
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  ถนนวิสทุธิกษัตริย์  กรุงเทพฯ

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

ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม
๒. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง)  (แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

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

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

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

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

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี)  (แทน)

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

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

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

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

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

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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๑๗. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน)  (แทน)

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

๑๙. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
๖. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอลิษา เพ็งจันทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายสันติราษฎร์ คล้ายเล่ียน วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
๓. นายกันต์ธร จารุมา นักประมวลผลข้อมูล ๔ การไฟฟ้านครหลวง
๔. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำานักงานปลัดกระทรวง

สำานักนโยบายและแผน
๕. นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ การไฟฟ้านครหลวง
๖. นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผู้อำานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ กรมการปกครอง

สำานักกิจการความมั่นคงภายใน
๗. นายวันชัย เขียวชะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
๘. นางสาวสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  กองคลัง สำานักงานปลัดกระทรวง
๙. นางสาวสุปราณี อิ่มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน  กองคลัง สำานังานปลัดกระทรวง
๑๐. นายจิตรกร ขยันจริง พนักงานพัสดุ  กองคลัง สำานักงานปลัดกระทรวง
๑๑. นางสาววรรณภา ละอองศรี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง
๑๒. นายณัฐดนัย พรหมนิยม วิศวกรไฟฟ้า ๕ การไฟฟ้านครหลวง
๑๓. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำารงธรรม กรมการปกครอง

ส่วนอำานวยความเป็นธรรม สำานักการสอบสวนและนติิการ
๑๔. นางสาวอัจฉรา คงกล่ินสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำานักการสอบสวนและนิติการ
๑๕. นายสศม พูนพายัพ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรมการปกครอง
๑๖. นายวิทยา ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองฯ
๑๗. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๘. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๙. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนฯ สำานักงานปลัดกระทรวง
๒๐. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล ศูนย์เทคโนฯ สำานักงานปลัดกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

- ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่า ประธาน (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายบริหาร) ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้    ฝ่ายเลขานุการเสนอ พลเอก ดร .วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และโครงการสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ รวมทั้งส้ิน ๘ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ รายงานการประชุมคณะทำางานเพ่ือประเมินผลโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ

บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Video Management System) ของเมืองพัทยา
เมืองพัทยามีหนังสือที่ ชบ ๕๒๓๐๒/๕๒๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดส่งรายงาน

การประชุมคณะทำางานเพื่อประเมินผลโครงการกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (Video Management System) ของเมืองพัทยา นำาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบปัญหา
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่เดิม และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบันเมืองพัทยามีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำานวน ๓๑ โครงการ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒,๐๗๘ กล้อง แยกเป็นกล้องในอาคาร ๕๑๔ กล้อง นอกอาคาร ๑,๕๖๔ กล้อง    มโีครงการที่มีมูลค่า
(พิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์) เกินกว่า ๑๐ ล้านบาท แตไ่ม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ และ
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๙) จำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งระบบป้องกันภัยนักท่องเที่ยวชายหาด (พทัยา-
เกาะล้าน) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๖๖,๖๘๐,๒๗๐.- บาท     โครงการอื่นจัดเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี)

เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีคำาของบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในการดำาเนินการบูรณาการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเมืองพัทยา และหน่วยงานความม่ันคงท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเขตเมืองพัทยา และจะต้องดำาเนินการ
จัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เมืองพัทยาไดท้ำาการศึกษาปัญหาของกล้อง CCTV ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงนานาชาติ ไดแ้ก่ สำานักงานตำารวจแห่งมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
(New York City Police Department “ NYPD) เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐    ดังนั้น เมืองพัทยาจึงมีคำาสั่งที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำางาน
เพื่อประเม ินผลโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบบริหารจ ัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Video
Management System) ของเมืองพัทยา ประกอบด้วย ผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้แทนหน่วยงานตำารวจในพื้นที่เมืองพัทยา และ
ผู้แทนกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เพื่อทำาหน้าที่
พิจารณาขอบเขตการดำาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เมืองพัทยา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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คณะทำางานดังกล่าวได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสรุปประเด็นปัญหา
(หน้า ๓๑) และมีความเห็นในการดำาเนินการโครงการบูรณาการกล้องฯ และโครงการอื่นๆ ในอนาคต ดังนี้ (๑) การบูรณาการ
กล้อง CCTV (๒) ระบบบริหารจัดการกล้อง CCTV (๓) การเชื่อมต่อ/จัดเก็บฐานข้อมูล และการจัดทำาระบบรวมศูนย์รักษา
ความปลอดภัยหลัก (หน้า ๓๒-๓๓)   ทั้งนี้ ให้ทำาหนังสือเรียน ส.ต.ง., ป.ป.ช., กระทรวงมหาดไทย, สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของการประชุม
คณะทำางานฯ ในคร้ังนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ และการบริหารการบูรณาการการใช้
ประโยชน์จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท ั่วประเทศ  จ ึงได ้ม ีหนังส ือน ำาส ่งส ำาเนาหนังส ือเม ืองพัทยา
ที่ ชบ ๕๒๓๐๒/๕๒๒๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงดิจิทัลฯ ทราบปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่มีอยู่เดิมของเมืองพัทยา และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำาเนินการเกี่ยวกับระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเมืองพัทยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
ทั่วประเทศ  ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชือ่มโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมือ่วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี สรุปได้ดังน้ี

- เรื่องเพื่อทราบ
๑. คำาสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ท่ัวประเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารการบูรณาการ
แผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

