
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑
วันจนัทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  (แทน)
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน  เจ้าพนักงานปกครองช่านาญการ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

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

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา  ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  สถาปนิกช่านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙)  (แทน)

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

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

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

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

๑๖. ผู้อ่านวยการส่านักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  (แทน)

๑๗. ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๒ -

๑๘. ผู้อำำนวยกำรสำำนักกฎหมำย สป.มท. กรรมกำร
(นำยนิเวศน์ หำญสมุทร์)

๑๙. ผู้อำำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  สป.มท. กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำยชัชวำลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๐. ผู้อำำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์สำรสนเทศและกำรส่ือสำร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(นำงบุษรำคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. ผู้อำำนวยกำรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(นำงสำววรรณภำ ขันติสมบูรณ์)

๒๒. นำยวิเชียร เอำทำรสกุล วิศวกรไฟฟ้ำส่ือสำรชำำนำญกำรพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำววิไลภรณ์ ศรีไพศำล  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำำนำญกำร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๔. นำงสุณีย์ ชูปรีชำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำำนำญงำน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ไมม่าประชุม (ติดรำชกำร)
๑. ปลัดกระทรวงมหำดไทย ประธำนกรรมกำร
๒. ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน กรรมกำร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. นายธรรมนูญ ตรีบุบผา หัวหน้างาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค
๓. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
๔. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ การประปานครหลวง
๕. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. นายรณภพ เชื้อสำาราญ ผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาอุปกรณ์ส่ือสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นายเอกลักษณ์ ถาวร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางกรรณิกา แสงแก้ว ผู้อำานวยการกองแผนที่ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นายสุภกร ศรีตุลานนท์ รองผู้อำานวยการกอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายสยาม มั่นเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลนครแม่สอด
๑๓. นายวิชาญ คำาวิลัย เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครแม่สอด
๑๔. นายทนงศักดิ์ เมืองฝ้ัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักงานจังหวัดตาก
๑๕. นายชลอ อินทพันธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมการปกครอง

สำานักบริหารการทะเบียน
๑๖. ร.ต.อ.สุรชัย วิชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา ตำารวจภูธรจังหวัดพะเยา
๑๗. ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครแม่สอด
๑๘. นายอภิรักษ์ เขาวิลาส หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทศบาลนครแม่สอด
๑๙. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง

สำานักบริหารการทะเบียน
๒๐. นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง

สำานักบริหารการทะเบียน
๒๑. พ.ต.อ.มาโนช มีสกุลคุณ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา ตำารวจภูธรจังหวัดพะเยา
๒๒. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๓. นางสาวธิติมา กัญจนพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผน GIS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๔. นายประวิตร พานชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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๒๕. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๖. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๗. นางสาวนุชรินทร์ ลาดโฮม นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
๒๘. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
นายนิรัตน์ พงษ์สทิธิถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็น
ประธานที่ประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่านวน ๕ โครงการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๔ - ๕ และ ๑๖ – ๑๗ รายละเอียดตาม

เอกสารที่เสนอในที่ประชุม
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ตามทีแ่ก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- เร่ืองสืบเร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ในคราวประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ Smart City ติดตัง้ระบบ CCTV เพ่ือรองรับการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัและกลุม่จังหวดัภาคเหนอื
ของสำานักงานเทศบาลนครแม่สอด  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๐  จำานวนเงิน ๔1,937,601.- บาท (ส่ีสิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน ) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒4,595,49๖.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) แล้วนั้น รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2560

จังหวัดตากมีหนังสือที่ ตก 0017.2/33737 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แจ้งว่า อำาเภอแม่สอดจะ
ขอนำาเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฉบับแก้ไข เนื่องจากมีความจำาเป็นต้องแก้ไขรายละเอียด
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามคำาของบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจำาปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตามโครงการที่นำาเสนอ

คณะทำางานประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานโครงการที่ปรับแก้ไข
ตามเกณฑ์ปัจจุบันของสำานักงานเทศบาลนครแม่สอดแล้ว ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรงตามเกณฑ์ รายการกล้อง
โทรทศันว์งจรปิดชนดิเครือขา่ยแบบมมุมองคงทีส่ำาหรบัตดิตัง้ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที ่2

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๔ -

ตามเกณฑ์ข้อ 7 (CCTV ปี 2559) ราคา 35,000.- บาท จำานวน 100 ชุด จำานวนเงิน 3,500,000.- บาท ปรับแก้เป็น
ตามเกณฑ์ข้อ 8 (CCTV ปี 2560) ราคา 55,000.- บาท จำานวน 100 ชุด จำานวนเงิน 5,500,000.- บาท  หลังจากปรับแก้ไข  
ทำาให้จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น   2,000,000.-   บาท จากเดิม ๒  4,595,49  ๖  .-   บาท เป็นจำานวนเงิน  
26,595,496.-   บาท   และมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดทำาเอกสารชี้แจงความจำาเป็นทีต่้องใช้กล้องที่มีความละเอียด 5
ล้านพิกเซล ซึ่งสูงกว่าเดิม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนเทศบาลนครแม่สอด (ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร  รองปลัดเทศบาล) เรียนที่ประชุมว่า
โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่จดัหาไม่ทันภายในเดือนกันยายน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่อำาเภอ
แม่สอด ติดตามผลการดำาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งจะเป็นประตูสู่ยุโรป
ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC   ดังนั้น จึงได้ทบทวนวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการนี้อีกครั้ง  ผลการทบทวน
เห็นว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงรายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 (ข้อ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๕๙)  เป็นกล้องโทรทศัน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ (ข้อ ๘ ตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๐) สรุปลักษณะการใช้งานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงการได้ดังนี้

รายการอุปกรณ์เดิม (ที่อนุมตัิ) CCTV 2559 ข้อ 7
ประชุมครั้งที่ 7/2560 วนัที่ 17 กรกฎาคม 2560

