
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑
วันจนัทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

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

ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

(นายก่อเกียรติ แก้วกิ่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการพิเศษ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายชัยยา ข่าสะอาด  ผู้อ่านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)  (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  ผู้อ่านวยการส่านักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (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
(นางรวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  รักษาการในต่าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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๑๘. ผู้อ่านวยการส่านักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๑๙. ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

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

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

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่านาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้  เข้าร่วมประชุม  
๑. นางศิริจันทร์ พัฒพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  กรมการพัฒนาชุมชน
๒. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมการพัฒนาชุมชน
๓. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สนผ.  สำานักงานปลัดกระทรวง
๔. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักจดัการงานทั่วไปชำานาญการ  สบจ.  สำานักงานปลัดกระทรวง
๗. นายสิตมา เพ็ชรประกอบ นักวิเคราะห์ยโนบายและแผนปฏิบัติการ  สบจ.  สำานักงานปลัดกระทรวง
๘. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอพมิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  กรมที่ดิน
๙. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมที่ดิน
๑๐. นายธณัฐ สุขรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑. นายวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี

คณะทำางานตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๑๒. พ.ต.อ.เสน่ห์ จรรยาสถิต รองผู้บังคับการ  ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๑๓. นางชิดพันธ์ุ มิตรดำารงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดจันทบุรี
๑๔. ร.ต.อ.หญิง พรรณธาทิพย์ วงษ์ปรีชา รองสารวัตรฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๑๕. พ.ต.ท.หญิง จันทนี โพธิกิจ รองผู้กำากับฝ่ายอำานวยการ  ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
๑๖. นายกิตติภณ มูลจัด วิศวกรไฟฟ้าชำานาญการ  เทศบาลลนครราชสีมา
๑๗. นายสิทธิชัย ทิมรอด นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ  เทศบาลลนครราชสีมา
๑๘. นายเจร คชรัตน์ วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  กองการส่ือสาร  กรมการปกครอง
๑๙. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๒๐. นางเมธาวี สุชาติลำ้าพงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร  การปกรปานครหลวง
๒๑. นายบรรพต จันทร์หอม ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความมั่นคงปลอดภัย

การประปานครหลวง
๒๒. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๒๓. นายอภิเชษฐ์ วิหคโต นักคอมพิวเตอร์ ๖  การประปานครหลวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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๒๔. นายรัตนพล เจริญวัฒนากุล นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  กองการส่ือสาร  กรมการปกครอง
๒๕. นางสาววิมลรัตน์ กลำ่าแสง เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๖. นางสาวมนนัทธ เทียนสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๗. นางสาววรรณภา ละอองศรี เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ  สน.สก.  กรมการปกครอง
๒๘. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครราชสีมา
๒๙. นายชัยพัทธ์ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบิับัติการ  กรมที่ดิน
๓๐. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวง
๓๑. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน

กรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธานที่
ประชุมแทน
ท่ีประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่านวน ๙ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแกไ้ข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
ฝ่ายเลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่า วาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ มบีางประเด็นที่เห็นควรนำาเสนอที่ประชมุเพื่อ

โปรดพิจารณา จึงขอย้ายไปเป็นวาระท่ี ๕.๒ และ ๕.๓
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

โครงการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ในคราวประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ได้พิจารณาโครงการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ
รายจ่ายประจำาปี 2557, 2560 – 2561 (ผูกพันปีงบประมาณ) จำานวนเงิน 237,045,800.- บาท (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
ส่ีหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 230,545,800.- บาท (สองร้อยสามสิบล้านห้าแสน
ส่ีหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบในหลักการ และให้นำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐพิจารณาต่อไป แล้ว

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหนังสือด่วนท่ีสุด
ท่ี ดศ 0210/5247 ลงวันที่ 28 มถิุนายน 2560 แจ้งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ
โครงการศูนย์ข้อมูลกลางฯ โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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มิถุนายน 2560 พิจารณาแล้วปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณลงเหลือ   237,024,700.-   บาท   (  สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองหม่ืน      
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน  ) (  ปรับลด   21,100.-   บาท  )   และมขี้อสังเกตเพิ่มเติมโดยควรให้มีระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย
(Server) ปรับองค์ประกอบ (Configuration) ให้เป็น Internet Protocol Version 6 (IPv6) ทั้งหมด 

คณะกรรมการจัดทำาร่างขอบเขตของงาน TOR ได้ดำาเนินการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวน 3 รายการ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จำานวนและราคาคงเดิม และนำาเสนอโครงการทีไ่ด้ปรับปรุงแล้วเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
พิจารณาต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เนื่องจากเป็นงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และชื่อโครงการล้าสมัยมาก ระบุว่าเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้ว  หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนแล้วหรือไม่ ว่ายัง
จำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการจัดหา  และการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นภาษาอังกฤษ อาจไม่ตอบโจทย์การเป็นประชาคมอาเซียน
เนื่องจากประชากรของประเทศต่าง ๆ ไมไ่ด้เก่งภาษาอังกฤษเหมือนสมัยก่อน การจัดทำาเว็บไซต์ ๒ ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) อาจยังไม่เพียงพอ ควรจัดทำาเว็บไซต์ให้เป็นภาษาของเพื่อนบ้านด้วย

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุมว่าการดำาเนินการตามโครงการนี้แบ่งเป็น
๒ ส่วน คือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์  ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้เนื่องจากได้รับงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ดำาเนินการ e-Bidding แล้ว แต่ไม่ได้ผู้้รับจ้าง จึงมีการทบทวนปรับปรุง TOR ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีและกระบวนการดำาเนินงานต่าง ๆ ในปัจจุบันแล้ว และเนื่องจากมีการปรับปรุง TOR เพื่อให้อุปกรณ์รุ่นใหม่
สามารถเข้าแข่งขันได้

๒. โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
เรียบร้อยแล้ว และการปรับรายละเอยีดให ้TOR ทันสมยัทีสุ่ดเป็นเร่ืองทีต่อ้งดำาเนนิการอยู่แล้ว วงเงินในการดำาเนนิการเทา่เดมิ
เหตุใดจึงต้องนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐอีกคร้ัง

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
จัดซื้อจดัจ้างได้ทักท้วงว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน TOR เป็นเหตุให้
รายละเอียดบางประการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเคยให้ความเห็นชอบในหลักการ
เพื่อความรอบคอบ เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง
มตทิี่ประชุม เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป   กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ
คณะทำางาน ครั้งที่ ๓/256๑ เมื่อวันที่ 2๐ กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว จำานวน ๑๘ โครงการ คือ ให้ถอนโครงการ 1 โครงการ
และให้นำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ จำานวน ๑๗ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่เห็นควรให้ถอนโครงการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง จำานวน 515 แห่ง

ประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 27,552,500.- บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
คณะทำางานพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่มีรายการใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงให้ถอน

โครงการออกจากวาระการประชุม
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๑๓ โครงการ คือ
กรมที่ดิน  จำานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการทดแทนครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำาหรับหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการ

สว่นกลาง กรมที่ด ิน งบประมาณรายจ่ายประจ ำาป ี พ .ศ. 2562 ของสำาน ักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวนเง ิน
12,520,000.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเตรียมคำาช้ีแจงคณะกรรมการ กรณีท่ีจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
ชุดโปรแกรมจัดการสำานักงาน โดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เดิมจะบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่า

ผู้แทนกรมที่ดินเรียนที่ประชุมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้งานในปัจจุบันบางส่วนมีสภาพเก่า
ชำารุด และเสื่อมสภาพ ทำาให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๘ ปี
ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมแต่ละคร้ัง จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำาหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำานักงาน รวมท้ังเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า จำานวน ๒๐๐ ชุด ติดต้ังท่ีหน่วยงาน
ซ่ึงตั้งอยู่ในส่วนกลาง รายชื่อหน่วยงานตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม   ปัจจุบันมีการใช้ Open Source ในงานสำานักงานซึ่ง
เป็นงานทีไ่ม่ต้องรับส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก  แต่ในส่วนงานที่ต้องรับส่งข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กระทรวงการคลังนั้น มีความจำาเป็นต้องใช้ Microsoft Excel
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำาหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๕๒,๑๖๕,๐๐๐ บาท (หา้สิบสองล้านหนึง่แสนหกหมืน่หา้พนับาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๐,๐๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. เหตุใดจึงไม่จัดหาอุปกรณ์บันทกึภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ ๘ ช่อง จำานวน ๒ ตัว
เนือ่งจากใชง้บประมาณนอ้ยกว่าการจดัหาแบบ ๑๖ ชอ่ง จำานวน ๑ ตัว  ผู้แทนกรมทีด่นิเรียนชีแ้จงทีป่ระชมุว่าแมว้า่หนว่ยงาน
จะมขีนาดใหญเ่ล็กตา่งกนั แตห่อ้งเคร่ืองมอืทีต่ดิตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือขา่ยในแตล่ะแหง่จะมขีนาดเทา่กนั ซึง่ปัจจบัุน
มีอปุกรณ์ตา่ง ๆ เตม็พืน้ท่ีแล้ว จึงไม่สามารถซือ้ตู ้Rack เพ่ิมได ้(ไมมี่ท่ีวางตู ้Rack เพ่ิม) และตู ้Rack เดมิมทีีว่่างไมม่าก จงึจำาเป็น
ต้องใช ้NVR แบบ ๑๖ ชอ่ง (สำาหรับหนว่ยงานขนาดใหญท่ีจ่ะตดิตัง้กล้อง ๑๒ ตวั) แทน NVR แบบ ๘ ชอ่ง ๒ ตวั เพือ่ประหยัด
พื้นที่  สำาหรับหน่วยงานขนาดเล็กซึ่งจะตดิตั้งกล้อง ๘ ตัว กรมทีด่ินได้พิจารณาเลือกใช้ NVR แบบ ๘ ช่อง เพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งานแล้ว