๒. ผลการประชมุคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมือ่วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ (๑) ให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูล ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๒) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ร่วมกันดูแลบริหาร
จัดการระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์  (๓) มอบหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปพิจารณาหามาตรการในการลด
หรือยกเว้นค่าิดตั้งกลอ้งบนเสาไฟฟ้า ค่าติดตั้งพาดสาย และค่าไฟฟ้า  (๔) มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันพิจารณามาตรการทางภาษี หรือสิทธิประโยชน์สำาหรับเอกชนที่ให้ความร่วมมอืในการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๓. ผลการสำารวจเบ้ืองต้น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
๔. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เผยแพร่ท่ีเว็บไซต์ www.mdes.go.th/view/๑/CCTV 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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- เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๑. ร่างรูปแบบ มาตรฐานระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตรฐานการเชือ่มโยงระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   และร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยจะแบ่งกลุ่มของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี (๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป (๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์  สรุปคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทีป่รับปรุง ดังนี้ (๑) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทีจ่ะจัดหาใหม่ตอ้งเป็นแบบ Digital
(๒) มาตรฐานที่จำาเป็นสำาหรับใช้เชือ่มโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย มาตรฐาน ONVIF (Connect IP
Camera),  โปรโตคอล RTSP (Streaming), โปรโตคอล NTP (Time Sync), SDK หร ือ API (Software Development)
(๓) ความละเอียดของกล้องเริม่ต้นที่ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel (Full HD)  (๔) ผู้ผลิตตอ้งได้รบัมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  (๕) สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการกลอ้งโทรทัศน์
(CCTV) กลางได้  (๖) ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลต้องจัดเก็บในรูปแบบดังต่อไปนี้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD, ไม่น้อยกว่า
๑๐ fps, จำานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบการบูรณาการเชื่อมโยงระบบ CCTV

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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๒. ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระยะที่ ๑   (  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   -   ๒๕๖๒  )    มีขอบเขตการดำาเนินงาน ดังน้ี (๑) ซ่อมบำารุงรักษาระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิม หรือจัดหาทดแทน  (๒) จัดทำาคู่มือและอบรมให้ความรู้ในการออกแบบ จัดหา ตรวจรับ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ (๑๙ จังหวัด)  (๓) เชื่อมโยงบูรณาการระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั้งระบบ Analog และ Digital  (๔) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและเชือ่มโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ๑๘ (ต
ามกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร รวมเป็น ๑๙ จังหวัด พร้อมท้ังศูนย์บริหารจัดการระดับประเทศ จำานวน ๑ ศูนย์

แผนภาพการบูรณาการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภาครัฐ  ระยะท่ี ๑

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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ระยะที่ ๒   (  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   -   ๒๕๖๔  )    มีขอบเขตการดำาเนินงาน ดังนี้ (๑) จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการและเชือ่มโยงระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด (๕๕ จังหวัด)  (๒) เปลี่ยนถ่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital ทั้งหมด  (๓) บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระยะที่ ๑
(๔) จัดทำาคู่มือและอบรมให้ความรู้ในการออกแบบ จัดหา ตรวจรับ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
(๕๕ จังหวัด)  (๕) กำาหนดแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภาคเอกชน

ระยะที่ ๓   (  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  )    มีขอบเขตการดำาเนินงาน ดังนี้ (๑) เชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภาคเอกชน  (๒) บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระยะท่ี ๑ และ ๒

- เร่ืองอ่ืน ๆ
กำำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกำำหนดแผนบริหำรจัดกำรระบบกำรเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV)  และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ท่ัวประเทศ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่
๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ สำำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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๓.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศ

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สรุปได้ดังนี้

(๑) การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระบบ
รายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

การบริหารจัดการข้อมูล
- ให้จังหวัดในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV) ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ปิด (CCTV)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามคำาส่ังที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ บันทึกเพิ่มเติมข้อมูลและรายงานสถานภาพกล้อง ทุก ๑๕ วัน 

- กำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับหน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงมหาดไทย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเป็นการเฉพาะ

(๒) การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ การบำารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและข้อมูลของระบบเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และภาพรวมของประเทศ

สภาพปัญหาที่พบ
- กล้องไม่มีความคมชัด ไม่สามารถนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
- กล้องเสีย ขาดการซ่อมบำารุงดูแลรักษา เมื่อมีเกิดเหตุการณ์สำาคัญใช้งานไม่ได้
- ขาดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
- ใช้ประโยชน์ในการจราจรเป็นหลัก มิใช่เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือเฝ้าระวัง

การก่อการร้าย
- ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลที่สำาคัญ เช่นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ข้อมูลรถหายหรือ

ถูกขโมย ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลคนหายเป็นต้น 
- ไม่มีการนำาเอาข้อมูลภูม ิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์จ ุดเสี่ยงหรือ

จุดล่อแหลม หรือการบริหารสถานการณ์
แนวทางดำาเนินการ
ระยะแรก
- กำาหนดระเบียบปฏิบัติให้หน่วยงานเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ซ่อมบำารุงและปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- กำาหนดให้มีศูนย์ควบคุมและอำานวยการในระดับกรุงเทพมหานคร จังหวัด และอำาเภอ พร้อม

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ทำาหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์
- กำาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำาศูนย์ในทุกระดับ พร้อมฝึกอบรมให้มีความรู้ และ

เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสมำ่าเสมอ
ระยะที่สอง
- กำาหนดให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรกับกรมการปกครอง

ทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์กับกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เป็นต้น

- นำาระบบอัจฉริยะมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบการบริหารจราจร (Traffic Monitoring
& Management) ระบบตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน (License-Plate Recognition)
เป็นต้น มาบูรณาการเป็นระบบเดียวกัน (One System) ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สามารถแจ้งเตือนผ่าน
ระบบ Mobile Device ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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(๓) การพิจารณา (ร่าง) คำาส่ังแต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานคณะทำางาน  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สป.มท. เป็นรองประธาน  มผู้ีแทนหน่วยงานตา่ง ๆ เป็นคณะทำางาน ดังน้ี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวง
ดิจิทัลฯ  ผู้แทนกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ผูแ้ทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ผอ .สำานักบริหาร
ทะเบียน ปค.  ผอ.กองการส่ือสาร ปค.  ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานปกครอง ปค .  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง  ผูแ้ทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผอ .สำานักนโยบายและแผน สป.มท.
ผอ.สำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวัด สป.มท.  ผอ.สำานกักฎหมาย สป.มท.  ผอ.กลุ่มงานทกุกลุ่มงานในสังกดั
ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.  และมี ผอ. กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. เป็นคณะทำางานและเลขานุการ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติร่วมกันให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณร่วมกัน
ผลการหารือสรุปได้ ดังนี้