รายการอุปกรณ์ที่เสนอใหม่
CCTV 2560 ข้อ 8

ความต้องการ
ของหนว่ยงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 
สำาหรบัติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ 2

กล้องโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำาหรบัใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

ลักษณะการใช้งาน ข้อ   7 CCTV 2559  ลักษณะการใช้งาน ข้อ   8 CCTV 2560  
1. ตรวจจบัความเคลื่อนไหวทัว่ไป ของบุคคล หรือ

ยานพาหนะ
++++

2. ตรวจจบัความเร็วของยานพาหนะ
3. รักษาความปลอดภัยของสำานักงาน
4. ตรวจสอบรายละเอียดของ วตัถุ หรือลักษณะทาง

กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผวิ รูปร่าง เสื้อผ้า
ทีส่วมใส่ เป็นต้น

1. ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล เช่น เพศ สผีิว รปูร่าง เสื้อผ้า
ที่สวมใส่ เป็นตน้

+++++

ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ บุคคลที่เก่ียวข้อง สามารถ
นำาภาพที่บันทึกเพ่ือมาวิเคราะหล์ักษณะ เปรยีบเทียบ
ใบหน้าบุคคล กับภาพผู้ต้องสงสัยได้

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบใบหน้าบุคคล กับภาพฐานข้อมูลผู้
ต้องสงสัย

+++++

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
4. ตรวจนับจำานวนบุคคล

ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ บุคคลที่เก่ียวข้อง สามารถ
นำาภาพที่บันทึกเพ่ือมาวิเคราะห์ภาพเพ่ือดูแผน่ป้าย
ทะเบียนยานพาหนะได้

5. ตรวจสอบแผ่นป้านทะเบียนยานพาหนะ +++++

ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ บุคคลที่เก่ียวข้อง สามารถ
นำาภาพที่บันทึกเพ่ือมาวิเคราะห์ภาพ ตรวจสอบบุคคล
หรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขตพ้ืนที่ต้องห้าม 
ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง

6. ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขต
พ้ืนที่ต้องห้าม

+++++

7. ตรวจจับภาพอ่ืน ๆ ที่ต้องการภาพความละเอียดสูง +++++
8. สามารถติดตั้งใช้งานพ้ืนที่ภายนอก ในสภาวะที่มีฝุน่ 

และกันฝนกันนำ้า ได้ตามมาตรฐาน IP66
+++++

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๕ -

ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่าเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐ มีรายการ (กล้อง) ที่ถูกยกเลิก จำานวน ๘
รายการ และมีรายการเพิ่มใหม่ (กล้อง ๖ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๑ รายการ) จำานวน ๗ รายการ  จัดแบ่งกลุ่มของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็น ๒ กลุ่ม (งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป/งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและวิเคราะห์ภาพ) ซึ่ง
เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ ไม่มีการแบ่งกลุ่ม มีกล้องที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้

เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๙ เกณฑ์ฯ ปี ๒๕๖๐
ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท) ข้อ ชื่อรายการ ราคา (บาท)
๓ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 

แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับตดิตั้งภายใน
อาคาร (Indoor Fixed Network 
Camera)   แบบท่ี ๓  

๓๕,๐๐๐ ๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สำาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป

๒๓,๐๐๐

๘ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera)   แบบท่ี ๓  

๔๓,๐๐๐ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงท่ีสำาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

๓๓,๐๐๐

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้
๑. เมื่อเพิ่มความละเอียดของกล้อง แต่ยังคงใช้ Storage เท่าเดิม มีการบีบอัดภาพ หรือลดจำานวนวัน

ในการจัดเก็บภาพเพื่อให้ Storage เพียงพอกับการจัดเก็บภาพหรือไม่ อย่างไร
ผู้แทนเทศบาลนครแม่สอดยืนยันว่าจะจดัเก็บภาพที่ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ในจำานวนวัน

เท่าเดิมที่เคยกำาหนดความต้องการไว้ เนื่องจากกล้องแบบที่ 8 กำาหนด frame rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที  ในขณะที่
คุณลักษณะเดิมที่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ กำาหนด frame rate ไว้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและเสนอแนะว่า ไม่เห็นด้วยที่
อ่้างความต้องการของหน่วยงานอื่น (ตำารวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องการใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงมาก ) มาอ้างอิง
ในวันนี้ การจัดทำาโครงการต้องดทูี่ความต้องการของตัวเอง เมื่อผู้บริหารต้องการให้ความละเอียดเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านพิกเซล
เป็น 2 ล้านพิกเซล ก็ยอมรับได้ แต่เมื่อเพิ่มเป็น 5 ล้านพิกเซล อาจจะเป็นการกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เกินความจำาเป็น

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.มหศักด์ิ เกตุฉำ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื)
เรียนที่ประชุมว่าจากการทำางานวิจัยด้าน Data Analytic กล้องทีค่วามละเอียด ๑ ล้านพิกเซลก็สามารถทำาการวิเคราะหไ์ด้
แล้ว  แต่ถ้ามีความจำาเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด (เช่น ต้องเห็นหน้าคนร้าย) เมื่อเอาปัญหามาพิจารณาแล้ว จึงเลือกประเภทของ
กล้องที่มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากล้องที่ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕
ภาพต่อวินาที จะได้จำานวนภาพเยอะกว่ากล้องที่ความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล แต่ frame rate ไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาพต่อวินาที

