
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐
วันจนัทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ (ห้องประชุม ๑) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

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

(นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส)
๕. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายมหศักดิ์ เกตุฉ่่า  ผศ. ดร. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

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

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  วิศวกรโยธาช่านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกช่านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางพิศวาท ภาพสุวรรณ  ผู้อ่านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

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

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

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

๑๗. ผู้อ่านวยการส่านักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติวงศ์  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานอ่านวยการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๖๐)
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๑๘. ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปช่านาญการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่านวยการส่านักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข  นิติกรช่านาญการพิเศษ)  (แทน)

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

๒๑. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์)

๒๒. ผู้อ่านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายรังสี มุลิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  (แทน)

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ) 
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปัญจมาศ ก่าลังดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  การประปาส่วนภูมิภาค
๒. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายเอกสิทธ์ิ โพชนุกูล ที่ปรึกษา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. นายสัณห์ธนปรัชญ์ นิลรัตนชัยกุล ที่ปรึกษา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. นายรัฐพงษ์ แก้วแสงเอก ที่ปรึกษา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. นายณัฐพงษ์ คงคาลัย ที่ปรึกษา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. นายสิขรินทร์ ตั้งด่ารงรัตน์ ที่ปรึกษา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐. ด.ต. จารุวัฒน์ กันหาประกอบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา  ต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส่านักนโยบายและแผนฯ  ส่านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ  ส่านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่านวน ๘ โครงการ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ่านวน ๑ โครงการ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จ่านวน ๑ โครงการ  และสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ่านวน ๑ โครงการ   รวมทั้งส้ิน ๑๑ โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๖๐)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
๓.๑ รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (หลังการจัดหา)

ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ จ่านวน ๑ หน่วยงาน รวม ๕ โครงการ คือ

หน่วยงาน  จ่านวน
(หน่วยงาน)

จ่านวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
- ผ่านความเห็นชอบ
- จัดหาจริง

1
1

5
5

32,518,100.-
30,025,038.28

ลดลง
2,493,061.72 บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย และที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะท่างาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว  รวมท้ังส้ิน ๒ โครงการ ดังน้ี

- โครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จ่านวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการสำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

ของกองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน จำานวนเงิน ๑๑๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึง่หมืน่ห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)

คณะท่างานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
คณะท่างานมขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์มอี่านาจหนา้ทีใ่นการพจิารณา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเช่ือมโยงกับระบบคอมพวิเตอร์เท่าน้ัน   ตามทีน่่าเสนอทีป่ระชมุว่ามีการปรับปรุงสถานที่โดย
จัดหาฉากกั้นส่านักงาน (แบบพาร์ทิชั่น) และจัดหาโตะ๊-เก้าอี้ส่าหรับผู้บริหาร ไมใ่ชโ่ตะ๊-เกา้อีส้่าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์  คณะท่างานพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการจัดหาฉากกั้น และโตะ๊-เก้าอี้ส่าหรับผู้บริหาร ควรแยกออกจากโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ฯ เพราะไมใ่ช่ส่ิงทีจ่่าเป็นต้องจดัหาในคราวเดยีวกนั เน่ืองจากไมใ่ช่อปุกรณ์ทีจ่่าเป็นต้องใชง้านร่วมกบั
ระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากปรับแก้ไขแล้ว วงเงินของโครงการลดลงจากจ่านวนเงิน ๓๑๔  ,  ๔๐๐  .-   บาท     (  สามแสนหน่ึงหมืน่ส่ีพนั  
ส่ีร้อยบาทถ้วน  )   เป็น ๑๑๕  ,  ๘๐๐  .-   บาท   (  หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน  )   ท้ังน้ี ให้น่าเสนอ CIO ลงนามในแบบรายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ก่อนน่าเสนอคณะกรรมการ และปรับแก้ไข แบบรายงานสรุปโครงการ 
(แบบ คกก.มท.๐๑) ให้รายการอุปกรณ์ที่จัดหาตรงกับแบบรายงานการจัดหาฯ ด้วย