(๑) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในระบบ
รายงานผลฯ ตามท่ีศูนย์เทคโนฯ สป.มท. เสนอ ท้ัง ๒ ข้อ โดยให้เพ่ิมอีก ๑ ข้อ คือ “ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)”

(๒) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และภาพรวมของประเทศ ตามที่ศูนย์เทคโนฯ สป.มท. เสนอ

(๓) เห็นชอบ (ร่าง) คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้อง
โทรทศันว์งจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากขอ้มลูระบบกล้องโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ ตามทีศู่นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. เสนอ

(๔) เนื่องจากคณะทำางานบริหารการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ (คำาสั่งกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ ๕๕/๒๕๖๐) โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานคณะทำางาน ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นคณะทำางาน ผอ .ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็น
คณะทำางานและเลขานุการ กำาหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  จึงเห็นควรนำาผลการประชุมจากการประชุม
ในวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐ มาพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลฯ (ตามข้อ (๑) และ (๒) อีกคร้ัง ก่อนเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

(๕) กำาหนดจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกคร้ังหนึ่งในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดำาเนินการของคณะต่าง ๆ (ตามวาระที่ ๓.๒ และ ๓.๓) ดังนี้

๑. สถานที่ปกปิด ไม่ควรนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนกลางหมด เนื่องจากบางสถานทีต่้องเป็นสถานที่
ต้องห้ามซึ่งต้องเป็นความลับ และระมัดระวัง ขอให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนำาเสนอประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะต่าง ๆ ด้วย

๒. กรณีร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแบ่งกลุ่มของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป (๒) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ นั้น  ให้ฝ่ายเลขานุการ
พิจารณาไว้ล่วงหน้า หากประกาศใชแ้ล้วเหมือนตามที่ร่างไว้ จะได้แจ้งแต่ละจังหวัดให้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ถ้าตรงตามเกณฑ์ ก็จะพิจารณาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไมต่รง ก็ต้องชี้แจง  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะตลาดมีขนาดใหญ่
เมื่อหน่วยงานตามเทคโนโลยีไม่ทัน ขอให้สถาบันการศึกษามาเป็นที่ปรึกษาให้ คุณลักษณะที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
จึง Advance มากเกินความจำาเป็น  หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการใดไปแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ก็จะดำาเนินการ
โดยเอาโครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบ

๓. ให้ฝ่ายเลขาติดตามประเมินผลด้วย ไม่จำาเป็นต้องลงพื้นที่ ให้ประเมินที่ศูนย์กลางว่าสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูล แสดงภาพจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้จริงหรือไม่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- เร่ืองสืบเร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การพิจารณา

และให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด จำานวน ๑ โครงการ คือ
จังหวัดสงขลา
- โครงการติดต้ัง CCTV และระบบตรวจป้ายทะเบียนป้องกันด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในเขต

เขตเมืองหาดใหญ่ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) จำานวนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๙,๖๙๖,๕๙๔.๓๔ บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยเก้าสิบส่ีบาท
สามสิบส่ีสตางค์) หลังจากปรับแก้ไขจำานวนเงินโครงการ ๖๑,๔๐๔,๙๑๑.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๐,๒๓๓,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะทำางาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ที่ประชุม เนื่องจากโครงการนี้ได้เปลี่ยนหน่วยดำาเนินการ
จากเดิม “ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา” เป็น “สำานักงานจังหวัดสงขลา”  จึงให้เปล่ียนชื่อหน่วงานเป็น “จังหวัดสงขลา”

คณะกรรมการได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มถิุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
โครงการดังกล่าวแล้ว  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไข
รายละเอียดโครงการ ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ จำานวนเงินโครงการ ๖๔,๙๘๐,๐๐๐.- บาท
(หกสิบส่ีล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๒,๕๑๐,๗๕๐.- บาท (ห้าสิบสองล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานของโครงการแล้ว ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ตามเอกสารหลักฐานของโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว และหน่วยงานได้เปลี่ยนบริษัทคู่เทียบใหม่ จำานวนเงนิโครงการ
๕๘,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ
๔๕,๐๔๙,๙๕๐.- บาท (สี่สิบห้าล้านสีห่มื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สรุปรายการที่เปล่ียนแปลงดังนี้

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายแบบที่ ๒ ราคา  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
จำานวน ๗ ชุด เป็น ๑ ชุด  รายการท่ี ๓ จอภาพขนาด ๒๑.๕ น้ิว ราคา ๔,๐๐๐.- บาท จำานวน ๔ ชุด เป็น ๓ ชุด

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ เพ่ิมรายการ คอมพิวเตอร์ประมวลผลป้ายทะเบียนแบบ Industrial-graded
High-temp Fanless CPU Box ราคาอา้งองิ ๘๔,๕๓๐.- บาท จำานวน ๖๐ ชดุ รวมเป็นเงิน ๕,๐๗๑,๘๐๐.- บาท  ตัดรายการ  
กล้องสำาหรับเก็บรายละเอียดเหตุการณ์โดยทั่วไป (Global View) ออก

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ  ปีรายการที่ปรับแก้ไข ดังนี้
 - รายการ อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Network Managed Switch ในโครงข่ายใยแก้วนำาแสง เดิม

ราคาอ้างอิง ๒๙๔,๒๕๐.- บาท จำานวน ๒ ชดุ รวมเป็นเงิน ๕๘๘,๕๐๐.- บาท ปรับแก้ไขเป็นราคาอ้างอิง ๓๖๐,๕๙๐.- บาท
จำานวน ๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๒,๙๕๐.- บาท

- รายการ กล้องสำาหรับตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน แยกลักษณะยานพาหนะ (LPR Scanning)
และตรวจการณ์ในพ้ืนท่ี (Sureillenace) เดิมราคาอ้างอิง ๕๔,๐๐๐.- บาท จำานวน ๑๒๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๖ ,๔๘๐,๐๐๐.- บาท
ปรับแก้ไขเป็นราคาอ้างอิง ๕๒,๔๓๐.- บาท จำานวน ๑๔๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๗,๓๔๐,๒๐๐.- บาท