๕. ตามท่ีเทศบาลนครแม่สอดช้ีแจงว่ารายการกล้อง CCTV เดิม (ข้อ ๗ ตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๕๙) ซ่ึง
มีความละเอียด ๑ ล้านพิกเซล ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ท่ีเคยผ่านความเห็นชอบในหลักการในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว และตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๐ ไมม่คีณุลักษณะของกล้องทีใ่กล้เคยีงของเดมิ แต่คณะกรรมการ
เห็นว่ามีกล้องท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงในราคา ๓๓,๐๐๐ บาท (ข้อ ๒ ตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๐) ซ่ึงมีความละเอียดสูงข้ึนเป็น
๒ ล้านพิกเซล จึงให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนความจำาเป็นในการใช่้กล้อง ๕ ล้านพิกเซล ว่าเหมาะสมท่ีจะใช้ติดต้ังท่ีบริเวณใดบ้าง
มคีวามจำาเปน็หรอืไมท่ีจ่ะตอ้งใชก้ลอ้งความละเอยีด ๕ ลา้นพกิเซล กบักลอ้งทกุกลอ้ง รวมเปน็จำานวน ๑๐๐ กลอ้ง เนือ่งจาก
คุณสมบัติของกล้องต้องข้ึนกับตำาแหน่งท่ีติดต้ัง (เช่น ติดต้ังกล้องความละเอียด ๕ ล้านพิกเซลในชุมชนน้ันมีความเหมาะสม แต่หาก
ติดต้ังกล้อง ๕ ล้านพิกเซลท่ีส่ีแยกอาจไม่เหมาะสม เป็นต้น)  น้ัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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ผู้แทนเทศบาลนครแม่สอดยืนยันว่ากล้อง CCTV ทั้ง ๑๐๐ กล้อง มีความจำาเป็นต้องใช้กล้องที่
ความละเอียด๕ ล้านพิกเซล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบใบหน้าบุคคล กับภาพฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย วิเคราะห์
พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย สามารถตรวจนับจำานวนบุคคล สามารถตรวจสอบแผ่นป้านทะเบียนยานพาหนะ สามารถ
ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ต้องห้าม และสามารถตรวจจับภาพอื่น ๆ ทีต่้องการภาพความ
ละเอียดสูงได้  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในระดับสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้
ชายแดน และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเป็น
จำานวนมาก มคีวามเส่ียงในการเกดิอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ สูง  ตำารวจและหน่วยงานความมัน่คงจะตอ้งใชข้อ้มลูภาพจาก
กล้อง CCTV เพื่อการสืบสวนสอบสวน  จึงขอยืนยันว่ามีความจำาเป็นที่จะต้องใชก้ล้องที่ความละเอียด ๕ ล้านพิกเซลทุกกล้อง

๖. เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมคุณลักษณะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (รวมถึงเกณฑ์ฯ CCTV) และความเหมาะสมของราคาที่ใช้อ้างอิงในการกำาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตขิองกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำานาจในการ
พิจารณาตรวจสอบในเร่ืองอื่น ๆ (เช่น หน่วยจัดหามีอำานาจหน้าที่ในการจัดหาหรือไม่ เป็นต้น) เป็นหน้าที่ของหน่วยจัดหาที่จะ
ต้องดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด    เมื่อคณะกรรมการไดท้ักท้วงให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ใน
การดำาเนินโครงการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างละเอียดรอบคอบ  ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดยืนยันว่ามีความ
จำาเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่มีคุณลักษณะเดียวกัน (ที่ความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล) ท้ัง ๑๐๐ กล้อง เพราะมีการบูรณาการใช้งาน
ข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ซึ่งมีความต้องการตรวจจับภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อใช้ในงานสืบสวน
สอบสวน  คณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่หน่วยงานชี้แจง เปรียบเทียบกับลักษณะการใช้
งานของกล้อง CCTV สำาหรับงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (เกณฑ์ฯ ปี 2560 หน้า 15 – ๑๖)  เห็นว่าเทศบาล
นครแม่สอดเลือกใช้กล้องแบบที่ ๘ เพราะไม่มีการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะในเขตเทศบาล แต่ต้องการตรวจจับภาพที่
มีความละเอียดสูงเพื่อใช้ในงานสืบสวนสอบสวน  จึงเลือกใช้กล้องแบบที่ ๘ (ซ่ึงราคาถูกกว่ากล้องแบบที่ ๗) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

- เร่ืองสืบเร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้พิจารณาโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณค่าเกิน 10 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ สรุปคือ เห็นชอบในหลักการ 1 โครงการ  และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ปรับแกไ้ขรายละเอยีดโครงการส่งใหฝ่้ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการพิจารณาในคร้ังตอ่ไป ซ่ึงผ่าน
การพิจารณากล่ันกรองของคณะทำางาน คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 แล้ว จำานวน 4 โครงการ ดังนี้

≈ โครงการที่มีมูลค่าเกิน   10   ล้านบาท    จำานวน 1 โครงการ
การประปาส่วนภมูิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
~ โครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้นำ้า ระยะที่ 3 (Customer Information System: CIS) 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  2561  รวมวงเงินโครงการ  52,430,000.- บาท  (ห้าสิบสองล้านส่ีแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จำานวนเงิน 47,662,299.35 บาท (ส่ีสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหม่ืนสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท
สามสิบห้าสตางค)์  หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางานจำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ 52,336,985.11 บาท 
(ห้าสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 
51,635,284.46 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบส่ีบาทนี่สิบหกสตางค์)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวที่ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว  จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ   51,300,040.56   บาท   (  ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสน  
ส่ีสิบบาทห้าสิบหกสตางค์  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน   50,598,339.91   บาท   (  ห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่น  
แปดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์  )     และให้การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมชี้แจงตามประเด็นที่คณะกรรมการ
ตั้งข้อสังเกตว่าได้ดำาเนินการไปแล้วอย่างไร 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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การประปาส่วนภูมิภาคได้จดัส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อ ำานวยการสำานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เรียนที่ประชุมว่าหลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานในการประชุมเมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑ แล้ว จากวงเงิน 52,430,000.- บาท ลดลงไปประมาณ ๙ หมื่นบาท เมื่อปรับแก้ไขรายละเอียดค่า
Implement ระบบแล้ว ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๑,๖๓๕,๒๘๔.๔๖ บาท  เมื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าภาพรวมราคาลดลงจริง แต่บางรายการ
ปรับราคาขึ้นและบางรายการปรับลง  จึงไดท้บทวนและนำาราคาตำ่าสุดจากการเสนอคณะทำางานและคณะกรรมการมาเป็น
ราคาอ้างอิง รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบราคาซอฟตแ์วร์ที่เสนอในที่ประชุม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