๒. ให้จัดทำาแผนภาพ (Diagram) แสดงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ว่าเชื่อมต่อกับระบบ
ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไร  และจัดทำาตารางเทียบด้วยว่าแต่ละจดุใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

๓. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าบันทึกลง NVR ซึ่งตั้งอยู่ที่สำานักงานนั้น หากหน่วยงานอื่น
ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะทำาได้อย่างไร ผู้แทนกรมท่ีดินเรียนช้ีแจงว่ากรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลฯ หรือ
หนว่ยงานอืน่ต้องการข้อมูลจากระบบ CCTV ของกรมที่ดิน ก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลไปได้เลยโดยไมต่้องตดิตั้งระบบ
เครือข่ายเพิ่ม

กรมที่ดินได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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ผู้แทนกรมที่ดินเรียนที่ประชุมว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินให้กับราษฎร จัดที่ดินทำากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายทีด่ิน บริการจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
และอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างอืน่ ซึง่อปุกรณใ์นระบบ CCTV จำานวนมากมอีายุการใชง้านมากกว่า ๕ ป ีเปน็เทคโนโลยเีก่า ลา้สมยั
ไม่สามารถบันทกึภาพได้ ๓๐ วันตามนโยบายรัฐบาล และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามนโยบายการบูรณาการ
เชื่อมโยงตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของรัฐบาลได้ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดินบางแห่งยังไม่มีกล้อง CCTV
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรรัฐบาลในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมทัว่ประเทศดว้ยระบบ CCTV
และเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของทางราชการด้วย จึงประสงค์จะจดัหาระบบ CCTV ให้สำานักงานทีด่ิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำานวน ๑๕๐ หน่วยงาน  รายละเอียดละติจูด-ลองติจูดทีต่ิดตั้งกล้อง ตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ควรวางแผนให้เห็นปัญหาจริง ๆ คณะกรรมการจึงจะเข้าใจชัดเจนและสามารพิจารณาได้

การจัดหาซอฟตแ์วร์เพิ่มในขณะที่ NVR มซีอฟต์แวร์อยู่แล้ว ต้องมีเหตุผลประกอบที่เพียงพอ ต้องการใช้ Feature ใดของ
ซอฟต์แวร์ท่ีจัดหา ซ่ึงซอฟต์แวร์ท่ีมากับ NVR ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การ Analytic เป็นต้น

๒. เนื่องจาก NVR แบบ ๑๖ ช่อง มีราคาสูงกว่าการใช้แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว เมื่ออุปกรณ์ชำารุด
แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว สามารถแยกซ่อมได้ ในขณะที่แบบ ๑๖ ถ้าเสียแล้วใช้ไมไ่ด้ทั้งหมด ถ้าสถานที่คับแคบ ไม่สามารถใช้แบบ ๘
ช่อง ๒ ตัวได้จริง ๆ ให้ถ่ายภาพมาให้คณะกรรมการดูเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๓. เมื่อหน่วยงานพร้อม ให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน  จำานวน ๑ โครงการ
๓) โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และจัดหา

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561 จำานวนเงิน 47,558,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้าน
ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จำานวนเงิน 42,384,600.- บาท  (สี่สิบสองล้าน
สามแสนแปดหมื่นส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน) 

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๓ Apple IPAD Pro 10.5 นิ้ว สำาหรับชุดควบคุม Video
Wall  ให้ปรับแก้ไขเป็น “คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต”  และเตรียมคำาชี้แจงด้วยว่าอุปกรณ์เดิมจะบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่า

กรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเรียนที่ประชุมว่าหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการดำาเนินงานตามภารกิจ ยทุธศาสตร์ โดยมีห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) เพื่อให้การ
ประชุมทางไกล (Conference) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดและอำาเภอ มีการจัดทำาตู้สื่อ
มัลติมีเดียซึ่งเป็นอุปกรณ์สำาหรับรับส่งสัญญาณภาพและเสียงจากส่วนกลางให้สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับชมได้จาก
ตู้สื่อฯ (เป็นการใช้จอทีวีให้รับชมการถ่ายทอดสด Streaming ผ่าน IP Camera โดยมีการเชื่อมต่อไมโครโฟนจากภายนอก
เข้าไปที่กล้อง IP Camera) และสำานักงานพัฒนาชุมชนสามารถรับชมได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สำานักงาน    ปัจจุบันผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ ใช้ประโยชน์ในการติดตามสนับสนุนการดำาเนินงานของกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการทำางานในระบบเดิม ลดภาระด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อจัดประชุมระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมภิาค    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้สำารวจพบว่าอุปกรณ์ภายในห้อง War Room ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน ทำาให้การใช้งานระบบ Conference มีอาการภาพค้าง กระตกุ ระบบเสียงมีปัญหาทำาให้การส่ือสารติดขดั
ประกอบกับเคร่ือง Server มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๒ ปี ไม่สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้บริการท่ีมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนได้
อีกทั้งมีเครื่อง Server ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไป จำานวน ๑๔ เครื่อง โดยประสงค์จะ
จัดหาเคร่ืองใหม่มาทดแทน จำานวน ๖ เคร่ือง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. เหตุใดจึงไม่ใช้ระบบประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย จะเป็นการลงทุนที่ซำ้าซ้อน

กันหรือไม่    ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเรียนชี้แจงที่ประชุมว่ามีการใช้ระบบประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทยสำาหรับ
การประชุมที่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม แตก่ารประชุมตามภารกิจประจำาของ พช.  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ พช. ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการ โดยเป็นการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
เครือข่าย พช. ซึ่งรวมแล้ว พช. มีความถี่ในการจัดประชุมสูงมาก ในขณะที่ระบบประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทยนั้นมี
หน่วยงานอื่นมาใช้งานในปริมาณสูง ทำาให้จองห้องประชุมได้ยาก หลายครั้งที่ พช. ต้องยกเลิกการประชุมเนื่องจากมีภารกิจ
อื่นที่สำาคัญและเร่งด่วนกว่า แต่ภารกิจของ พช. ที่ได้รับมอบหมายมาก็ไม่สามารถรอได้เช่นกัน  ทั้งนี้ ในทางเทคนิค MCU
สามารถเชื่อมกันได้อยู่แล้ว ดังนั้น ระบบ Web Conference ของ พช. จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบประุมทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทยได้

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๓ คอมพิวเตอร์แบบ Tablet ขนาดไม่ตำ่ากว่า 10 น้ิว
ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับชุดควบคุม Video Wall  ให้ตัด “ระบบปฏิบัติการ iOS” ออก
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๒ โครงการ
๔) โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตส่วนขยายระยะที่ 2 งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี  พ.ศ. 2562 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  พ.ศ. 2562 รวมวงเงิน
โครงการ  35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 32,905,000 บาท
(สามสิบสองล้านเก้าแสนห้าพันบาท)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. ตามคำาชี้แจงในที่ประชุมว่าระยะที่ ๑ มีการใช้งานจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้
อุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานจ่ายเพียงค่าพัฒนาระบบเท่าน้ัน  ให้จัดทำาเอกสารช้ีแจงราคาซอฟต์แวร์ท่ีจัดหาในระยะท่ี ๒ ว่า
ราคามีความเหมาะสมหรือไม่

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดหรือบอร์ดแสดง
สถานะของเหตกุารณ์ (Status Board) ให้ตรวจสอบด้วย เน่ืองจากวงเงินไม่สอดคล้องกับค่าใช้จา่ยทีแ่สดงในแบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์

๓. แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตารางค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ควรระบุวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ (จำานวนปี) ของเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินจ้างบุคลากรตำาแหน่งดังกล่าว

๔. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ
ให้จัดทำา Man/day หรือ Man/month เนื่องจากเป็นการปรับแต่ง (Configure) ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าปัญหาที่พบในระยะที่ ๑ คือเจ้าหน้าทีข่องกรมป้องกันฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
ระบบคอมพวิเตอร์ จงึตอ้งให้เจา้หน้าทีข่องบริษทัที ่Implement ระบบมาอยู่กับเจ้าหนา้ทีข่องกรมป้องกนัฯ ตลอดเวลา เพือ่ให้
คำาปรึกษาและช่วยจัดทำา Flowchart (เพิ่มเติมจาก Scenario ที่มีอยู่ในระบบ) ตามขอ้สัง่การของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่จะมี
ข้อส่ังการเพ่ิมเติมเป็นรายวันเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติในระดับ ๒, ๓  เม่ือจัดทำา Flowchart เพ่ิมเติมแล้ว จึงจะบันทึกข้อมูลลงระบบได้