- รายการ ชุด High Power Outdoor Long Range IR Illuminator ชนดิใช้งานนอกอาคาร เดิม
ราคาอา้งองิ ๕๕,๖๔๐.- บาท จำานวน ๑๕๐ ชดุ รวมเป็นเงิน ๘,๓๔๖,๐๐๐.- บาท ปรับแกไ้ขเป็นราคาอา้งองิ ๕๓,๕๐๐.- บาท
จำานวน ๑๔๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๗,๔๙๐,๐๐๐.- บาท

- รายการ โปรแกรมประมวลผลเพื่อจำาแนกและจดจำาป้ายทะเบียนบานพาหนะ (LPR Processing)
เดิมราคาอ้างอิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท จำานวน ๑๒๐ ช่องสัญญาณ รวมเป็นเงิน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ปรับแก้ไขเป็นราคา
อ้างอิง ๑๐๑,๖๕๐.- บาท จำานวน ๖๐ ช่องสัญญาณ รวมเป็นเงิน ๖,๐๙๙,๐๐๐.- บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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- รายการ โปรแกรมประมวลผลเพื่อจำาแนกสีและยี่ห้อยานพาหนะ (Vehicle Color and Model
Recognition) เดิมราคาอ้างอิง ๔๐,๐๐๐.- บาท จำานวน ๑๒๐ ช่องสัญญาณ รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ปรับแก้ไข
เป็นราคาอ้างอิง ๕๓,๕๐๐.- บาท จำานวน ๖๐ ช่องสัญญาณ รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท

- รายการ ชุดบันทึกสัญญาณต่อพ่วง แบบ RAID Storage ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๖ TB เดิม
ราคาอ้างอิง ๕๕๐,๐๐๐.- บาท จำานวน ๕ ชดุ รวมเป็นเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐.-บาท ปรับแก้ไขเป็นราคาอ้างอิง ๕๘๘,๕๐๐.- บาท
จำานวน ๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๒,๙๔๒,๕๐๐.- บาท 

- รายการ เครื่องแสดงผลวีดีโอวอลล์ เดิมราคาอ้างอิง ๘๑๓,๒๐๐.- บาท จำานวน ๑ ชุด ปรับแก้ไข
เป็นราคาอ้างอิง ๘๐๒,๕๐๐.- บาท จำานวน ๑ ชุด

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจาก
การชี้แจงของหน่วยงานแล้ว สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานได้ดังนี้

๑. เมื่อพิจารณาจากเอกสารที่หน่วยงานนำาเสนอคณะกรรมการฯ ในแต่ละคร้ัง พบว่ามีการเปล่ียนแปลง
เล็กน้อย และในแต่ละประเด็นคำาถามที่คณะกรรมการได้มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้นั้น ยังตอบไม่ครบทุกประเด็นคำาถาม
ให้หน่วยงานจัดทำาคำาชี้แจง/หมายเหตุให้ชัดเจนและครบถ้วนทุกประเด็นคำาถามของคณะกรรมการ และปรับปรุงแบบรายงาน
ให้เป็นไปตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่ง
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณายังมีไม่เพียงพอ ไม่มีคำาชี้แจงเหตุผลที่ต้องใช้คุณลักษณะสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ  ไม่แสดงรายละเอียดการคำานวณว่าคุณลักษณะที่สูงกว่าเกณฑ์นั้นส่งผล
ให้ราคาเพิ่มขึ้นเท่าใด เป็นไปตามราคาในท้องตลาดหรือไม่ อย่างใด    คณะทำางานจึงไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะพื้นฐานและราคาของอุปกรณ์ตามโครงการนี้ได้ว่ารายการใดมีคุณลักษณะที่เกินความจำาเป็น และรายการใดที่มี
ราคาสูงกว่าราคาตามท้องตลาด    จึงให้จัดทำาตารางเปรียบเทียบราคา พร้อมยี่ห้อและรุ่น ของแต่ละรายการที่หน่วยงาน
เสนอต่อคณะกรรมการในแต่ละคร้ังที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

๓. ใหท้บทวนคณุลักษณะของอปุกรณ์บางรายการทีใ่กล้เคยีงกบัคุณลักษณะทีก่ระทรวงดจิทิลัฯ ประกาศ
กำาหนด โดยปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาการสืบราคาของแต่ละรายการให้มีความเหมาะสม เนื่องจาก
หน่วยงานชี้แจงว่าได้ปรับลดราคาลงแล้ว แต่บางรายการปรากฏว่าราคายังมิได้ปรับลด ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลผลเพ่ือ
แยกสีและย่ีห้อยานพาหนะ เดิมเปรียบเทียบมา ๓ บริษัท ซ่ึงราคาแตกต่างกันมาก ๒๘ ,๕๕๐ / ๔๐,๐๐๐ / ๓๐๙,๒๓๐ บาท แตท่ี่
เสนอมาคราวนี ้๕๓,๕๐๐ / ๕๘,๘๕๐ / ๖๔,๒๐๐ บาท น้ัน  ราคาสูงกว่าคราวทีแ่ล้ว ซ่ึงขัดแย้งกบัคำาชีแ้จงว่าไดล้ดราคา  ทัง้นี้่
ราคาที่หน่วยงานเสนอมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง การเปลี่ยนแปลงราคานั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เพราะในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันอาจส่งผลให้ราคามีการเปล่ียนแปลง แตไ่ม่ควรต่างจากเดิมมากนักหากเป็นผู้เสนอราคาเดิม เนื่องจากระยะเวลาที่
สืบราคานั้นไม่ห่างกันมาก ยกเว้นกรณีที่เปลี่ยนบริษัท ก็อาจเป็นเหตุผลได้ว่าราคาแตกต่างจากเดิมมากเพราะเหตุใด เช่น
เทคโนโลยีแตกต่างกัน ค่าโสหุ้ยต่างกัน เป็นต้น  เนื่องจากไม่มีตารางเปรียบเทียบราคาพร้อมย่ีห้อและรุ่น ของแต่ละรายการที่
เสนอต่อคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่ผ่านมา คณะทำางานพิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากข้อมูลประกอบการ
พิจารณายังมีไม่เพียงพอ จึงให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำาตารางเปรียบเทียบราคา พร้อมย่ีห้อและรุ่น ของแต่ละรายการที่หน่วยงาน
เสนอต่อคณะกรรมการในแต่ละคร้ังที่ผ่านมา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

๔. ปรับปรุงแบบรายงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกำาหนดให้ใช้หลัก
เกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ฝ่ายเลขานกุารไดรั้บการประสานจากจังหวัดสงขลาว่า ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำาเนนิการปรับแกไ้ขรายละเอยีด
โครงการ  เมื่อปรับแก้ไขแล้วจะนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป

ประธาน (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่าย
เลขานุการประสานจังหวัดสงขลาให้เร่งดำาเนินการปรับแก้ไขโครงการ และนำาเสนอคณะกรรมการโดยเร็ว

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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- เร่ืองสบืเร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่๕/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๘ และครัง้ที่
๔/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การพจิารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท
ของส่วนราขการ จำานวน ๒ โครงการ คือ

กรมการปกครอง  จำานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตใน

ภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License)  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๙
จำานวนเงิน  ๒๗,๖๖๖,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กรมการปกครองแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้หน่วยงานดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการต่อไปได้ แต่ไมไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต่อมา่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์
ปัจจุบัน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นการจดัหาอปุกรณ์ จำานวน ๑ รายการ คอื สแกนเนอร์
สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒  จำานวน ๙๕๔ เคร่ือง รวมเป็นเงิน ๒๗ ,๖๖๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ทีต่รงตามเกณฑ์และหน่วยงานปรับแก้ไขเป็นเกณฑ์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด
มติท่ีประชุม รับทราบ

๒. โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในระบบสารสนเทศและการออกใบอนญุาต
ในภารกจิด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐
จำานวนเงิน  ๒๘,๓๓๓,๘๐๐.- บาท  (ยี่สบิแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไขแล้ว
จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๑  ,  ๗๐๗  ,  ๔๐๐  .-   บาท  

กรมการปกครองแจง้วา่ในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่๔/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ท่ีประชุมเหน็ชอบในหลักการ ให้หน่วยงานดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการต่อไปได้ แตไ่ม่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณ ต่อมา่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ปรับคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์
ปัจจุบัน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นการจดัหาอปุกรณ์ ๔ รายการ คอื เครือ่งคอมพวิเตอร์
สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  เคร่ืองสำารองไฟฟา้ขนาด ๘๐๐ VA  ชุดโปรแกรมระบบปฏบัิตกิารสำาหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และอปุกรณอ์่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) แตล่ะรายการจดัหาจำานวน ๙๕๔ เครือ่ง  แตเ่นือ่งจากการ
ปกครองได้มีการจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ล็อตใหญ่ไปแล้ว จึงตัดรายการดังกล่าวออก
เหลือการจัดหาอุปกรณ์เพีียง ๓ รายการ  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๑,๗๐๗,๔๐๐.- บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และทีม่ีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำางาน
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว  รวมทั้งส้ิน ๘ โครงการ ดังน้ี

- โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๒ โครงการ ดังน้ี
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่าย

ประจำาป ี๒๕๖๐ จำานวนเงนิ ๕๙๓,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเกา้หมืน่สามพันหกร้อยบาทถว้น) ส่วนท่ีเปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๕๕๘,๘๔๐.- บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ      
๔๙๙  ,  ๕๔๐  .-   บาท   (  ส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน  )    ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๖๕  ,  ๐๔๐  .-   บาท   (      
ส่ีแสนหกหม่ืนห้าพันส่ีสิบบาทถ้วน  )   

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานได้ดังนี้

๑. รถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนั้น ปัจจุบันจัดเก็บข้อมูลตัวแทน
ของบุคคลในรถยนต์เพียง ๑ คน โดย อส. ทำาหน้าที่นับจำานวนคน และมีการบันทึกภาพด้วยกล้อง CCTV  เมื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลนี้แล้ว ควรเปล่ียนแปลงระเบียบให้จัดเก็บข้อมูลของบุคคลทั้งหมด

๒. โครงการนี้เป็นการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาลดขั้นตอน/ระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  จึงอยากให้สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ พัฒนาระบบ
ค้นหาข้อมูลโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการอนุมัติให้สามารถค้นหาและ
เปรียบเทียบข้อมูลไดถ้ึงรายละเอียดของแต่ละรายการ ซึ่งระบบค้นหาข้อมูลในปัจจุบันสามารถค้นหาได้เพียงชื่อโครงการ
ราคาต่อหน่วย วงเงินรวมทั้งโครงการ   รายละเอียดโครงการจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ PDF ซ่ึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางบุษราคัม หวังศิริจิตร  ผู้อำานวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทำาการบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดด้วยปากกา ไม่มีการจัดทำาสถติิ และไม่สามารถค้นหาประวัติการเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทยของบุคคลต้อง
สงสัยได้  ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคคลเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทยที่จะจดัหาตามโครงการนี้จะใช้การอ่านข้อมูลจากบัตรประจำา
ตัวประชาชนโดยไมต่้องแลกบัตรไวท้ี่จุดผ่านประตูเข้า-ออก  กรณีไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ อส. สามารถบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบได้  โดย อส. เป็นผู้พิจารณาว่าบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก เป็นบุคคลเดียวกับที่แสดงข้อมูล/ภาพถ่ายจากข้อมูลที่
อ่านจากบัตรประจำาตัวประชาชน (หรือข้อมูลจากเลขรหัส ๑๓ หลักที่ประชาชนแจ้ง) หรือไม่  ระบบจะต้องแสดงผลในรูปแบบ
ของ Web Application ได ้ดผูา่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ตัง้โตะ๊ และ Smart Phone สามารถ Export ขอ้มลูไปยงั MS Excel ได้
และสามารถค้นหาโดยใช้เลขประจำาตัวประชาชน หรือชื่อ นามสกุล หรือเลขทะเบียนรถ หรือวันที่เข้า-ออกได้  สามารถจัดทำา
รายงานสถิติเป็นรายวัน ระบุช่วงวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  มีความสามารถในการเพิ่ม -ลด และปรับตำาแหน่ง
Field ข้อมูลในหน้าจอได้โดยไมต่้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม  การจัดหาตามโครงการนี้ประกอบด้วยค่าพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ) ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรม BI สำาหรับ Desktop ๑ สิทธ์ิ และค่าอบรมผู้ใช้งาน (เ
จ้าหน้าที่ อส.) อย่างน้อย ๘๐ คน ผู้ดูแลระบบ อย่างน้อย ๔ คน  ได้ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาก กฟภ . และได้
รับการสนบัสนนุเคร่ืองอ่านบัตรจากกรมการปกครอง   ราคาอ้างองิใช้ราคาตำ่าสุดจากผูเ้สนอราคา ๓ ราย (ไมม่รีาคาในเวบ็ไซต์
เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบตามความต้องการของหน่วยงานโดยเฉพาะ)  ซึ่งหน่วยงานได้สอบถามไปยังผู้เสนอราคาเพื่อ
ยืนยันค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  เมื่อผู้เสนอราคาได้ยืนยันราคาแล้ว ปรากฏว่าจำานวนเงิน
โครงการลดลงเหลือ ๔๙๙,๕๔๐.- บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน )  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน
เงิน ๔๖๕,๐๔๐.- บาท (ส่ีแสนหกหมื่นห้าพันส่ีสิบบาทถ้วน) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือทดแทนกล้องที่ถกูเผาทำาลาย และไม่
ครอบคลุมในสัญญาจ้างบำารุงรักษาในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน ๒๐๕ กล้อง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๘,๒๕๖,๕๑๓.- บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