≈ โครงการที่มีมูลค่าเกิน   10  ๐ ล้านบาท    จำานวน ๓ โครงการ
กรมการปกครอง  จำานวน ๒ โครงการ
~ โครงการศูนย์ข้อมลูกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2562 รวมวงเงินโครงการ 486,946,000.- บาท (ส่ีร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน)
คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวท่ีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จำานวนเงินโครงการ  504,877,730.- บาท (ห้าร้อยส่ีล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สามสิบบาทถ้วน) และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากรมการปกครองใช้มาตรฐานระดับไหน ของใคร และให้เตรียมช้ีแจงประเด็น
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสุชาติ ธานีรัตน์  ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพฒันาเทคโนโลยี
การทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องมาตรฐาน
Data Center ประกอบกับสำานักงบประมาณให้แจ้งการปรับแก้ไขได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมการปกครองพิจารณา
ปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณต่อสำานักงบประมาณแล้ว ขอ
เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณโดยเพิ่มเงินจำานวน 17.9 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เป็นการใช้สถานที่เดิม ไม่สร้างสถานที่ใหม่
แต่ระบบรักษาความปลอดภัยจะแยกกับของเดิม ในปัจจุบันยังไม่สามารถดำาเนินการให้เต็มรูปแบบตามมาตรฐานของ Data
Center ได้ แต่จะดำาเนินการในอนาคตให้ MOI Data Center ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เอกสารเพิ่มเติมที่เสนอในที่ประชุมเป็นแค่ตารางเปรียบเทียบตัวแปร และตัวแปรย่อย ว่า

ปัจจุบันอยู่ใน Level ใดของมาตรฐาน แตไ่ม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า จะขอรับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานใด (ในประเทศ
หรือต่างประเทศ) และจะขอการรับรองที่ Level ใด  ทั้งนี้ ยังมองไม่ออกว่าของเดิมเป็นอย่างไร และจะเพิ่มอะไรขึ้นมา จะ
ออกแบบให้ใช้ Level ใด ให้ระบุให้ชัดเจน

๒. ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการใช้สถานที่เดิม เนื่องจากสร้างใหม่ก็ไม่คุ้มค่า  แต่ระบบ
ทะเบียนราษฎร์ก็เป็นข้อมูล ทำาไมไม่รวม (Integrate) เป็นระบบเดียวกัน ทำาไมต้องแยกเป็น 2 ระบบ มีการพิจารณาถึงการใช้
ร่วมกัน (Share) หรือไม่

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชัย เตชนิมติวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนที่ประชุมว่าการคิดค่าใช้จ่ายของโครงการจัดทำาระบบการให้บริการ
ประชาชนทางดา้นการทะเบียน และบัตรประจำาตวัประชาชน ซึง่เป็นโครงการทีจ่ะนำาเสนอเพือ่พจิารณาเปน็โครงการถดัไปนัน้
ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) เนื่องจากโครงการ MOI

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๙ -

Data Center เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ในขณะที่โครงการจัดทำาระบบการให้บริการประชาชนทางด้าน
การทะเบียนฯ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งพัฒนาระบบงานใหม่เพื่อ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ Linkage Center ตามนโยบายรัฐบาล    กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วว่าทั้งสอง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานที่แตกต่างกัน  ประกอบกับข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลด้านความ
มั่นคง  ดังนั้น ในระยะแรกของการดำาเนินโครงการ MOI Data Center จึงใช้เพียงสถานที่เดียวกัน แต่จัดหาอุปกรณ์ในการจัด
เก็บข้อมูลรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ แยกจากกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  โดยการคำานวณ
พื้นที่ในการใช้บริการ MOI Data Center นั้นคำานวณจากการตอบแบบสอบถามความต้องการของแต่ละกรม    อย่างไรก็ตาม
กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะรวมระบบทะเบียน
ราษฎร์ กับ MOI Data Center เข้าเป็นระบบเดียวกันเพื่อลดความซำ้าซ้อนในการลงทุน (งบประมาณ)

๓. ตามท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมว่าได้ดำาเนินการตามมติท่ีประชุมในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกำาหนดองค์ประกอบของคณะทำางานกำาหนดความต้องการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
(MOI Data Center) ประกอบด้วยผู้แทน ๓ หน่วยงาน คือ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ดำาเนินการ (Implement) ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center)  กรมการปกครองในฐานะหน่วยจัดหา
ครุภัณฑ์และเจ้าของสถานท่ีตั้งศูนย์ข้อมูล  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะตัวแทนผู้ใช้งาน Data Center เน่ืองจาก
มีภารกิจที่ต้องเร่งบูรณาการข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชือ่มโยงข้อมูลให้
เป็นปจัจบุันและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงข้อมลูร่วมกับหน่วยงานอื่น นั้น    ให้คณะทำางานกำาหนดกรอบหลักการในการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทย(MOI Data Center) ให้ชัดเจนถึง Architecture ในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน และ Architecture ในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำาหนดความต้องการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ อำานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย และงบประมาณท่ีขอรับ/ได้รับการจัดสรร เพ่ือลด
ความซำ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมและคุ้มค่า

๔. ควรมีแผนการดำาเนินการในระยะท่ี ๒ เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นเพียงการจัดซ้ือฮาร์ดแวร์ ยังไม่เกิด
เป็นศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) เต็มรูปแบบ ดังนั้น จึงควรจัดทำาสถาปัตยกรรมสารสนเทศ
(Information Architecture) ไม่ใชแ่ค่สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ (Hardware Architecture)