๕. ตามคำาชี้แจงในที่ประชุมว่าหลังจากสิ้นสุดสัญญา จะไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทมาช่วยจัดทำา
Flowchart แล้ว ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสอบถามปรึกษาหารือ หรือช่วยจัดทำา Flowchart ให้เป็นครั้งคราว
ดังนั้น จึงควรจัดทำา Work In อย่างละเอียด เมื่อส้ินสุดสัญญาจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียนท่ีประชุมว่าระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management System : CIMS) ระยะท่ี ๑  เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
การปฏิบัติการและบัญชาการในภาวะวิกฤต (Crisis Emergency Operation Center) ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย
และสนับสนุนแผนการฝึกซ้อมเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งระยะที่ ๑ ยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ดำาเนินการทั่วประเทศ  มีเพียง ๓ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ไดแ้ก่ เขต ๒ สุพรรณบุรี เขต ๓ ปราจีนบุรี
และเขต ๕ นครราชสีมา ที่ใช้งานระบบได้  ทำาให้การรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวยังไม่ต่อเนื่อง มีความคลาดเคลื่อน
ยังไมค่รอบคลุมทัง้ในมติขิองเวลาแบบ Near Real Time /Real Time เม่ือเกดิสาธารณภยัขนาดใหญ ่ท่ีมพีืน้ทีป่ระสบภยัพบัิติ
พร้อมกันหลายพื้นที่ มีบริเวณกว้าง ทำาให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่ไม่มีระบบ ไม่สามารถรายงานข้อมูลใน
เหตุการณ์เดียวกันได้   จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินโครงการระยะท่ี ๒ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงระบบแลกเปล่ียนและบริหารจัดการข้อมูล
สำาหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Information Sharing System) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งในระยะที่ ๒
เป็นการเพิ่มพื้นที่ปฏิบตัิการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ภายในศูนย์ป้องกันฯ เขต ทั้ง ๑๕ แห่ง และรองรับการขยายระบบนี้
ไปยังส่วนภูมิภาคที่เหลือให้ครบทั้งหมด (ศูนย์ป้องกันฯ เขต ทั่วประเทศมีจำานวน ๑๘ แห่ง) ซึ่งเมื่อรวมกับระบบที่พัฒนาขึ้น
ในระยะที่ ๑ จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕) โครงการจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดต้ังสำาหรับห้องประชุม ๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  พ.ศ. 2562 รวมวงเงินโครงการ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 13,122,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาท) หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะทำางาน วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเงิน   13,243,779.-   บาท   (  สิบสามล้านสองแสน  
ส่ีหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน  )  

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. ในแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท. ๐๑) ไม่ได้แยกว่าอุปกรณ์ใดเป็นระบบภาพ
ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า ทำาให้ไม่ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา ส่วนใดจัดเป็นอุปกรณ์อ่ืนซ่ึงอยู่นอกเหนืออำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ให้ปรับ
แก้ไขแยกรายการให้ชัดเจน

๒. กรณีไมม่รีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่๑ กล้อง Speed Camera สำาหรับจบัภาพผู้บรรยาย
และรายการที่ ๒ บอร์ดควบคุมกล้อง Speed Dome ให้แสดงการคำานวณราคาในเว็บไซต์ให้อยู่บนฐานเดียวกับการสืบราคา
จากท้องตลาด ๓ รายด้วย หากราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาตำ่าสุดในการเปรียบเทียบ ให้ใช้ราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาอ้างอิง
และให้จัดเตรียมคำาชี้แจงความจำาเป็นในการใช้กล้องที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับความเร็ว  หากไม่ใช่กล้องที่สามารถตรวจจับ
ความเร็วได้ ควรเปล่ียนชื่ออุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

๓. อุปกรณ์ตามระบบนี้ยังไม่มีข้อกำาหนดว่าสามารถรองรับ IPv6 และมีอีกหลายอย่างที่
เทคโนโลยีไมท่นัสมยั เนือ่งจากระบบเดมิหนว่ยงานใชง้านมานานถงึ ๑๐ ปี คาดว่าอปุกรณ์ทีจ่ดัหาในคราวนีก้อ็าจจะตอ้งใชง้าน
นานถึง ๑๐ ปีเช่นกัน จึงควรพิจารณาทบทวนรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะจัดหาตามโครงการนี้ให้มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานใน
อนาคตได้ด้วย

๔. ให้จัดทำาแผนภาพ (Diagram) แสดงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ว่าเชื่อมต่อกับระบบ
ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไร โดยแยกให้เห็นเป็นระบบภาพ ระบบเสียง และระบบไฟฟ้า ให้ชัดเจน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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๕. ให้พิจารณาทบทวนการกำาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น การใช้ FCC และ UL
ต้องใช้งานร่วมกัน ใช้ตัวใดตัวหน่ึงไม่ได้  บางรายการเลือกใช้คนละ Class เป็นต้น  ท้ังน้ี ถ้าเป็นไปได้ควรใช้มาตรฐานไทย (มอก.)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะทำางานส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 1 กล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย 3 ชุด ชุดละ
210,000.- บาท รวมเป็นเงิน 630,000.- บาท ปรับตามราคาในเว็บไซต์เป็นราคาชุดละ 171,718.- บาท เป็นเงิน
515,154.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบส่ีบาทถ้วน)  ลดลง 114,846.- บาท    รายการที่ 2 บอร์ดควบคุม
กล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย 1 ชุด ราคา 135,000.- บาท ปรับราคาตามเว็บไซต์เป็นราคา 94,135.- บาท (เก้าหมื่นสี่
พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ลดลง 40,865.- บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ย้ายไปอยู่ในกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จำานวน 2
รายการ คือ รายการที่ 8 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอล ขนาด 24 ช่อง จำานวน 1 ชุด ราคา 115,000.- บาท
รายการที่ 15 รายการเครื่องควบคุมระบบภาพและเสียง 1 ชุด ราคา 152,000.- บาท  ทำาให้ส ่วนที่เป ็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 13,243,779.- บาท (สิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) เห็นควร
นำาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียนที่ประชุมว่าในห้องประชุม ๑ มีการประชุม
ท่ัวไป ๖-๘ คร้ังต่อเดือน  มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำานวน ๒ ระบบ คือ ระบบ VDO Conference และระบบ Web
Conference  ซึง่ในชว่งภาวะวิกฤตจะมกีารประชมุทกุวนั ในชว่งเฝา้ระวงักอ่นเกดิภยัจะประชมุ ๘ ครัง้ตอ่เดอืน และในภาวะ
ปกตจิะประชมุงานดา้นอืน่ ประมาณ ๒ - ๔ คร้ังตอ่เดอืน  ปัจจบัุนอุปกรณ์ตา่ง ๆ ชำารดุเสยีหาย ทำางานไดไ้มเ่ตม็ประสิทธิภาพ
ระบบภาพมีความละเอียดตำ่าไม่คมชัด อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือทดแทนท้ังระบบภาพ ระบบเสียง และระบบไฟฟา้
ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ กล้องสำาหรับจับภาพผู้บรรยาย มีคุณลักษณะ

เฉพาะที่สูงเกินความจำาเป็นหรือไม่    ผู้แทนกรมป้องกันฯ เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าในการประชุมที่ห้องประชุม ๑ โดยเฉพาะ
การประชุมเมื่อเกิดสาธารณะภัย จะมีผู้บริหารระดับสูง เช่น รัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมเพื่อสั่งการและตดิตามการดำาเนินงาน
บรรเทาสาธารณะภัย  จึงมีความจำาเป็นต้องใช้ Speed Camera  ท้ังนี้ ราคาไม่ไดแ้ตกต่างจากราคาของกล้องทั่วไปมากนัก

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑๑ จอควบคุมแบบเคลื่อนที่ พร้อมโปรแกรม และ
รายการที่ ๑๒ จอควบคุมแบบตั้งโต๊ะชนิดจอสัมผัส พร้อมโปรแกรม  ให้แยกซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์  ผู้แทนกรมป้องกันฯ
รับไปดำาเนินการปรับแก้ไข

๓. เมื่อหน่วยงานพร้อม ให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

กรมการปกครอง  จำานวน ๘ โครงการ ดังนี้
๖) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานประกอบการทีม่ีผลกระทบต่อสงัคมเพื่อรองรับ

การเชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 รวมวงเงินโครงการ
29,094,200.- บาท (ย ี่ส ิบเก ้าล ้านเก ้าหม ื่นส ี่พ ันสองร ้อยบาทถ้วน ) ส ่วนที่เป ็นอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเง ิน
28,470,200.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๐ -

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. จากแผนภาพ (Diagram) หน้า ๑๗ ทีแ่สดงระบบปัจจุบัน และ หน้า ๖ แสดงระบบที่จะ
พัฒนาเพิ่ม ให้จัดทำา Diagram แสดงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ว่าเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไรด้วย

๒. ในแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์แสดงค่าใช้จ่ายรวม ๑๒
ล้านบาทเศษ   ให้จัดทำา Man/day หรือ Man/month แยกเป็น ๓ ระบบ (ระบบโปรแกรมประยุกต์สำาหรับระบบการบริการ
ภาครัฐเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ๒.๖ ล้านบาทเศษ / ระบบโปรแกรมประยุกต์สำาหรับระบบสารสนเทศของสถานประกอบการที่
มีผลกระทบต่อสังคม ๕.๕ ล้านบาทเศษ / ระบบโปรแกรมประยุกต์ Mobile Application สำาหรับสืบค้นและตรวจสอบฐาน
ข้อมูลสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อสังคม ๔.๒ ล้านบาทเศษ)