คณะทำางานได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มขี้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวง (นายวันชัย เขียวชะอำ่า  ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี
การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าเป็นการจัดซื้อกล้อง CCTV เพื่อทดแทนกล้องเดิมที่
ถูกระเบิด ถูกเผา ถูกทุบทำาลาย สูญหาย ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาจ้างโครงการบำารุง
รักษาและซ่อมแซมแก้ไข (สัญญาบำารุงรักษาเป็นการดำาเนินการเมื่อกล้องเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกตขิองอุปกรณ์ )
เมื่อจัดหาเรียบร้อยแล้ว สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำาเนินการส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยจดัหาเพียง ๑ รายการ คือ กล้องชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคา (Outdoor

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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Fixed Network Camera) จำานวน ๒๐๕ กล้อง ไม่มีค่าติดต้ัง เน่ืองจากบริษัทผู้รับจ้างตามสัญญาบำารุงรักษาจะเป็นผู้ดำาเนินการ
ตดิตัง้ สำาหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ให้นำางบประมาณที่เหลือตามโครงการนี้ไปดำาเนินการจัดหา
กล้อง CCTV เพิ่มเติมเพื่อเป็นอะไหล่สำารองนั้น หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการขอรับงบประมาณได้มีการระบุ
จำานวนไว้ อาจเข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จึงดำาเนินการจัดซื้อเท่าจำานวนทีไ่ด้ของบประมาณไว้เท่านั้น    ทั้งนี้ ระบบ
กล้อง CCTV ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ได้ โดยหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าภ่พหลัก คือ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๓ โครงการ ดังน้ี
กรมการปกครอง  จำานวน ๓ โครงการ
๓) โครงการอำานวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชนในการออก

หนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) เพื่อติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการออกหนงัสือผ่านแดน
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๑๖,๘๓๖,๖๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนสามหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๒,๔๓๙,๓๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสามหมืน่เก้าพันสามร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ   หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว   เห็นว่าเปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการมขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่กรณไีมม่รีาคาตามเกณฑ ์รายการที ่๔ โปรแกรม
ประยุกต์สำาหรับตรวจสอบและวิเคราะหข้์อมูลการออกหนงัสือผ่านแดนด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ซ่ึงสืบราคา ๓ ราย
(ไมมี่ราคาในเว็บไซต ์เนือ่งจากเป็นการพัฒนาระบบตามความต้องการของหนว่ยงานโดยเฉพาะ) จำานวนเงินท่ีผู้เสนอราคาเสนอมาคือ
๓,๗๐๔,๙๐๐ / ๔,๑๐๐,๐๐๐ / ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท  แต่หนว่ยงานใชร้าคาอา้งองิ ๓,๕๕๔,๙๐๐ บาท ซึง่ตำ่ากวา่ราคาตำ่าสดุทีไ่ดส้บื
ราคามาน้ัน  คณะกรรมการมีข้อห่วงใยว่าอาจจะมีปัญหาไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้

ผู้แทนกรมการปกครอง (นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์  ผู้อำานวยการส่วนกิจการชายแดนและ
ผู้อพยพ สำานักกิจการความมั่นคงภายใน ) เรียนที่ประชุมว่าได้สอบถามผู้เสนอราคา และพิจารณาแล้วว่า ผู้เสนอราคาสามารถ
ดำาเนินการพัฒนาระบบตามกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวได้

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานปกครอง) เรียนชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการดำาเนินการตามโครงการนี้เป็นการบันทึกข้อมูลการผ่านแดนชั่วคราว
ซึ่งเดิมเป็นเพียงใบผ่านแดนซึ่งอาจจะเข้าด่านหนึ่งแต่ไปออกอีกด่านหนึ่ง เมื่อจัดเก็บเป็นหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Border Pass) ก็จะทราบสถิติต่าง ๆ ว่าเข้าที่ไหน เท่าใด ออกที่ไหน เท่าใด ยังคงตกค้าง เท่าใด    ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูล
กับกระทรวงแรงงานนั้น เป็นอีกระบบหนึ่งที่สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ  งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๒,๓๙๙,๗๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  หลังจาก
ปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๒  ,  ๑๑๒  ,  ๖๐๐  .-   บาท   (  สามสิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน  )  