หนว่ยงานไดป้รบัแกไ้ขตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สง่ใหฝ้า่ยเลขานกุาร
ตรวจสอบแลว้  หลงัจากปรบัแกไ้ข เหน็ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบัิต ิเหน็ควรนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาต่อไป
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่าเสนอ   ก่าชับให้หน่วยจัดหาด่าเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ค่านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๖๐)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัด จ่านวน ๑ โครงการ คือ
ตำารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) โครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / กิจกรรมย่อย

ปรับปรุงดูแลและพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สีส่ิบล้านบาทถ้วน)

คณะท่างานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท่างานได้ดังนี้

๑. ให้ทบทวนกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบ
มุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) ว่าเป็นการก่าหนดคุณลักษณะที่มากเกินความจ่าเป็นหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการจัดหา
ซอฟตแ์วร์ส่าหรับวิเคราะห์ภาพ

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ทุกรายการซึ่งระบุหมายเหตุว่าราคาจากเว็บไซต์ไม่รวมค่า
ด่าเนินการใด ๆ นั้น  ให้แสดงการค่านวณค่าด่าเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๒ ซอฟต์แวร์การบันทึก ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่า
เป็นซอฟต์แวร์กลาง ไม่มีการคิดค่าสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ (สิทธ์ต่อหัวกล้อง) โดยซอฟต์แวร์ ๑ ชดุ ซึ่งติดตั้งลงใน Server ๑
เครื่อง จะใช้บันทึกภาพจากกล้อง CCTV จ่านวน ๘๐ กล้อง (Server+Software ๒ ชดุ รวมกล้อง ๑๖๐ กล้อง) นั้น ให้ปรับ
แก้ไขหมายเหตุด้วย การระบุว่า “… และในซอฟตแ์วร์ใช้ได้ต่อ ๑ กล้อง” จะท่าให้เกิดความสับสน

๔. หน่วยงานควรพิจารณาทางเลือกในการจัดหาซอฟต์แวร์กลางที่เป็นลักษณะไม่จ่ากัด
จ่านวน (Unlimited) และไม่คดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อกล้อง CCTV เข้ากับซอฟต์แวร์กลาง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
ระยะยาวด้วย หากจัดหาซอฟตแ์วร์ ๑ ชุด ต่อกล้อง CCTV ๘๐ กล้อง เมื่อมีการเพิ่มจ่านวนกล้องในอนาคต จะมีค่าใช้จ่ายของ
ซอฟตแ์วร์เพิ่มขึ้นตามจ่านวนกล้อง

๕. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ก่าหนดคุณลักษณะเฉพาะไว้สูงมาก
ทั้งนี้ การออกแบบเครือข่าย ไมต่้องออกแบบเผื่ออนาคต ไม่จ่าเป็นต้องลงทุนสูงตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากเป็นการก่าหนด
คุณลักษณะที่เกินความจ่าเป็น  ควรออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน และขยายหรือเพิ่มประสทิธิภาพของ
เครือข่ายตามความจ่าเป็น

๖. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ ฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูล ก่าหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ละเอียดพอ อาจ
ท่าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี Spec ต่่าสามารถผ่านข้อก่าหนดได้ เม่ือทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ตามข้อก่าหนดทุกอย่าง แต่พอหมดระยะ
เวลาประกันก็ช่ารุดพอดี ต้องจัดซ้ือใหม่  หากก่าหนด Spec ให้ละเอียดมากกว่าน้ี จะสามารถกรองเอาผลิตภัณฑ์ท่ีมี Spec ต่่าออกไปได้