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง
(e-DOPA License) เพื่อทดแทนระบบ e-Service ตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ ซึ่งวมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ในระบบ e-DOPA License ได้มีการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตของกฎหมาย ๖ ฉบับเดิม (กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ
กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร กฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กฎหมาย
ว่าด้วยโรงรับจำานำา และกฎหมายว่าด้วยโรงแรม) และเพิ่มระบบกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำานักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง อีก ๒ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมและ
มูลนิธิ    จากการที่ e-DOPA License ยังขาดข้อมูลที่มีความสำาคัญในการกำากับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย เช่น พิกัด
ของสถานที่ตั้งสถานประกอบการ รูปถ่ายสถานประกอบการ ข้อมูลการกระทำาความผิดของสถานประกอบการ  ถ้ามีระบบใน
การบันทึกขอ้มลูเหล่านีล้งฐานขอ้มลูใบอนญุาตใน e-DOPA License จะทำาใหส้ามารถกำากบั ตรวจสอบ และบังคบัใชก้ฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตเพิื่อตรวจสอบ
และควรมีการพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ในการบันทึก ตรวจสอบ และตรวจตดิตาม เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
แบบ Online มาที่ระบบ e-DOPA License ได้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. ผลกระทบมีทั้งบวกและลบ  ควรเขียนชื่อโครงการให้ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบต่อสังคม

ด้านใด ประกอบกับคำาว่า “ระบบสารสนเทศของสถานประกอบการ” ทำาให้สื่อความหมายผิดไปจากวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กลายเป็นระบบสารสนเทศของสถานประกอบการ ท้ังที่ในวัตถุประสงค์โครงการระบุว่าเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบ  หากชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ไม่ระบุขอบเขตการดำาเนินงานให้ชัดเจน อาจกลายเป็นต้องดำาเนินการทุกเรื่อง
เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดโครงการแล้วเห็นด้วย แตค่วรปรับแก้ไขชื่อโครงการให้ชัดเจน

๒. เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดโครงการแล้ว เหมือนเป็นระบบเดียวแตแ่ตกออกมาเป็น
Module ย่อย  ควรจัดทำา Flowchart/Diagram เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงการทำางานของซอฟต์แวร์    

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าโครงการนี้ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
(๑) การเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลพิกัดของสถานประกอบการ (๒) นำาข้อมูลไปเชื่อมต่อกับกระทรวงยุติธรรมผ่าน Linkage Center
(๓) จัดทำา Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานออกตรวจสถานประกอบการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะออก
ตรวจทุกปี ยกเว้นโรงแรมที่จะออกตรวจ ๕ ปี/คร้ัง

การจัดเก็บพิกัดสถานประกอบการ จะนำามาจากฐานข้อมูล House ID ของสำานักบริหารการ
ทะเบียน แต่ถ้าไม่มีจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ก็จะดำาเนินการจัดเก็บพิกัดเมื่อมีการย่ืนคำาขอใบอนุญาต

๓. คณะกรรมการไม่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนเนื่องจากยังไม่มีการนำาเสนอแผนภาพ
การเชื่อมโยง หรือตารางแสดงการติดตั้งซอฟตแ์วร์ว่าซอฟต์แวร์ใดติดตั้งที่ Server ใด ทำาหน้าที่อะไร

๔. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการ MOI Data Center ของกรมการปกครอง ซึ่งชี้แจงว่าได้จัดเตรียมพื้นที่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยทุกกรม เหตุใดโครงการนี้จ ึงไม่ใช้ Infrastructure ที่จ ัดหาตามโครงการ MOI Data Center ควรจัดทำาเป็น
Application บนอุปกรณ์เคล่ือนที่แล้ว Log In เข้ามาใช้งานจะคุ้มค่ากว่าการจัดหา Server ใหม่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๑ -

๕. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hypervisor
พร้อมโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อใช้สำาหรับสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายเสมือน (virsualization) ให้แยกซอฟตแ์วร์ออกจาก
ฮาร์ดแวร์เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติและราคาของอุปกรณ์ได้

๖. ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวน เมื่อ
หน่วยงานพร้อม ให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

๗) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลำาพูน
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

๘) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

๙) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดลพบุรี
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

๑๐) โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 83,994,000.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่ากรณีหน่วยงานได้ผู้รับจ้างต่างบริษัทกัน จะเกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล อาจไม่สามารถดูข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัตกิารฯ จังหวัดอื่นได้ 100 % เพราะโครงสร้างข้อมูลต่างกัน 

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าทั้ง ๔ โครงการมีรายละเอียดเหมือนโครงการที่ศูนย์
ปฏิบัตกิารฯ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดหา ในคร้ังนี้เสนอเพิ่มอีก 4 จังหวัด
คือ ลำาพูน ขอนแก่น ลพบุรี ปทุมธานี ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการเหมือนกัน งบประมาณเท่ากันท้ังหมด โดยแต่ละศูนย์ปฏบัิตกิารฯ
จะดำาเนินการจัดหาเอง เนื่องจากสำานักงบประมาณให้แยกเป็น ๔ โครงการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้
๑. เมื่อกรมการปกครองเป็นผู้ว่าจ้างโครงการที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลา ลิขสิทธิ์การ

พัฒนาซอฟตแ์วร์เป็นของกรมการปกครอง Application ตัวเดยีวกัน ฐานข้อมลูกต็วัเดยีวกนั เหตใุดจงึใชซ้อฟตแ์วร์ร่วมกนัไมไ่ด้
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการบางส่วนน่าจะคุ้มค่ากว่าการจ้างพัฒนาระบบแบบกระจายไปทุกภาคแบบนี้  ตามคำาชี้แจงว่า
โครงการที่จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำาเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าสามารถใช้เป็นต้นแบบได้หรือไม่

๒. เนื่องจากเคยชี้แจงที่ประชุมว่าโครงการที่จังหวัดสงขลา ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ด้วยใน
ระยะแรกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง คราวนี้สามารถใช้บุคลากรของกรมการปกครองที่ได้รับ
การพัฒนาจากโครงการที่จังหวัดสงขลา เป็นพี่เล้ียงให้กับโครงการที่จังหวัดลำาพูน ขอนแก่น ลพบุรี และปทุมธานี ได้หรือไม่

๓. การแยกออกเป็น ๔ โครงการ กรณีหน่วยงานได้ผู้รับจ้างต่างบริษัทกัน จะเกิดปัญหาในการ
เชื่อมโยงข้อมูล อาจไม่สามารถดูข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอื่นได้ 100 % เพราะโครงสร้างข้อมูลต่างกัน หากคนร้าย
ซ้ืออาวุธปืนที่จังหวัดลำาพูนแต่ไปก่อเหตุที่จังหวัดสงขลา กว่าจะสืบค้นข้อมูลได้ คนร้ายอาจหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าระบบเปรียบเทียบวัตถุพยานอยู่ที่ส่วนกลาง
มีมูลค่า ๑๘ ล้านบาท สำาหรับศูนย์ปฏิบัติการฯ ตามภาคต่าง ๆ จะมีค่าใช้จ่ายลิขสิทธ์ิในการเชื่อมโยงภาคละ ๑ ล้านบาท  ทั้งนี้
แต่ละภาคสามารถดขู้อมูลของภาคอื่นไดทุ้กภาค

๔. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Cloud แล้ว  ไม่จำาเป็นต้องอออกแบบระบบให้กระจาย
อยู่แต่ละภาคแบบนี้  สำานักบริหารการทะเบียนเองก็จัดเก็บข้อมูลไว้ตรงกลาง ทำาไมหน่วยงานอื่นซึ่งสังกัดกรมการปกครอง
เหมือนกันจึึงไม่ทำาแบบสำานักบริหารการทะเบียน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๒ -

๕. ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวน เมื่อ
หน่วยงานพร้อม ให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

๑๑) โครงการพัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 31,175,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว และจากการชี้แจงของ
ผู้แทนกรมการปกครองแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้กรมการปกครองหารือศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทยก่อนว่า
ดำาเนินการในทิศทางใด เพื่อไม่ให้เกิดความซำ้าซ้อน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการ
เป็นผู้ประสานงาน หลังจากการประชุมหารือ กรมการปกครองขอเปล่ียนชื่อโครงการเป็น “โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอเชิงรุก”

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าปัจจุบันยังไม่มีระบบงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขข์อง
ศนูย์ดำารงธรรมอำาเภอ มเีพยีงแคร่ะบบรายงานผลขอ้มลูอตัโนมตั ิe-Form ผ่านเว็บไซต ์Intranet ของกรมการปกครองเทา่นัน้
ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบรายงานผลขอ้มลูอตัโนมตั ิe-Form เขา้กบัระบบของศนูยด์ำารงธรรมจงัหวดัและสว่นกลาง ทำาให้
จำานวนตวัเลขซำ้าซอ้นกนั ไมส่ามารถแสดงสถานการณเ์รือ่งรอ้งเรียนรอ้งทกุขข์องประชาชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ยำา และไม่
สามารถนำาขอ้มลูมาวิเคราะหใ์นการแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ ได ้เนือ่งจากขอ้มลูใน e-Form เปน็เพยีงจำานวนตวัเลขเรือ่งฯ เทา่นัน้
ไม่มีรายละเอียดอ่ืน    ระบบท่ีจะพัฒนาประกอบด้วยระบบงานย่อย ๘ ระบบ คือ ระบบรับเร่ืองท่ี ศดธ . อำาเภอ ระบบติดตามเร่ือง
สำาหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำาบลผ่าน Mobile Application ระบบแผนทีด่ิจิทัลสำาหรับติดตามเรื่องผ่าน Google Map
ระบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ศดธ. อำาเภอ  ระบบรายงานสถิตเิรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เชิงพื้นที่ของ ศดธ. อำาเภอ
ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ระบบรับส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไปยัง ศดธ . จังหวัด และส่วนกลางผ่าน
Web Application  และระบบการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนฯ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. เหตุใดจึงต้องแยกระบบรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอออกจากระบบ

ของศนูย์ดำารงธรรมจังหวัด เมือ่เกดิขัดขอ้งจะเกีย่งกันว่าระบบของใครมปัีญหา    ผู้แทนหนว่ยงานเรียนชีแ้จงว่ากรมการปกครอง
มีชดุปฏิบัติการเคล่ือนที่ ซึ่งระบบงานของศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดจะลงถึงอำาเภอ และกรมการปกครองจะดำาเนินการในส่วนของ
ชดุปฏิบัติการเคล่ือนที่  ระบบที่พฒันาขึ้นจะเชื่อมโยงถึงกัน จะนำาข้อมูลเข้าระบบเพียงคร้ังเดียว ไม่เกิดความซำ้าซ้อน

๒. คณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ แต่เนื่องจากรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ให้ทบทวนเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการเชื่อมโยงระบบศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด ศูนยด์ำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และ
ระบบรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของสำานักนายกรัฐนตรี แล้วจัดทำารายละเอียดเพิ่มเติม
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า และจัดส่งคณะทำางานตรวจสอบ
ก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

๑๒) โครงการจัดหาและติดตัง้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่ว ่าการอำาเภอ
จำานวน 200 แห่ง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวนเงิน 40,000,000.- บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) หลังจาก
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเงิน 24,353,200.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้าน
สามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๓ -

๑. ปรับแก้ไขแบบ คกก.มท. 01 ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม รวมทั้งระบุ ย่ีห้อ/รุ่น ด้วย
๒. การกำาหนดราคาอา้งองิตำ่ากว่าราคากลางทีก่ระทรวงดิจทิลัฯ กำาหนดไว้ร้อยละ ๖๗  อาจไม่มี

ผู้ย่ืนเสนอราคา  เมื่อหมดระยะเวลารับประกันอาจเกิดปัญหากล้องเสียพร้อมกันเป็นจำานวนมาก ขอให้ พิจารณาเร่ืองมาตรฐาน
ด้านการบริหารจดัการหรือบริหารงานทีม่คีณุภาพ ใหเ้ขม้ขน้  อาจกำาหนดใหส่้งทดสอบกอ่นย่ืนเสนอราคา โดยกำาหนดให้แสดง
ใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ  หรือกำาหนดให้แสดง Reference List จากส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ
๕ – ๑๐ ราย    นอกจากนี้ ในคุณลักษณะที่กำาหนดไว้ ยังขาดข้อกำาหนดด้านมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

๓. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สำาหรับกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ
บริษทัคู่เทียบทั้ง 3 บริษทั ต้องเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

๔. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น รายการที่ ๔ ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 9U ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ โดยเปรียบเทียบ ๓ รายและ ๑ เว็บไซต์ และระบุ ย่ีห้อ/รุ่น ด้วย

๕. ให้เตรียมชี้แจงคณะกรรมการในเร่ืองการบูรณาการข้อมูล
กรมการปกครองไดป้รับแกไ้ขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบแล้ว

จำานวนเงินส่วนทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเงิน 24,353,200.- บาท (ย่ีสิบส่ีล้านสามแสนห้าหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถว้น)
เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาและตดิตั้งระบบ กล้อง CCTV
ณ ที่ว่าการอำาเภอ จำานวน 200 แห่ง ๆ ละ ๑๖ ตัว ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อแห่ง จะจัดอบรมให้ผู้ใช้งาน คือ เจ้าหน้าที่
ป้องกันจังหวัด แต่ผู้ดแูลบำารุงรักษาระบบ CCTV คือ เจ้าหน้าที่กองการส่ือสาร กรมการปกครอง มีประสบการณ์สามารถซ่อม
กล้องได้เองในระดับหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ว่าการอำาเภอ กล้องส่วนใหญ่เป็น Indoor
มีเพียงบางกล้องที่หันออกไปบริเวณนอกรั้วซึ่งเป็นที่สาธารณะ ประกอบกับงบประมาณมีจำากัด ที่ว่าการอำาเภอทั่วประเทศ
๘๗๘ แห่ง ในงบประมาณแค่ ๒ แสนต่อ ๑ ที่ว่าการอำาเภอ ยังจัดหาได้เพียง ๒๐๐ แห่งเท่านั้น คุณลักษณะของกล้อง CCTV
ที่กำาหนดไว้ไมไ่ด้ตำ่ากว่าคุณลักษณะของกล้อง CCTV ตามเกณฑ์ฯ    ในโครงการที่ผ่านมา เคยกำาหนดคุณลักษณะของกล้อง
CCTV ในหลักล้าน ต่อมาลดเหลือแห่งละ ๙ แสน และลดราคาลงมาเร่ือย ๆ   โครงการน้ีถา้กำาหนดราคาตามเกณฑ์ฯ จะตอ้งใช้
วงเงินงบประมาณแห่งละ ๕ แสน แต่กองการส่ือสาร กำาหนดจากการสืบราคาท้องตลาด จึงอยู่ที่วงเงินเพียงแห่งละ ๒ แสน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้
๑. กรมการปกครองเป็นตัวอย่างในการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยจัดหาในปริมาณมาก จึงทำาให้ได้

ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น การจัดหา Smart Card Reader ซึ่งสามารถจัดหาได้ตำ่ากว่าราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลฯ
กำาหนดไว้มาก  แม้ว่าหน่วยงานอื่นไม่สามารถจัดหาได้ในราคาเดียวกันเนื่องจากซื้อในปริมาณที่น้อยกว่า  แต่กรมการปกครอง
ก็สามารถให้ส่วนราชการอื่น ๆ ยืมอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้งานได้ เป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน

๒. การจัดหากล้อง CCTV ตามโครงการนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับการจัดหา Smart Card
Reader คือ คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดหาได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมาก  แต่เมื่อได้ของราคาตำ่า เมื่อหมดระยะรับประกัน
อาจเกิดปัญหากล้องเสียพร้อมกันเป็นจำานวนมาก ขอให้พิจารณาเรื่องมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ ให้เข้มข้น  อาจกำาหนดให้ส่งทดสอบก่อนย่ืนเสนอราคา โดยกำาหนดให้แสดงใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ  หรือ
กำาหนดให้แสดง Reference List จากส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๔ -

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงและจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน

ระดับกลุ่มจังหวดั ของสำานักพัฒนาและสง่เสริมการบริหารราชการจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2561 รวมวงเงิน
โครงการ 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 2,075,000.- บาท
(สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ และปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการ หน้า 23 “ตาราง ๒)  บุคลากรสนับสนุน” ให้แยกส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรทีใ่ช้ในการพัฒนาระบบให้ชัดเจน
เนือ่งจากตำาแหน่งลำาดบัที ่๑-๖ ตำาแหน่งละ ๑ คน ๆ ละ ๕ เดอืน รวมคา่ตอบแทน (รวม ๖ ตำาแหนง่) เป็นเงิน ๒ ล้านบาทถว้น
ปรากฏอยู่ในขอ้ “ก. ICT”    ตำาแหนง่ที ่๗ (งานออกแบบ ICT) อต้ราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดอืน จำานวน ๕ เดอืน
รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท นั้น ปรากฏอยู่ในข้อ “ข. ท่ัวไป” ซึ่งอาจทำาให้คณะกรรมการสับสนที่ยอดเงินที่แสดงในแบบบัญชี
ราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ไมต่รงกับแบบรายงานสรุปโครงการฯ (แบบ คกก.มท. ๐๑) และรายละเอียดโครงการหน้า ๒๓
และให้ระบุวุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ของตำาแหน่งที่ ๗ งานออกแบบ ICT ซึ่งหน่วยงานชี้แจงว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานด้าน ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบฯ แต่แยกไปใช้ค่าตอบแทนบุคลากรทั่วไป ไม่ได้ใช้อัตราเงินเดือน
พื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำานวน ๒ โครงการ คือ
การประปานครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๑๔) โครงการจัดซ้ือระบบ Distributed Switch จำานวน 35 ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561

จำานวนเงิน 12,339,775.- บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนการกำาหนดรายละเอียดมาตรฐานต่างประเทศให้ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้มาตรฐานไทย
ผู้แทนการประปานครหลวงเรียนทีป่ระชมุวา่ระบบงานต่าง ๆ ทีพ่ฒันาขึน้ใชใ้นหนว่ยงาน เชน่