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะทำางาน ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว   เห็นว่าเปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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ผู้แทนกรมการปกครอง (นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานปกครอง) เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าเดิมมีศูนย์ดำารงธรรมที่จังหวัด ต่อมานายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อศูนย์ดำารงธรรมที่อำาเภอได้ โดยจะเชื่อมโยงระบบจากอำาเภอมาที่จังหวัด และเชื่อมต่อมายังศูนย์ดำารงธรรมของกระทรวง
มหาดไทยด้วย
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบตัิการด้าน
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนกรมการปกครอง จังหวัดสงขลา งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๘๓,๙๙๔,๐๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำานวนเงินส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๖,๒๘๑,๓๐๐.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๗๖  ,  ๕๑๖  ,  ๕๐๐  .-   บาท   (  เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหนึ่ง  
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน  )  

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานได้ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ บริษทัเสนออุปกรณ์ยี่ห้อ/รุ่นเดียวกันทั้ง ๓ บริษัท เป็นการ
กำาหนดคุณสมบัตทิี่ไม่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันกันหรือไม่ อย่างใด  ซึ่งผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการจัดหา
ตามโครงการนี้เป็นการพัฒนาส่วนต่อขยาย จึงมีความจำาเป็นทางเทคนิคทีต่้องกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะให้สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายสำาหรับวงจรเช่า (Leased Line) ซึ่ง
หน่วยงานนำาเรียนที่ประชุมว่ารวมอุปกรณ์ต้นทางปลายทางด้วยนั้น ให้ย้ายไปไว้กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ สืบราคาอย่างน้อย
๓ ราย รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๕ ค่าใช้ของเจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ ให้หน่วยงาน
จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะกรรมการทราบด้วย เพื่อให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้าน ICT

หนว่ยงานไดป้รบัแกไ้ขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สง่ใหฝ้า่ยเลขานกุาร
ตรวจสอบแล้ว  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๗๖ ,๕๑๖,๕๐๐.- บาท (เจ็ดสิบหกล้าน
ห้าแสนหน่ึงหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิติ เหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานปกครอง) เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าเป็นโครงการสำาหรับ ๑๔ จังหวัด ในเขตภาคใต้ แต่มีจัดตั้งศูนยท์ี่จังหวัดสงขลา
และจะเชื่อมโยงกับระบบที่ส่วนกลาง (วังไชยา)  เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองในส่วนกลางได้จัดเก็บข้อมูลของปืนที่ซื้อ
เข้ามาใหม่ ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ภายในและภายนอกของปืน ประกอบกับ
เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ในการครอบครองอาวุธปืน ทยอยเก็บข้อมูลไปเร่ือย ๆ และมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังด้วย  ระบบ
ฐานข้อมูลนี้มีการใช้งานร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติและสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนคดีต่าง ๆ
เมื่อมีความจำาเป็นเร่งด่วน แต่ได้รับงบประมาณจำากัด จึงจดัทำาโครงการนำาร่องที่ภาคใต้ซึ่งมีเหตุการก่อความไม่สงบ โดยเร่ิมต้น
ที่จังหวัดสงขลาก่อน    ข้อมูลที่จดัเก็บนี้จะจัดเก็บเมื่อมีการขออนุญาตมีอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองจะนำาปืน
ดังกล่าวมาทดลองยิง เนื่องจากเวลายิงกระสุนออกไปนั้น ปืนแต่ละชนิดจะมีเกลียวและลำากล้องไม่เหมือนกัน ส่งผลให้
หัวกระสุนและปลอกกระสุนที่ยิงแล้วจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน การจัดเก็บจะสแกนภาพเป็นสามมิติจัดเก็บไว้ในระบบฐาน
ข้อมูล เมื่อเก็บหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุไดแ้ล้ว จะนำามาเทียบกับภาพในระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ว่าเป็นหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนจากปืนกระบอกใด

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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ผู้แทนกรมการปกครอง (นางสาวอัจฉรา คงกล่ินสุคนธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำานักการสอบสวนและนิติการ) เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่หน่วยงานจัดสร้างระบบไว้
ที่จังหวัดสงขลา แล้วคดัลอกข้อมูลมาไว้ที่ส่วนกลาง (วังไขยา)  เนื่องจากต้องการให้ระบบฐานข้อมูลที่จังหวัดสงขลาเป็นระบบ
สำารอง    ตำารวจมีการสแกนหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเมื่อเกิดคดแีล้วเท่านั้น แตก่รมการปกครองจะสแกนทั้งปืนที่
ขออนุญาติใหม่ และจัดเก็บข้อมูลปืนเก่าย้อนหลังด้วย
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๒ โครงการ ดังน้ี
การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๖) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ MEA Smart Management งบประมาณลงทุนประจำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๐ จำานวนเงิน ๒๔,๙๑๒,๘๐๐.- บาท (ยี่สิบสีล่้านเก้าแสนหนึ่งหมืน่สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ ๗