๗. การขอใช้เสาไฟฟ้าแรงสูงในการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น โครงการ
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ได้ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นหลัก มีเพียงบางจุดเท่านั้นที่มีความจ่าเป็นต้องตดิตั้ง
เสาเอง การปฏิบัติงานของ กฟภ . ก็มีความระมัดระวังในดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นทีต่ิดตั้งบนเสาของ กฟภ . อย่างดทีี่สุด
จึงไม่น่าจะเป็นข้อกังวลหลักที่จะไม่ใช้เสาของ กฟภ.    อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องจ้างบ่ารุงรักษาระบบกล้อง CCTV อยู่แล้ว
ถ้าหากเกิดความเสียหายขึน้ ก็สามารถพิสูจนไ์ดว่้าเกิดจากสาเหตใุด และด่าเนนิการซอ่มบ่ารุงตามสัญญาได ้ การโตต้อบหนงัสือ
แม้จะมีพิกดัแสดงจดุติดตั้งกล้องที่ชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจุดใดบ้างที่สามารถขอใช้เสาของ กฟภ . ได้ และจุดใดที่
จ่าเป็นต้องติดตั้งเสาเอง  หน่วยงานควรประสานเจ้าหน้าที่ของ กฟภ. ให้ลงพื้นที่หน้างานเพื่อพิจารณาจุดที่เหมาะสมกับการ
ขอใช้เสาของ กฟภ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ จะเหมาะสมกว่าโครงการผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว ได้รับงบประมาณแล้ว ค่อยมาชี้จุดที่สามารถขอใช้เสาของ กฟภ. ได้ในภายหลัง  เนื่องจากเสาไฟมีความ
แข็งแรงมากกว่าเสาที่หน่วยงานจะด่าเนินการติดตั้งเอง และเป็นการประหยัดงบประมาณ สามารถน่างบประมาณที่เหลือไป
เพิ่มจ่านวนกล้อง หรือด่าเนินการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกล้อง CCTV ต่อไป

๘. ให้ทบทวนการลงทุนเดินสายสัญญาณใยแก้วน่าแสงเอง เมื่อเทียบกับการเช่าในระยะยาว
ทางเลือกใดจะมคีวามคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่ากัน  จากลงทุนเดินสายเองตามโครงการนี้ ประมาณ ๒๐ ล้านบาท หากใช้ได้
นาน ๑๐ ปี ค่าใช้จ่ายประมาณปีละ ๒ ล้านบาท ราคา ๒ ล้านบาทสามารถเช่าได้ ๑ ปี ซึ่งในอนาคต ผู้ให้บริการจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสายสัญญาณขึ้นเรื่อย ๆ แตถ่้าลงทุนเอง จะไดคุ้ณภาพสายสัญญาณเท่าเดิมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นอกจาก
ลงทุนเพิ่มขึ้น    ท้ังนี้ ค่าใช้จ่าย ๒๐ ล้านบาทนี้ ยังไม่รวมค่าบ่ารุงรักษาสายสัญญาณใยแก้วน่าแสงในแต่ละปี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๖๐)
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๙. ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยไม่มีอ่านาจหน้าที่ในการพิจารณา แต่คณะท่างานพิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่าควรแจ้งให้หน่วยงาน
รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการ โดยเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานในการพิจารณาว่า
จะปรับแก้ไขหรือไม่  ดังนี้

(๑) ราคาสายใยแก้วน่าแสงสูงกว่าราคาที่คณะท่างานได้ค้นหาจากเว็บไซตต์่าง ๆ มาก
ควรทบทวนราคาให้ใกล้เคียงกับราคาในท้องตลาด

(๒) ค่ารถขนส่ง สูงมาก  ควรอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก่าหนด
(๓) วัสดุส้ินเปลืองงานติดต้ัง และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ประมาณ ๔.๖ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายท่ี

สูงมาก ซ่ึงโดยปกติค่าติดต้ังจะถูกฝังอยู่ในการซ้ือของแล้ว  หากคิดค่าแรงแยกต่างหาก ค่าของก็ควรจะต่่ากว่าน้ี  หากค่าของแพง
ค่าแรงต้องลดลง  ทั้งนี้ ค่าแรงที่น่าเสนอในแต่ละรายการเป็นราคาที่สูงมากจึงน่าจะรวมค่าวัสดแุล้ว หากแยกค่าวัสดุออกมา
ย่ิงเห็นว่าค่าแรงแพงมาก  ควรทบทวนว่าคิดค่าติดตั้งซ่้าซ้อนกันหลายรายการหรือไม่

(๔) โดยปกตกิารเชื่อมสายสัญญาณต้องรวมการทดสอบด้วย เมื่อมีการคิดค่าทดสอบแยก
ต่างหากอีกรายการ  ควรทบทวนว่ามีการคิดค่าทดสอบซ่้าซ้อนกันหลายรายการหรือไม่