งานด้านการควบคุมการผลิตและส่งนำ้า งานบริการผู้ใช้นำ้า งานบริการผู้ใช้นำ้า งานวิศวกรรม งานภูมิสารสนเทศ งานลดนำ้าสูญเสีย
งานประชาสัมพนัธ์ งาน Call Center และงานธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส์ตา่ง ๆ ทีต่อ้งเชือ่มโยงกบัหนว่ยงานภายในและภายนอก
จำานวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถบริการผู้ใช้นำ้าได้อย่างครบวงจร  การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายซึ่งปัจจุบันรองรับ
การใช้งานด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ อุปกรณ์ L3 Switch จำานวน ๒๐ ชดุ และอุปกรณ์ Distributed Switch จำานวน ๑5 ชุด
ซ่ึงปัจจุบัน Obsolid แล้ว
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๑๕) โครงการจดัซือ้ Access Switch 128 ชุด งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี2561 จำานวนเงิน
34,092,768.- บาท (สามสิบส่ีล้านเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่าการจัดซื้อแยกเป็น ๒ โครงการ ทำาให้มีผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย อาจจะเกิดปัญหาว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์
ร่วมกันได้เฉพาะฟังก์ชั่นพื้นฐาน แต่ไม่สามารถปรับแต่ง (Configure) ในฟังก์ชั่นในระดับลึกได้ เมื่อเกิดปัญหาอาจมีการเกี่ยง
ความรับผิดชอบ โดยแต่ละบริษัทต่างอ้างว่าอุปกรณ์ของบรษิทัตนสามารถใชง้านไดป้กต ิสง่ผลใหเ้จ้าหน้าทีข่องการประปา
นครหลวงต้องเสียเวลาหาสาเหตุว่าปัญหาเกิดข้ึนท่ีอุปกรณ์ใด เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอุปกรณ์ดังกล่าวดำาเนินการแก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)



- ๑๕ -

ผู้แทนการประปานครหลวงเรียนท่ีประชุมว่าระบบงานต่าง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนสำาหรับใชใ้นหน่วยงาน
จำานวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถบริการผู้ใช้นำ้าได้อย่างครบวงจร จำาเป็นต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่ายซึ่งปัจจุบัน
รองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังน้ี อุปกรณ์ Switch ๒๔ Port จำานวน ๔๕ ชุด อุปกรณ์ Access Switch จำานวน ๗๐ ชุด
อุปกรณ์ L2 Switch จำานวน ๑๓ ชุด

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าโครงการจัดซื้อระบบ Distributed

Switch จำานวน 35 ชุด และโครงการจัดซื้อ Access Switch 128 ชุด มีการจัดซื้อแยกเป็น ๒ โครงการ อาจจะเกิดปัญหาว่า
สามารถใช้งานอุปกรณ์ร่วมกันได้เฉพาะฟังก์ช่ันพ้ืนฐาน แต่ไม่สามารถปรับแต่ง (Configure) ในฟังก์ช่ันในระดับลึกได้ เม่ือเกิดปัญหา
อาจมกีารเกีย่งความรับผิดชอบ โดยแตล่ะบริษทัตา่งอ้างว่าอุปกรณ์ของตนสามารถใชง้านไดป้กต ิส่งผลใหก้ารประปานครหลวง
ต้องเสียเวลาหาสาเหตุว่าปัญหาเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ใด เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอุปกรณ์ดังกล่าวดำาเนินการแก้ไข
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๒ โครงการ คือ

ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๖) โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดเขตพ้ืนท่ีแนวชายแดน ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี 2561  จำานวนเงิน 21,077,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 13,757,500.- บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตของคณะทำางาน จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ 13,524,836.- บาท (สิบสามล้านห้าแสน
สองหมื่นส่ีพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ โปรแกรมสำาหรับบันทึกภาพและควบคุมกล้อง
ซึ่งระบบปัจจุบันเป็นยี่ห้อ Milestone จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องจัดหาซอฟตแ์วร์ยี่ห้อเดิมเพื่อให้สามารถทำางานร่วมกับระบบ
เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบที่ราคาตำ่าสุดซึ่งมีหน่วยงานสืบราคามา คือ ๑๐ ,๐๕๘ บาท
ดังนั้น ให้หน่วยงานระบุเหตุผลความจำาเป็นในการระบุยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และจัดทำาแผนภาพ (Diagram) แสดงการเชื่อมโยง
อุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ว่าเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

๒. ลักษณะการใช้งานของกล้องตามโครงการนี้ ต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของกระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย

3. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 2 – 8 ให้เปรียบเทียบ 3 ย่ีห้อโดยระบุรุ่นด้วย
4. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ 2 เคร่ืองบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดชนดิไอพี

ชนิดท่ี ๑ และรายการท่ี ๓ เคร่ืองบันทึกภาพฯ ชนิดท่ี ๒ เน่ืองจากพิจารณาจากรายละเอียดโครงการแล้ว อุปกรณ์ท้ัง ๒ รายการ
มีคุณสมบัติเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่ใช่เครื่องบันทึกภาพ (NVR) จึงควรเปลี่ยนชื่อเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสำาหรับบันทกึภาพ และให้ใส่หมายเหตุว่า ราคาเท่ากับเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ แต่คุณสมบัติสูงกว่าเกณฑ์ฯ

5. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี 8 อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External
Storage) โดยราคาในเว็บไซต์บอกว่าไม่รวม Harddisk ให้แสดงการคำานวณราคาเว็บไซต์ให้อยู่บนฐานเดียวกับการสืบราคา
จากท้องตลาด ๓ รายด้วย หากราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาตำ่าสุดในการเปรียบเทียบ ให้ใช้ราคาจากเว็บไซต์เป็นราคาอ้างอิง 

๖. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งเสนอข้อมูลเป็นภาพรวมของระบบ แม้ไมไ่ด้อยู่ในอำานาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติและราคา แต่เพื่อความชัดเจนควรแจกแจงรายการว่า
เป็นค่าดำาเนินการอะไรบ้าง จำานวนเงินเท่าไร 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ 13,524,836.- บาท (สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่น
ส่ีพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำารวจในงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และงานจราจร  ปัจจุบัน
ได้ติดต้ังกล้อง ๒๑ จุด มีกล้องท้ังหมด ๘๕ ตัว สามารถดูภาพผ่านทาง Monitor มีความละเอียด ๑ ล้านพิกเซล จับภาพได้ท่ี ๒๕
เฟรมตอ่วนิาท ีเปน็ระบบ Application โดยมีศูนย์ควบคุมระบบกล้อง ๒ แห่ง คือ ตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี (หน่วย ๑๙๑)
และสถานีตำารวจภูธรเมืองจันทบุรี (หน่วยวิทยุสื่อสาร)   โครงการนี้จะจัดหากล้องวงจรปิดแบบประจำาที่ ความละเอียด ๒
ล้านพิกเซล จบัภาพไดท้ี ่๕๐ เฟรมตอ่วนิาที ซึ่งจำาเป็นต้องใช้สำาหรับจับภาพวัตถุุที่เคลื่อนที่เร็วได้อย่างมีความคมชัด และ
รองรับการติดตั้งซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทะเบียนรถ (ถ้าได้รับงบประมาณในการจัดหาในอนคต) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมี
ความคุ้มค่าในระยะยาว  ติดต้ังจำานวน ๒๖ จุด มีกล้องท้ังหมด ๙๒ ตัว มีศูนย์ควบคุมอยู่ท่ีตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  และสถานี
ตำารวจภูธรมะขาม สถานีตำารวจภูธรโป่งนำ้าร้อน และสถานีตำารวจภูธรสอยดาว โดยสามารถดูภาพผ่านระบบ Application
ปัจจุบันได้เช่ือมโยงกับสถานีตำารวจภูธรในสังกัด ในอนาคตมีแผนงานท่ีจะเช่ือมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปจัจบุนัใชซ้อฟตแ์วร์ Milestone จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งจดัหาซอฟตแ์วร์ยีห่อ้เดมิเพือ่ให้
ระบบใหมส่ามารถใชง้านร่วมกบัระบบปัจจบัุนไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัผู้ใชง้านของตำารวจภธูรจงัหวัดจนัทบุรสีามารถใชง้าน
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้แล้ว    กรณีรายการอุปกรณ์บันทึกภาพท่ีหน่วยงานประสงค์จะจัดหาเป็น NVR โดยไม่ใช้ Server เน่ืองจาก
พจิารณาแลว้เหน็วา่ NVR ถกูออกแบบมาสำาหรบัการใชง้านในระบบ CCTV โดยเฉพาะ    รายการสว่นทีเ่ปน็อปุกรณอ์ืน่ ๆ
รายการที ่๒ อปุกรณเ์ครอืขา่ยและสญัญาณสือ่สารสำาหรบักลอ้งวงจรปดิผา่นสายสญัญาณใยแกว้นำาแสง (Fiber Optic
Outdoor) จำานวน ๓ ระบบ (อำาเภอสอยดาว ๑ ระบบ อำาเภอโป่งนำ้าร้อน ๑ ระบบ อำาเภอมะขาม ๑ ระบบ) และทัง้ ๓ ระบบ
สามารถเช่ือมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละระบบประกอบด้วยสายสัญญาณใยแก้วนำาแสง ค่าแรงเดินสาย อุปกรณ์สำาหรับ
เช่ือมต่อสาย งานเช่ือมต่อสาย และมิเตอร์ไฟฟ้าสำาหรัลกล้องวงจรปิด รายละเอียด (แยกตามระยะทาง และจำานวนจุดต่อระบบ)
ค่าใช้จ่ายตามแบบ คกก.มท. ๐๑    และได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งการดำาเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดและวางสาย
พาดผ่านเสาไฟฟา้ รายละเอียดตามหนังสือตำารวจภธูรจงัหวัดจนัทบุรี ที ่ตช ๐๐๑๗(จบ).๓๑๔/๑๒๐๔ ลงวันที ่๒๑ กุมภาพนัธ์
๒๕๖๑ และหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ี มท ๕๓๐๙.๑๘/จบ/ว๖๔๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

สำาหรบัการออกแบบระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ ไดค้ำานงึถงึสาระสำาคญัทัง้ในเชงิเทคนคิ
มาตรฐาน และงบประมาณแลว้ ขอยนืยนัวา่กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครอืขา่ยสำาหรบัใชใ้นงานรกัษาความปลอดภยัและ
วิเคราะห์ภาพ แบบท่ี ๗ มีลักษณะการใช้งานตรงกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ คือ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ
หรือลักษณะทางกายภาพของบุคคล เชน่ เพศ สผิีว รปูร่าง เส้ือผา้ทีส่วมใส ่เป็นตน้ สามารถตรวจนบัจำานวนบคุคล ตรวจสอบ
บุคคลหรอืยานพาหนะทีบ่กุรกุเขา้มาในเขตพืน้ทีต่อ้งหา้ม สามารถตรวจจบัภาพอืน่ๆ ทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู รวมทัง้
สามารถนำาภาพจากกล้องมาทำาการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบใบหนา้บุคคล กบัภาพฐานขอ้มลูผู้ตอ้งสงสยั วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการ
วางวัตถุต้องสงสัย ซ่ึงปัจจุบันยังใช้การวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าท่ี ในอนาคตจะเสนอของบประมาณในการจัดหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ต่าง ๆ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. จากชื่อโครงการระบุว่าเป็นพื้นทีแ่นวชายแดน อาจทำาให้เกิดความสับสนได้ โดยคิดว่า

เป็นพื้นที่ชายแดนจริง ๆ ซึ่งมทีั้งที่มดี่านเข้า-ออก และที่เป็นทางเข้า-ออกตามธรรมชาติ    ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
เรียนชี้แจงว่าเป็นการติดตั้งระบบ CCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ซึ่งการติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการนี้มีอำาเภอชายแดน
คือ โป่งนำ้าร้อน และอำาเภอสอยดาว

๒. ตามที่ชี้แจงว่าในอนาคตจะจัดหาซอฟตแ์วร์วิเคราะหภ์าพนั้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ) จากประสบการณ์ในด้านระบบ CCTV และ
การวิเคราะห์ภาพ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากล้องแบบท่ี ๗ ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ใช้ดูใบหน้าได้ แต่ไม่สามารถ
อ่านป้ายทะเบียนได้ ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล ไม่เพียงพอกับการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ อย่างน้อยควรเป็น ๔ ล้าน
พิกเซล  ความมัว ความเข้ม ไม่เท่ากัน  ควรพิจารณาจัดทำาคุณลักษณะเฉพาะของกล้อง CCTV ให้ดี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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สำาหรับคุณลักษณะเรื่อง Frame Rate นั้น ไม่สำาคัญเท่าใด ถ้าจับภาพได้ กด็ูภาพได้
ปัญหาส่วนใหญ่คือระบบบันทึกภาพ กล้องคุณภาพดีแค่ไหนก็ตาม แตถ่้าต้องบีบอัดภาพตอนบันทึก ภาพจะไม่ชัด

ผู้แทนตำารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเรียนชี้แจงที่ประชุมว่ามีความจำาเป็นต้องกำาหนด
Frame Rate สูง เนื่องจากติดตั้งกล้องบริเวณถนนซึ่งรถวิ่งด้วยความเร็วสูง หาก Frame Rate ตำ่า ภาพที่จับได้อาจเป็นช่วง
จังหวะที่มองไม่เห็นป้ายทะเบียนได้  การคำานวณว่ากล้องความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ได้คำานวณที่ระยะห่างจากวัตถุถึงตัวกล้อง (ซึ่ตดิตั้งที่เสาริมถนน) ประมาณ ๕ เมตร เมื่อดำาเนินการติดตั้งแต่ละจุด
อาจต้องปรับใกล้/ไกลจากระยะถนนอีกคร้ัง

๓. คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าหน่วยงานได้เลือกใช้กล้องตามเกณฑ์ฯ ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ และได้ยืนยันว่าลักษณะการใช้งานของกล้องประเภทที่เลือกใช้นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น
จึงขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาด้วย
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

เทศบาลนครนครราชสีมา  จำานวน ๑ โครงการ
๑๗) โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะ

ท่ี ๒ งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ฉบบัท่ี ๑ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำานวนเงิน ๒๒,๘๘๑,๐๐๐ บาท  ส่วนทีเ่ป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๖๑๒,๔๒๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนหน่ึงหม่ืนสองพันส่ีร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข
ตามข้อสังเกตของคณะทำางาน จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๒,604,42๐.- บาท (ย่ีสิบสองล้านหกแสนส่ีพันส่ีร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,590,๔๒๐.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหม่ืนส่ีร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าว มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้

๑. ลักษณะการใช้งานของกล้องต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
กระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย ซ่ึงในรายละเอียดโครงการมีแต่วัตถุประสงค์ว่ามีการวิเคราะห์ แตไ่ม่มีการจัดหาโปรแกรมวิเคราะห์ 

2. กรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่1 จอ LED 4K ขนาด 55 น้ิว ใหย้้ายไปอยู่ตรงตาม
เกณฑ์ฯ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ สำานักงบประมาณ  ทั้งนี้ หากเป็นการวิเคราะห์ภาพด้วยคน คุณสมบัติแค่ 2K ก็เพียงพอแล้ว
(สายตาของคนดภูาพได้ไม่ละเอียดถึง 4K เหมือนโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ) ควรทบทวนคุณสมบัติของจอภาพว่าการใช้จอ 4K
แต่ถ้าดูภาพได้แค่ 2K จะเกิดความไม่คุ้มค่า  นอกจากนี้ การาใช้จอภาพ 4K ในขณะที่กล้องไม่ใช่ 4K ภาพจะไม่เต็มจอ ถ้า
ต้องการให้ภาพเต็มจอจะต้องลดขนาดภาพลงมา จะกลายเป็นซื้อของราคาแพงแต่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ

๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ โปรแกรมลิขสิทธิ์การเชื่อมต่อหล้องกับระบบ
ควบคุมหลักและบันทึกภาพ จำานวน ๑๒๓ ลิขสิทธ์ิ ตามท่ีหน่วยงานช้ีแจงว่ากล้องตามโครงการน้ีจำานวน ๑๐๗ ตัว รวมกล้องเดิม
๑๖ ตัว จึงจัดหาโปรแกรม ๑๒๓ ลิชสิทธ์ินั้น ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย

๔. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ แมไ้ม่ได้อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณา
ความเหมาะสมของคุณสมบัติและราคา แต่ขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานไปพิจารณาทบทวน
ดังนี้  แม้ว่า สาย ๒๔ cores ๒๑,๐๐๐ เมตร และสาย ๔๘ cores ๕,๐๐๐ เมตร รวมเป็น ๒๖,๐๐๐ เมตร ก็ตาม แต่การ
Splice สายปกติคดิเป็นต่อจุด หรือต่อ core ไมไ่ด้คิดเป็นต่อเมตร  และค่าทดสอบ ปกติจะคิดเป็นช่วง ไมไ่ด้คดิเป็นต่อเมตร
ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่าดูราคาจากการดำาเนินงานของกรุงเทพมหานครนั้น ไม่ควรทำา หน่วยงานควรแสดงที่มาในการคำานวณ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการได้อย่างชัดเจน ไมใ่ช่เพียอ้างว่าใช้ราคาตามหน่วยบงานอื่นที่เคยดำาเนินการไปแล้ว เนื่องจากต่างพื้นที่กัน
อาจมีค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์แตกต่างกัน

เทศบาลนครนครราชสีมาได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบแล้ว จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๒๒,604,42๐.- บาท (ย่ีสิบสองล้านหกแสนส่ีพันส่ีร้อยย่ีสิบบาทถว้น) ส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,590,๔๒๐.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เห็นควรนำาเสนอ
ท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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ผู้แทนเทศบาลนครนครราชสีมาเรียนที่ประชุมว่าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV
บริเวณทางแยกต่าง ๆ จำานวน ๒๐ ทางแยก มีกล้องทั้งหมด ๖๑ ตัว ส่งข้อมูลภาพบนระบบดิจิทัลในโครงข่ายใยแก้วนำาแสง
ไปยังศูนย์ควบคุมกลางฯ โดยนำาข้อมูลที่ได้รับมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบโดยใช้ Server จำานวน ๓ ชุด และโปรแกรมบริหาร
จัดการ เพื่อจัดเก็บใน External Harddisk จำานวน ๔ ชดุ (Harddisk นาด ๑.๒ TB จำานวน ๔๐ ตัว) มีคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผล จำานวน ๒ ขดุ สำาหรับบริหารจัดการแสดงผลและย้อนดูภาพ สามารถบันทึกภาพไว้ได้นาน ๓๐ วัน  ทั้งนี้ จำานวน
ทางแยกในเทศบาลนครนครราชสีมามีจำานวนกว่า ๖๐ ทางแยก ปัจจุบันติดตั้งกล้อง CCTV เพียง ๒๐ ทางแยก จึงยังไม่
ครอบคลุมพืน้ทีท่ัง้หมดของเทศบาลนครนครราชสีมา จงึยังไมเ่พยีงพอสำาหรับการวางแผนบริหารจดัการจราจร และการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่  และเนื่องจากระบบกล้อง CCTV ทีต่ิดตั้งเดิมมีหลายหน่วยงานดูแล กระจดักระจาย ส่งผลให้การ
ทำางานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาขอดภูาพ โดยในปัจจุบันต้องมาขอ Copy
ภาพทีศู่นย์ควบคุมกลางฯ ยังไม่สามารถทำา Link ให้ดูผ่านระบบเครือข่ายได้   โครงการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ในระยะที่ ๒
จะเช่ือมต่อข้อมูลท่ีติดต้ังบริเวณทางแยก ๓๒ ทางแยก มีกล้องท้ังหมด ๑๒๓ ตัว ส่งข้อมูลภาพบนระบบดิจิทัลในโครงข่ายใยแก้ว
นำาแสงไปยังศูนย์ควบคุมกลางฯ โดยนำาข้อมูลที่ได้รับมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบโดยใช้ Server จำานวน ๓ ชุด และโปรแกรม
บริหารจัดการ เพื่อจัดเก็บใน External Harddisk จำานวน ๗ ชุด (Harddisk นาด ๑.๒ TB จำานวน ๑๖๐ ตัว) มีคอมพิวเตอร์
แบบประมวลผล จำานวน ๒ ขดุ สำาหรับบริหารจัดการแสดงผลและย้อนดภูาพ สามารถบันทึกภาพไว้ได้นาน ๓๐ วัน