คณะทำางานได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว ไม่มขี้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายณัฐดนัย พรหมนิยม  วิศวกรไฟฟ้า ๕) เรียนที่ประชุมว่า
โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบงานใหม่เพื่ิอเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดทำาระบบการวางแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ
ของ กฟน. ฉบับที่ ๑๒ (ฉบับล่าสุด) วงเงินประมาณ ๘๔,๐๐๐ ล้านบาท มีโครงการทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการ  เดิมข้อมูลอยู่ใน
MS Project ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละโครงการไม่สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ เช่น โครงการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
แต่ละสถานีจะถูกเชื่อมโยงกับงานขออนุญาตและงานสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทำาให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความยากลำาบาก ด้วย
ปริมาณงานที่มากขึ้น ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่บน MS Excel ได้อยูท่ี่คอลัมน์ ZA แล้ว รวมแล้วเกือบ ๑,๐๐๐ cell ทีไ่ด้บริการงาน
โครงการอยู่  จึงจัดทำาโครงการนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวางแผนงานโครงการได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
สามารถเรียกใช้ได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่ และทุกเวลา    การพัฒนาระบบตามโครงการนี้ซึ่งจะสามารถใช้งานผ่าน
Mobile Application ได้นั้นจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีด้วยการทำางานร่วมกันของทุกหน่วยงาน
แบบบูรณาการ    โครงการ MEA Smart Management ประกอบด้วยงาน ๗ งาน ดังนี้ (๑) พัฒนาระบบวางแผนงาน
โครงการ (๒) พัฒนาระบบจัดทำาแผนปฏิบัติงานโครงการ (๓) พัฒนาระบบบริหารงานโครงการแและการจ่ายเงิน (๔) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการใบขอให้จัดหา (PR : Purchase Request) และใบสั่งงาน (W/O : Work Order) (๕) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บน Mobile Device (๖) งานนำาเข้าข้อมูล และ (๗) งานเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยงานได้ศึกษาระบบในท้องตลาด จำานวน ๔ ระบบ ดังนี ้ (๑) MS Project ซ่ึง กฟน. ใช้อยู่
ในปัจจุบัน สามารถทำา Gantt Chart ดู Time Line ว่าอยู่ในช่วงใด อยู่ใน Time Frame หรือไม่ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่า
จุดเกิดเหตุหรือสถานีที่กำาหลังปฏิบัติงานอยู่ที่ใด และไม่มีฐานข้อมูลใน Mobile Application  (๒) Project Planning เป็น
Application บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ มีการทำางานคล้าย MS Project ไม่สามารถระบุพิกัดได้ ไม่สามารถTacking ว่าการทำางาน
อยู่ที่ใดของ Work Flow  (๓) Clarizen ซึ่งผู้ให้บริการอยู่ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย สามารถทำาตามความต้องการ
พื้นฐานได้ แต่ไม่สามารถระบุพิกดัได้ และไม่สามารถ Tracking ว่าการทำางานอยู่ที่ใดของ Work Flow ที่สำาคัญคือทรัพยากร
ต้อง Online บน Server ของผู้ให้บริการ ต้องจ่ายเป็นรายปี เมื่อหมดสัญญาแล้ว ข้อมูลซึ่งอยู่บน Server ของเขา ซึ่งเป็น
ข้อมูลของเราเองจะถูกตัด (หยุดให้บริการ) การคิดค่าบริการรายปี โดยคดิต่อ User ซึ่ง กฟน. ประมาณการที่ ๕๐๐ User ซึ่ง
Clarizen คดิค่าบริการปีละ ๒๓ ล้านบาท  ดังนั้น การพัฒนาระบบขึ้นใช้เองจะมีความคุ้มค่ามากกว่า เนื่องจากเกิดองค์ความรู้่
และหน่วยงานสามารถพัฒนางานต่อไปได้  โดยระบบนี้จะพฒันาเป็น Open Source เพื่อไม่ให้มีค่า License และเจ้าหน้าที่
ของ กฟน. จะสามารถพัฒนาโปรแกรมเองได้  ความยากของโครงการนี้คือการบูรณาการ รูปแบบการดำาเนินงานโครงการมี
๑๐-๒๐ รูปแบบ ความยากอยู่ที่จะต้องแกะ Work Flow ของแต่ละรูปแบบมาใส่ไว้ในโปรแกรมจึงต้องใช้นักพัฒนาโปรแกรม
จำานวนมาก เนื่องจาก กฟน. มีเวลาให้ไม่มากพอ    กรณีการจัดทำา Mobile Application โดยทั่วไปซึ่งเป็นการ Display

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ผู้พัฒนาระบบจะใช้วิธีการ Transform Code แล้วลดรูปเพื่อให้มีรูปร่างให้เหมาะกับการใช้งานบน
Tablet หรือ Smart Phone แต่ กฟน. ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสะดวกในการนำาเข้าข้อมูลจากหน้างาน จึงต้อง
พัฒนาระบบข้ึนมาสำาหรับ Mobile Application โดยเฉพาะ  ดังน้ัน จึงเป็นการเขียน Code ซำ้าท้ัง ๔ ระบบ (ระบบวางแผนงาน
โครงการ ระบบจดัทำาแผนปฏิบัติงานโครงการ ระบบบริหารงานโครงการแและการจา่ยเงิน ระบบบริหารจดัการ PR และ W/O)
บน ๒ แพลตฟอร์ม คือ Andriod และ iOS    และขอยืนยันว่าไม่มีความซำ้าซ้อนของตำาแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้

MS Project Project Planning Clarizen กฟน. พัฒนาเอง
๑. ตำาแหน่งพิกัดของโครงการ (Latitude, Longitude)
และแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ี (GIS) ได้

X X X /

๒. สร้างความสัมพันธ์แผนงานย่อยภายใตแ้ผนงาน
หลักได้

/ / / /

๓. กำาหนดสถานะของโครงการได้ X / / /
๔. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปริมาณงานเพื่อ
บริหารงานให้เหมาะสมกับจำานวนผู้ปฎิบัติงาน

X X X /

๕. สร้างแผนผังการไหลของงาน (Workflow) X X / /
๖. กรอกข้อมูลในการแสดงผลบน Dashboard ได้ X X / /
๗. โปรแกรมประยุกต์บน Mobile Device X / / /
๘. ไม่จำากัดจำานวนผู้ใช้งาน X X X /
๙. MEA’S Cloud X X X /

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๗) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล จำานวน ๑ ,๔๐๐ ชุด งบประมาณ
ลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๔๖,๖๐๔,๘๘๐.- บาท (สี่สิบหกล้านหกแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ   หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานได้เปรียบเทียบคุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ท่ีจะ
จดัหา กบัเคร่ืองคอมพวิเตอรป์ระมวลผล แบบที ่๑ ตามเกณฑ์ของกระทรวงดจิทิลัฯ ซึง่เครือ่งคอมพวิเตอรท์ี ่กฟน. จะจดัหามี
คณุลักษณะสูงกว่าตามเกณฑ์ของกระทรวงดจิิทัลฯ   เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นางอลิษา เพ็งจันทร์  นักประมวลผลข้อมูล ๗ ) เรียนที่ประชุมว่า
ในท้องตลาดปัจจุบันมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in One ที่เป็น Inter Brand ประมาณ ๔ – ๕ ย่ีห้อ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
ทรัพย์สินเทคโนโลยี) เรียนชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กฟน. จะนำามาเปลี่ยนถ่าน
ทำาความสะอาดภายใน ลงโปรแกรมใหม่ แล้วบริจาคให้โรงเรียน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด คำานึงถึงประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๘/๖๐)
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