(๕) เมื่อพิจารณาจากรายการที่จดัหาแล้ว เนื้องานหลัก (ระบบกล้อง CCTV) มีสัดส่วนที่
น้อยกว่าส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด

ผู้แทนต่ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ต.อ. สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สภ.พระนคร-
ศรีอยุธยา) เรียนที่ประชุม ดังนี้

๑. หน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลภาพจากระบบกล้อง CCTV ในการสืบสวน จึงประสงค์
จะใช้กล้อง CCTV ทีไ่ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ประจ่าปี ๒๕๕๙ เนื่องจากกล้องแบบมุมมองคงที่ส่าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ ๒ ราคา (รายการที่ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ปี ๕๙) ไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ จึงเสนอขอความเห็นชอบในการ
จัดหากล้องท่ีความละเอียดสูงกว่าคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ดังกล่าว  เม่ือคณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
จึงได้ให้ที่ปรึกษาตดิตั้งกล้อง Demo เพื่อด่าเนินการเปรียบเทียบภาพจากกล้อง CCTV (รายการที่ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ปี ๕๙
ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๗ ตามร่างเกณฑ์ฯ ปี ๖๐ ราคา ๕๘,๐๐๐ บาท) ซึ่งหน่วยงานอ้างอิง spec และราคา
จากร่างเกณฑ์ฯ ท่ีประกาศประชาพิจารณ์ในเว็บไซตข์องกระทรวงดิจิทัลฯ ระหว่างวันที่ ๘ -๑๕ ส.ค.๖๐ เมื่อความละเอียดของ
กล้องสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ หน่วยงานจะสามารถน่าเลขทะเบียนของยานพาหนะไปตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้ทันที

๒. การติดตั้งกล้อง Demo ใชข้าตั้งกล้องวางที่จุดเดียวกัน โดยวางกล้องทั้ง ๒ แบบ คู่กัน
บริเวณแยกทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งสภาพอากาศในวันนั้นครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวัน  ภาพที่น่าเสนอที่
ปะชุมในวันน้ีเป็นภาพประมาณเวลา ๑๕ นาฬิกาเศษ  ผลการทดสอบคือ ภาพจากกล้องตามเกณ์ฯ ปี ๕๙ เม่ือ capture ภาพแล้ว
ไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ แต่ภาพจาก (ร่าง) เกณฑ์ฯ ปี ๖๐ จะสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ในขณะเป็นภาพเคลื่อนไหว
สาเหตุทีภ่าพดูเหมือนมุมมองต่างกัน เนื่องจากเลนส์ของกล้องทั้ง ๒ ตัวมีขนาดต่างกัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เนื่องจากหน่วยงานจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการเช้าวันนี้  ฝ่ายเลขานุการจึงมิได้จัดส่ง

เอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า  และเมื่อพิจารณาจากเอกสารภายในเวลาจำากัดแล้ว พบว่าหน่วยงานยังมิได้
ทบทวนและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน  รวมทั้งรายการที่นำาเสนอในวันนี้
แตกต่างจากที่เคยนำาเสนอคณะทำางาน โดยมีการเพิ่มรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จึงยังมีเวลาที่จะทบทวนโครงการได้  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้พิจารณาตาม
เอกสารและการนำาเสนอ โดยมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนโครงการ สรุปได้ดังนี้

๑. การติดตั้งกล้อง Demo หน่วยงานมิได้ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนฐานเดียวกัน ดังนั้น
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพจากกล้อง (รายการที่ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ปี ๕๙ กับรายการที่ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ปี ๖๐) จึงไม่
สามารถใช้อ้างอิงได้อย่างแท้จริง ไมท่ราบว่าคุณภาพของกล้องทีแ่ตกต่างกันนั้น เกิดจากเลนส์ที่แตกต่างกัน หรือเกิดจากความ
ละเอียดของกล้องที่แตกต่างกัน ฯลฯ    จึงให้หน่วยงานดำาเนินการทดสอบกล้องอีกครั้งโดยควบคุมเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความ
น่าเชื่อถือในผลการทดสอบ โดยให้ผู้แทนคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองฯ ไปร่วมสังเกตการณ์การทดสอบดังกล่าวด้วย   

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๖๐)
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