๕. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าได้สำารวจระบบงานและฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อคำานวณ
พื้นที่สำาหรับศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (MOI Data Center) นั้น  ควรจัดเตรียมคำาชี้แจงต่อคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐด้วยว่า คาดว่าจะมี Data และ Transaction ของระบบใดบ้าง เพื่อให้เห็นว่าศูนย์ข้อมูลกลางของ
กระทรวงมหาดไทยจะสามารถชดเชยการไม่อนุญาตให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของแต่ละกรม ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพชัดเจนว่า
กระทรวงมหาดไทยสามารถประหยัดงบประมาณได้
มตทิี่ประชุม ๑. ให้กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา

๒. เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป
๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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~ โครงการจัดทำาระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน และบัตรประจำาตัวประชาชน
(ทดแทนระบบเดิม) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562  รวมวงเงินค่าเช่าทั้งโครงการ 3,551,343,000.- บาท (สามพัน
ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมี่นสามพันบาทถ้วน)  มูลค่าสินค้าเป็นจำานวนเงิน 2,109,886,574.- บาท (สองพันหนึ่ง
ร้อยเก้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) จำานวนเงินท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,996,973,724.- บาท
(หน่ึงพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยย่ีสิบส่ีบาทถ้วน) มูลค่าบำารุงรักษา ระยะเวลา 5 ปี เป็นจำานวนเงิน
1,085,424,000.- บาท (หน่ึงพันแปดสิบห้าล้านส่ีแสนสองหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) มูลค่าดอกเบ้ีย ระยะเวลา 6 ปี เป็นจำานวนเงิน
356,034,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบหกล้านสามหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวที่ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว และให้กรมการปกครองเตรียมช้ีแจงประเด็นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง (นายสัญชัย เตชนิมติวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาระบบเพื่อใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน
2562 ถึงเดือนกันยายน 2568 โดยดำาเนินการในลักษณะการแบ่งจ่ายเป็นค่าเช่าแทนการใช้งบประมาณทั้งหมดในการจัดซื้อ
ในคราวเดียว   จากการคำานวณต้องใช้จำานวนเงินประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านบาท แตก่รมการปกครองเสนอของบประมาณเพียง
๓,๕๐๐ ล้านบาทเศษ   การจัดหาตามโครงการนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ การซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อทดแทนของเดิมที่หมด
อายุการใช้งาน และการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จำานวนสองพันกว่าโปรแกรม เมื่อมีการจัดทำาโครงการ ต้องมีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบทุกคร้ัง คราวนี้ได้ดำาเนินการแล้ว มีเอกสารการออกแบบโปรแกรมประมาณ 20 แฟ้ม ซ่ึงได้นำาแฟ้มบางส่วนมา
ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นตัวอย่างด้วย  เนื่องจากระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันถูกใช้งานมานาน ๘ ปแีล้ว อุปกรณ์บางชิ้น
ผู้ผลิตประกาศว่าส้ินสุดการผลิตและจำาหน่ายแล้ว  รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการดำาเนินงานใหม่ที่ไม่ให้หน่วยงานของ
รัฐเรียกรับสำาเนาเอกสารที่เป็นกระดาษจากประชาชน ระบบงานทุกระบบของทางราชการจะเรียกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จาก
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสาร  ประกอบกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำาให้ต้องเปลี่ยน Middleware ใหม่ทั้งหมด
ไม่สามารถใช้ Source Code เดิมได้    และเนื่องจากโครงการนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการซื้อเพิ่ม (Repeat Order) เพราะโครงการนี้
ได้จดัทำาสัญญาตั้งแต่เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา (สัญญา 6 ปี แต่ระยะ 2 ปีแรกเกิดปัญหา ได้จดัทำาสัญญาในปีที่ 3 ดังนั้น ฮาร์ดแวร์
ตามโครงการนี้จึงมีอายุ 8 ปี)  จึงไม่สามารถจัดทำาสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมได้   ทั้งนี้ กรมการปกครองเคยจัดหา Smart
Card Reader ซึ่งเมื่อได้ผู้ขายแล้วมีเงินงบประมาณเหลือ จึงได้ดำาเนินการจัดซื้อเพิ่มกับคู่สัญญารายเดิม    กรณีการคำานวณ
ดอกเบ้ียและค่าบำารุงรักษานั้นคิดตามสูตรเดิมที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทั้ง ๒ คร้ังที่ผ่านมา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้
๑. เม่ือโครงการน้ีเป็นการจัดซ้ือฮาร์ดแวร์เพ่ือทดแทนเท่าน้ัน ส่วนซอฟต์แวร์เป็นการพัฒนาข้ึนใหม่

ควรเปล่ียนช่ือโครงการโดยเอาคำาว่า “ทดแทนระบบเดิม” ออก
๒. ให้เตรียมคำาช้ีแจงและแสดงสูตรการคำานวณดอกเบ้ียและค่าบำารุงรักษาต่อคณะกรรมการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐด้วย

มตทิี่ประชุม ๑. ให้กรมการปกครองรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา
๒. เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป
๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๑๑ -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
~ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ

จำานวน 5,185 ชุด งบประมาณประจำาปี 2561 รวมวงเงินโครงการ 170,066,859.30  บาท (หนึ่งร้อยเจ็บสิบล้านหก
หมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวที่ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำาเอกสารชี้แจงในส่วนที่
จัดสรรเพิ่มเติมสำาหรับพนักงานใหม่ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จดัส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ)
เรียนที่ประชุมว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อรองรับพนักงานที่รับเข้าใหม่ทดแทน
พนักงานที่เกษียณ รวมถึงระบบงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการประชาชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ท้ังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได ้ร ับการร ับรองจากสำาน ักงานปลัดส ำาน ักนายกรัฐมนตรีในการให้บร ิการตามมาตรฐานของศูนย ์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) โดยในปี 2559 มีการไฟฟ้าจังหวัดและการไฟฟ้าอำาเภอได้รับการรับรอง
มาตรฐาน จำานวน 15 แห่ง  และในปี 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำานวน 125 แห่ง  และอยู่ระหว่างย่ืนใบสมัครเพื่อ
ขอรับการรับรองศูนย์ราชการสะดวก จำานวนประมาณ 168 แห่ง  จึงต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ทีท่ันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน โดยสรุปไดด้ังนี้

รายการ จำานวน (ชุด) เหตผุล
- สำาหรบัพนักงานใหม่ มีตำาแหน่งดังนี้ 1,835 - พนักงานใหม่ ประมาณ 5,122 คน

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ 4,039 ชุด

- พนักงานเกษียณ 3,544 คน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน 2,204 ชุด

สรุป  ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
        = 4,039 – 2,204
        = 1,835 ชุด

- วิศวกร - นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- นักการเงิน - นักตรวจสอบภายใน
- นักบัญชี - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักการตลาด - เศรษฐกร
- นักประชาสัมพันธ์ - นักพัสดุ
- นักปฏิบัติงานเทคนิค - พนักงานสารบรรณ
- พนักงานบัชี - พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
- พนักงานช่าง - พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

- สำาหรบัหน่วยานต่าง ๆ ที่ขอจัดสรรเพ่ิมเติม 233 เน่ืองจากปรับโครงสร้าง การไฟฟ้ายกฐานะ และขยายงานต่าง ๆ 
เช่น PEA Shop, ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ในปี 2561

รวมทีจ่ัดหาเพ่ิมเติม 2,068

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๑๒ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท, ทีม่ีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และ

ทีม่ีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัด ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ
คณะทำางาน ครั้งที่ 2/256๑ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 แล้ว จำานวน 5 โครงการ คือ ให้ถอนโครงการ 1 โครงการ และให้
นำาเสนอเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการ 4 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจา้งทีป่รึกษาและจา้งจดัทำาระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลกระทรวงมหาดไทย

ของกองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561 รวมวงเงินโครงการ
1,890,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขตารางการพัฒนาระบบ และจัดทำาเอกสารเพิ่มเติมถึงความจำาเป็นในการพัฒนา
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป  หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลง
เหลือ ๑  ,  ๘๘๔  ,  ๓๐๐  .-   บาท   (  หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  
๑  ,  ๖๙๑  ,  ๐๐๐  .-   บาท   (  หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน  )  

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามที่ชี้แจงว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโครงการ
ได้เนื่องจากตั้งงบประมาณในหมวดการจ้างที่ปรึกษานั้น  เนื่องจากการสืบราคาตามรายละเอียดในแบบ คกก .มท.01 เป็นการ
สืบราคาเพื่อจัดทำาราคาอ้างอิงในการกำาหนดกรอบวงเงินงบประมาณเท่านั้น อาจไม่ใช่บริษทัที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังทั้งหมด  แต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยจัดหาต้องดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุม่จังหวัด  จำานวน ๒ โครงการ คือ
ตำารวจภูธรจังหวดัพะเยา  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการ Phayao Smart City เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้

กบัประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วบริเวณรอบกวา๊นพะเยา (งบประมาณตามพระราชบัญญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ประจำา
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบกลาง ภายใตก้ารสรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัเศรษฐกจิภายในประเทศ ) จำานวนเงนิ
๒๔,๙๙๗,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและข้อ
เสนอแนะให้ปรับแก้ไข และให้จัดทำาเอกสารเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะทำางาน สรุปดังนี้

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 2 อุปกรณ์ Vedeo Wall Controller แบบ 16x16
ราคาในเว็บไซต์ตำ่ากว่าราคาอ้างอิง ให้เพิ่มหมายเหตุว่า เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ราคารวมในเว็บไซต์เป็นราคาเท่าใด
หากการเปรียบเทียบราคาอยู่บนคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกัน ให้ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง  รายการที่ 4-9 หากไม่สามารถ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๑๓ -

สืบราคาจากเว็บไซต์ได้ ให้ระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่าไม่มีราคาในเว็บไซต์  รายการที่ 6 โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
จำานวน 12 License วัตถุประสงค์คืออะไร และติดตั้งอยู่ ณ จุดใดบ้าง จัดทำาเอกสารเพิ่ม  รายการที่ 8 โปรแกรมการนับ
จำานวนรถ พร้อมทำาสรุปรายงาน จำานวน 5 License  เกิดปัญหาอะไร ถึงจำาเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้  รายการที่ 9 โปรแกรม
แผนที่อาชญากรรม จำานวน 1 Liecense ให้ระบุยี่ห้อ/รุ่นด้วย    การเปรียบเทียบราคาให้เปรียบเทียบ 3 ยี่ห้อ/รุ่น หากมี
ความจำาเป็นต้องระบุยี่ห้อ ให้แสดงเหตุผลในช่องหมายเหตุด้วย   และให้จัดทำาตารางการใช้งานของกล้องกับโปรแกรมว่า
โปรแกรมใดใช้งานกับกล้องใดบ้าง หรือจัดทำาเป็นแผนที่เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจง่าย พร้อมทั้งสรุปวัตถุประสงค์ในการ
จัดหา License แต่ละแบบว่าใช้แก้ปัญหาอะไร    ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ 2 ตู้รับแจ้งเหตุ (Emergency Call)
และรายการที่ 3 ลำาโพง Network Horn ให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ    เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ลงนาม
กำากับเอกสารทกุหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางานแล้ว หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงิน
โครงการ   23,962,000.-   บาท   (  ย่ีสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน  
19,510,000.-   บาท   (สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุม 

