะ ทำาไมราคาทีเ่ปรยีบเทยีบมา ๓ บรษิทั มคีวาม
แตกตา่งกนัมาก ๒๘,๕๕๐ / ๔๐,๐๐๐ / ๓๐๙,๒๓๐ บาท  ใหอ้ธบิายรายละเอยีดทางเทคนคิดว้ย หากเทคโนโลยตีา่งกนัมาก
ส่งผลให้ราคาแตกต่างกันมากเช่นน้ี ต้องหาเทคโนโลยีท่ีมีพ้ืนฐานเหมือนกัน เพ่ือให้การเปรียบเทียบอยู่บนฐานเดียวกัน 

๖. เนือ่งจากยงัมอีกีหลายรายการทีก่ารเปรยีบเทยีบราคามคีวามแตกตา่งกนัมาก ใหพ้จิารณาตรวจสอบ
ให้การเปรียบเทียบราคาอยู่บนฐานเดียวกันด้วย

๗. ใหร้ะบคุำาจำากดัความในคณุลกัษณะเฉพาะของแตล่ะรายการใหม้คีวามชดัเจน รวมถงึความจำาเปน็ใน
การระบุคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวด้วย เช่น สภาวะฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกปานกลาง มีคำาจำากัดความว่าอย่างใด และเหตุใดจึง
ไม่กำาหนดเพียงสภาวะฝนตกปานกลาง

๘. ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อความในรายละเอียดโครงการท้ังหมด ว่ามีข้อความใดท่ีส่ือความหมายผิด เช่น
สภาพความเสียหายของป้ายไม่น้อยกว่า ๙๕% ควรเขียนเป็น สภาพความเสียหายของป้ายไม่เกิน ๕%

๙. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ีมีแต่ช่ือบริษัท ให้ระบุย่ีห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ด้วย
๑๐. ในการประชมุคร้ังที ่๖/๒๕๖๐ โครงการนีไ้ดรั้บความเหน็ชอบในหลักการแล้ว เพราะเป็นพืน้ทีพ่เิศษ

(อนัตราย) ดงันัน้ ตอ้งจดัทำาคำาชีแ้จงเหตผุลทีแ่สดงความพเิศษดงักล่าวใหช้ดัเจน โดยจดัทำาเปน็เอกสารเสนอตอ่ทีป่ระชมุอย่าง
เป็นทางการ ไม่ใช่ช้ีแจงด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๖๐)