การออกแบบระบบกล้อง CCTV ไดค้ำานึงถึงสาะระสำาคัญทั้งในเชิงเทคนิค มาตรฐาน และ
งบประมาณ    ได้ดำาเนินการวิเคราะห์แยกประเภทกล้องตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ในทางร่วมทางแยก บริเวณ
ประตทูางเข้าออกเทศบาล และภายในอาคารสำานักงาน โดยออกแบบให้รองรับการบูรณาการข้อมูลจากระบบกล้อง CCTV
ตามนโยบายของรัฐบาล เคยมีตำารวจ ทหาร มาขอภาพไปใช้ในการวิเคราะหด์้วยบุคคล และสำานักงาน ป.ป.ส. มาขอภาพไป
ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยซอฟตแ์วร์วิเคราะห์ภาพ    ได้ปรับเปลี่ยนจอแสดงภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ของสำานักงบประมาณ
รวมทั้งได้ดำาเนินการปรับเปล่ียนวิธีการคิดราคาค่า Splice พร้อมอุปกรณ์ Connector ของสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง จากการ
เฉลี่ยเมตรละ ๒๔ บาท และค่าทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง การทดสอบประสิทธิภาพทางด้านข้อมูล และการทดสอบ
Configuration of System ของระบบเครือข่ายผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำาแสงพร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ จากเฉลี่ย
เมตรละ ๒๖ บาท เป็นต่อ Core   รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม
ม  ติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ ตามที่คณะกรรมการได้ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มมีติเห็นชอบ
ในหลกัการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร ของสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวนเงิน 28,๑28,62๐.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพันหกร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ) ส่วนท่ีเป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 18,412,640.- บาท (สิบแปดล้านส่ีแสนหน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่นมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.2/3239 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งว่า
ไดรั้บแจง้จากสำานักงานขนส่งจงัหวัดขอนแก่นว่ามีการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดอปุกรณ์ จำานวน 2 รายการ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญแต่อย่างใด ประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิด เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและราคาจากเดมิ โดยกำาหนดราคาและคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำาปี พ.ศ. 2560

2. โทรทัศน์ LED เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและราคาจากเดิม เป็นโทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำานักงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารของโครงการดังกล่าว ตามรายการตรงตามเกณฑ์ฯ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี 2559 ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว กับรายการท่ีขอเปล่ียนแปลงตามเกณฑ์ฯ ปี 2560
ซ่ึงจำานวนเงินโครงการโดยรวมลดลง 378,080.- บาท คือ วงเงินโครงการลดลงเหลือ 27,390,540.- บาท (ยีส่บิเจ็ดล้านสาม
แสนเก้าหมื่นห้าร้อยส่ีสบิบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 18,391,040.- บาท (สบิแปดล้านสามแสนเก้า
หมื่นหน่ึงพันส่ีสิบบาทถ้วน) สรุปดังน้ี

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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รายการครุภัณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบตามเกณฑ์กล้องฯ ปี   2559   ท่ีขอเปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑก์ล้องฯ ปี   2560  
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กล้องวงจรปดิ ปี   2559 (  ณ วนัที่   28   กันยายน   2559)  
(ผ่านความเห็นชอบ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2560)

ลำาดับ รายการ ข้อ
(ตามเกณฑ์ MDES) ราคา MDES ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อ 1 CCTV 17,000.- 17,000.- 24 408,000.-
9 จอทวีี LED 60 น้ิว มาตรฐาน สงป. - 37,000.- 12 444,000.-

รวมจำานวนเงิน 852,000.-

กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กล้องวงจรปิด ปี   2560  (  ณ วันที่   11   ตุลาคม   2560)   ที่ขอเปลี่ยนแปลง  

ลำาดับ รายการ ข้อ
(ตามเกณฑ์ MDES) ราคา MDES ราคาอ้างอิง จำานวน วงเงินรวม หมายเหตุ

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อ 1 CCTV 23,000.- 23,000.- 24 552,000.-
9 จอทวีี LED 55 น้ิว มาตรฐาน สงป. - 23,200.- 12 278,400.-

รวมจำานวนเงิน 830,400.- ลดลง 21,600.- บาท

ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือถึงจังหวัดขอนแก่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0210.5/339 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์
2561 ขอให้จังหวัดขอนแก่นจัดทำาเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติม โดยจัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะการใช้งานของท้ัง 2 รายการ
ดังกล่าวตามเกณฑ์ฯ ปี 2559 กับรายการอุปกรณ์ท่ีเสนอใหม่ตามเกณฑ์ฯ ของปี 2560 มีความแตกต่างกันอย่างไร พร้อมท้ังช้ีแจง
ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือนำาเรียนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการทีข่อ
เปล่ียนแปลงนั้นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เห็นควรนำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๓ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 สืบเน่ืองจากการประชุม
คร้ังที ่5/2560 เมือ่วนัที ่7 กันยายน 2558 และคร้ังที ่4/2559 เมือ่วนัที ่7 กันยายน 2559 กรมการปกครองนำาเรียน
โครงการซึ่งผ่านความเห็นชอบไปแล้ว จำานวน 2 โครงการ มาเพื่อทราบ ดังนี้ (ความละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560)

1. โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาต
ในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2559 จำานวนเงิน
27,666,000 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศและการออก
ใบอนุญาต ในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2561
จำานวนเงิน 21,707,400.- บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)

กรมการปกครองมีหนังสือ ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0317/3059 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองมาเพื่อทราบ จำานวน 2 โครงการ ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการในการประชุมคร้ัง 8/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 แล้ว โดยอ้างว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง
บางส่วน จึงได้ปรับคุณลักษณะพื้นฐานและราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการที่เป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด จำานวน 2 โครงการ มาเพื่อทราบ ดังนี้ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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1. โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 เพื่อใช้ในระบบ (e-DOPA
License) ในส่วนภูมิภาค จำานวน 590 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 จำานวนเงิน 17,110,000.- บาท (สิบ
เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ
(e-DOPA License) ในส่วนภูมิภาค 377 ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2562 จำานวนเงิน 11,310,000.- บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสารของโครงการดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกต และให้หน่วยงานเตรียม
ข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการต่อไป ดังนี้

1. ชื่อโครงการทั้ง 2 โครงการ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว
2. ไม่มีตาราง แบบ คกก.มท. 01 เปรียบเทียบระหว่างที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว กับรายการที่

ปรับเปล่ียนใหม่ตามจำานวนเงินทีไ่ด้รับการจัดสรรว่าแตกต่างกันอย่างไร
เห็นควรนำาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
- ขอหารือหลักเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ

ระดับจังหวัด
จังหวัดยโสธรมีหนังสือ ที่ ยส 0017.2/3471 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ขอหารือหลักเกณฑ์และ

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด แจ้งว่า ในคราวประชุมครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทีป่ระชุมมีมติให้หารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลเมอืงยโสธรในโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองยโสธร ทีม่ีการจัดซ้ือจอป้ายประชาสมัพันธ์
LED Outdoor Full Color Display และจอป้ายประชาสัมพันธ์ LED Indoor Full Color Display รวมทั้งมีการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจอดังกล่าวรวมอยู่ด้วย

เพือ่ให้การดำาเนินการและการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเ์ตอร์ของคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงขอหารือเกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าวว่าจัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดหรือไม่ และจอป้าย
ประชาสัมพันธ์ท่ีจะจัดซ้ือตามโครงการดังกล่าว จัดเป็นครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่วนอื่น ๆ
ท่ีอยู่ในอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดหรือไม่ อย่างไร รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีเสนอในท่ีประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้อภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาว่าอุปกรณ์ใด (ทีไ่ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ) จัดเป็นอุปกรณ์ทีต่้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ปัจุบันเป็นยุคดิจิทัล อุปกรณ์ใด ๆ ล้วนเป็นอุปกรณ์ IT กระทรวงดิจิทัลฯ (รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด่วนท่ีสุด ท่ี ทก ๐๒๐๗ /๒๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ )
กำาหนดคำานิยามไว้ดังน้ี “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล
ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ท่ีจำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน”   หากคณะกรรมการชุดนี้วินิจฉัย คำาตอบที่ได้
จะถูกต้องตามเทคนิค  ถ้าจะให้ชัดเจน ควรถามผู้มีอำานาจในการวินิจฉัย คือ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๓/๖๑)
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