ตำารวจภูธรจังหวัดพะเยา (ร.ต.อ.สุรชัย วิชัย  รองสารวัตร ฝ่ายอำานวยการ) เรียนที่ประชุมว่า
โครงการนี้เป็นหนึ่งใน 26 โครงการในการพัฒนากว๊านพะเยา ซึ่งมีงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น ๓๐๐ ล้านบาทเศษ  และระบบ
กล้อง CCTV ตามโครงการนี้จะเชื่อมโยงกับโครงการของตำารวจภูธรภาค 5 ซึ่งได้ดำาเนินการไปแล้ว ๔ จังหวัด คือ ลำาปาง
เชียงใหม่ ลำาพูน และแม่ฮ่องสอน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เอกสารไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบางส่วนระบุคุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลฯ

คอื กำาหนด frame rate ไม่นอ้ยกว่า 12 ภาพตอ่วินาที แตเ่อกสารบางส่วนกำาหนด frame rate ไม่นอ้ยกว่า 2๕ ภาพต่อวินาที
กรณีจะใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ (๕๕,๐๐๐ บาท) แต่เพิ่มคุณสมบัติจาก ๑๒ ภาพต่อวินาที เป็น ๒๕ ภาพต่อวินาที ให้สืบราคาจาก
ท้องตลาดให้แน่ใจก่อนว่าราคานี้สามารถจัดซื้อได้จริง และให้ปรับแก้ไขเอกสารให้รายละเอียดตรงกันทั้งฉบับ

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดพะเยายืนยันว่าจะใช้คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ คือ frame rate ไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที  และรับไปปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับ

๒. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าโครงการนี้มีลักษณะของ Data Analytic ซึ่งน่าสนับสนุน เมื่อพิจารณาตาม
การนำาเสนอ จะมีการ Burn ที่หัวกล้อง  แต่เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารที่เสนอในที่ประชุม ดูเหมือนว่า
ระบบนี้จะส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ Server ไม่ใช่การ Burn ที่หัวกล้อง    และเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของกล้องตาม
เกณฑ์ฯ ไม่มีการระบุการ Burn ที่หัวกล้องไว้  ถ้าจะใช้การ Burn ที่หัวกล้อง ก็จะต้องใช้กล้องที่อยู่นอกเกณฑ์ฯ    ซึ่งการ
ประมวลผลที่ Server จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการ Burn ที่หัวกล้อง    ทั้งนี้ กรณี Burn ที่หัวกล้อง ยังไม่แน่ใจว่ากล้องใน
ประเทศไทยจะรองรับได้หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจัดทำา TOR

๓. การสืบราคาจากท้องตลาดโดยการเปรียบเทียบ 3 บริษัท/ยี่ห้อ นั้น  บริษัทที่ 2 ไม่
ปรากฏย่ีห้อและรุ่น

ผู้แทนตำารวจภธูรจงัหวดัพะเยาชีแ้จงวา่เกดิจากการถา่ยเอกสารแลว้ตวัหนงัสอืจางลง จงึ
มองไม่เห็น และได้นำาเอกสารต้นฉบับให้คณะกรรมการตรวจสอบว่ามีการระบุย่ีห้อและรุ่นครบท้ัง 3 บริษัทจริง

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้แก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
ของกระทรวงดิจิทัล  มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง    กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)



- ๑๔ -

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัหนองคาย  จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการสร้างความเช่ือมัน่และเพ่ิมประสทิธภิาพการรักษาความปลอดภยัแกน่กัทอ่งเทีย่ว

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2561  จำานวนเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สบิล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  หลังจาก
ปรับแก้ไขเอกสาร จำานวนเงินโครงการ 10,700,000.- บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 9,873,000.- บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว จากการตรวจสอบ
เอกสารของฝ่ายเลขานุการมีข้อสังเกตให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายปรับแก้ไขเอกสาร หลังจากปรับแก้ไขเอกสาร
จำานวนเงินโครงการ 10,700,000.- บาท  (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
9,873,000.- บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  เห็นว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น
อำานาจของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา จึงให้ตรวจคนเข้าเมืองถอนโครงการเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัดพิจารณาต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ทำาหนังสือแจ้งจังหวัดแล้ว
มติท่ีประชุม รับทราบ

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๒ โครงการ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๔) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ (IP CCTV) สำานกังานใหญ ่การไฟฟา้สว่น

ภมูภิาค งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2561-2562 รวมวงเงนิโครงการ 106,978,185.81 บาท (หนึง่ร้อยหกลา้นเก้า
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร ้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ ็ดสตางค์) จ ำานวนเง ินส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
58,255,875.- บาท (ห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)  

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว  มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  รายการที่ 10 โปรแกรมบริหารจัดการ
ข้อมูลและบันทึกภาพแบบรวมศูนย์ (Central Management system) จำานวน 600 License ซึ่งกล้องมีจำานวน 594 ตัว
ไมค่วรจดัหาเกนิจำานวนกล้องทีม่อียู่  รายการที ่11 โปรแกรมสำาหรับอา่นป้ายทะเบียนอตัโนมตั ิ(License Plate Recognition)
รองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 7 กล้อง ราคาสูงกว่าตำารวจภูธรจังหวัดพะเยา    ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ 3
ตู้สำาหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) ให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  รายการที่ 9
ค่าติดตั้ง/ทดสอบ/Accessories ให้แจกแจงว่าทำาอะไรบ้าง  รายการที่ 10 ค่ารับประกัน 5 ปี ให้แจกแจงว่ารับประกันเพิ่มกี่ปี
เม่ือปรับแก้ไขแล้ว ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน     ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว 
รวมวงเงินโครงการ    106,668,384.10    บาท    (  หนึ่งร้อยหกล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบส่ีบาทสิบสตางค์  )   
จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    58,359,814.80   บาท    (  ห้าสิบแปดล้านสามแสนห้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสิบส่ีบาท      
แปดสิบสตางค์      )   (      รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ       7)         ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุม    เห็นควรเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นางสุทธิวรรณ มารัตน์  ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ)
เรียนท่ีประชุมว่าได้จัดทำาเอกสารช้ีแจงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว สรุปได้ดังน้ี

๑. การแสดงรายการคา่ตดิตัง้/ทดสอบ/Accessories (รายละเอียดตามตารางในเอกสารชีแ้จง
เพ่ิมเติม) รายการดังกล่าวอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ค่าระบบไฟฟ้าและระบบท่อ (๒) อุปกรณ์สำาหรับระบบสายใยแก้วนำาแสง (๓)
ระบบสายสำาหรับกล้องโทรทศันว์งจรปิด และระบบเครือขา่ย (UTP) (๔) อปุกรณ์สำาหรับการตดิต้ังระบบกล้งวงจรปิด (IP CCTV)
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ (๕) ค่าแรงและค่าดำาเนินการติดต้ัง (Installation and Configuration) (๖) ค่ารับประกันและบำารุงรักษา ๕ ปี/
คา่อบรมและสอนการใชง้าน (ไดร้บัการรับประกนัจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ ๒ ป ีและเขยีนเงือ่นไขเพิม่อกี ๓ ป ี(ปทีี ่๓-๕) โดยคดิ
คำานวณท่ีร้อยละ ๘ ของราคาอุปกรณ์แต่ละรายการ)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้งานกับโปรแกรมสำาหรับอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License
Plate Recognition) จำานวน 7 กล้อง  (รายละเอียดตามตารางและแผนผังในเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม)  กฟภ. ไดต้รวจสอบ
คุณสมบัติ License ของโปรแกรม License Plate Recognition ที่ กฟภ. ออกแบบ เปรียบเทียบกับของตำารวจภูธรจังหวัด
พะเยาแล้ว ขอยืนยันว่ารายละเอียดในข้อกำาหนดและคุณสมบัติของกล้องที่ กฟภ. ออกแบบ มีรายละอียดมากกว่า และมขี้อ
กำาหนดที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการของ กฟภ. เช่น (๑) สามารถตรวจจับรถที่วิ่งผ่านกล้องได้จากทุกทิศทาง โดยไม่ต้องมี
การปรับเปล่ียนค่าใด ๆ เน่ืองจากภายใน กฟภ. มีการจัดการจราจรในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน (๒) มีระบบการสืบค้นอย่างง่าย
สามารถค้นหาข้อมูล ป้ายทะเบียนรถ หรือข้อมูลทะเบียนใกล้เคียงได้ (๓) มีการค้นหาและรายงานจากวันที่ เวลา และช่วงเวลา
หรือลักษณะผสม (๔) แสดงภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากกล้องบนหน้าจอแสดงผลตลอดเวลาในแบบ Real Time (๕) มีระบบ
ป้องกัน (Password) เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การออกรายงาน หรือการเข้าไปแก้ไขระบบ (๖) มีระบบ
Web Service ให้เชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลได้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบุคลากรที่มีความสามารถสูง เหตุใดจึงไม่ซื้อวัสดุและอุปกรณ์มา

ดำาเนินการเอง
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าเหตุผลที่ กฟภ. ไม่ดำาเนินการตดิตั้งระบบ

กล้อง CCTV เองนั้น เนื่องจากต้องจัดซื้อเครื่องมือบางอย่างเพิ่ม ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถใช้กับภารกิจอื่นได้ ทำาให้โดย
รวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างผู้มีอาชีพในการติดตั้ง

๒. กรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอ่านป้ายทะเบียนให้สามารถอ่านชื่อจังหวัดไดด้้วย
ไม่ใชแ่ค่อ่านเลขทะเบียนเท่านั้น  และมี Feature ที่ระบุเลขทะเบียนแล้วระบุรุ่นและยี่ห้อได้ด้วย  ซึ่งเคยมีผู้ดำาเนินการให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต    และในปัจจุบันกำาลังผลักดันให้เป็น Startup

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และจะนำาไปพิจารณาปรับปรุง
ระบบกล้อง CCTV ของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโปรแกรม
ประยกุตแ์ละสว่นเกีย่วขอ้ง แผนงานพฒันาภมูสิารสนเทศระบบไฟฟา้ ระยะที ่3 (ผสฟ.3) งบประมาณรายจา่ยประจำาปี
2561 - 2565  รวมวงเงินโครงการ 1,437,840,459.32 บาท  (หน่ึงพันส่ีร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนส่ีร้อยห้าสิบ
เก้าบาท สามสิบสองสตางค์) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 566,559,355.75 บาท (ห้าร้อยหกสิบหกล้านห้า
แสนห้าหม่ืนเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7)  

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว  มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที ่1 – 13 ใหช้ี้แจงเหตผุลทีท่ัง้ 3 บริษทั เสนอย่ีหอ้/รุ่นเดยีวกนั
ท้ังหมด  ให้ช้ีแจงเหตุผลความจำาเป็นในการจัดหาซอฟต์แวร์แต่ละรายการ และระบุให้ชัดเจนว่ามี Feature /Function/Module ใดท่ี
ใช้งานร่วมกันได้  ให้ช้ีแจงว่าจะทราบได้อย่างไรว่ารายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือใหม่น้ันมีราคาถูกกว่าเดิมและเหมาะสม  ส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์อ่ืน ๆ รายการท่ี 1 การบำารุงรักษาลิขสิทธ์ิฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้ระบุว่ารับประกันตามสัญญาก่ีปี และซ้ือประกนัเพ่ิมก่ีปี
รายการท่ี 2 งานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ฯ และรายการท่ี 5 การจัดทำาฐานข้อมูลฯ ให้ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
เม่ือปรับแก้ไขแล้ว ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๑)
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