
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * **
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

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

(นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์  ผู้อ่านวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
ส่านักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

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

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

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาวอัญชลี เสียงระฆัง  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมฯ)  (แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางเมธาวี สุชาติล้่าพงศ์  ผู้อ่านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายพงศธร มหทัธนะสิน  ผู้อ่านวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายวีระสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

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

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

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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๑๘. ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานอ่านวยการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่านวยการส่านักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

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

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

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

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่านาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้  เข้าร่วมประชุม  
๑. พ.จ.อ.ชุมพล เที่ยงธรรมดี รก.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมืองพัทยา
๒. นางสาววราวรรณ ปรีดาพันธ์ุ นักวิชาการคอมพวิเตอร์  เมืองพัทยา
๓. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๔. นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตืการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขํานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ  กรมที่ดิน
๗. นายวิทูร ไพจติร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  กรมที่ดิน
๘. นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  กรมที่ดิน
๙. นางสาวสุขุมาภรณ์ แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  กรมที่ดิน
๑๐. นายไวทยา นวเศรษฐกุล ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบจราจร  สํานักการจราจรฯ กรุงเทพมหานคร
๑๑. นางยุพเรศ สถานานนท์ ผู้อํานวยการกองบริหารเคร่ืองลูกข่าย  การประปานครหลวง
๑๒. นายบุญสม พิมพ์แดง นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๑๓. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สํานักนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔. นายวันชัย เขียวชะอํ่า ผู้อํานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๕. นายถาวร อู่อ้น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. นายประกร เนมินทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗. นายสุวัฒน์ เต็มรัตนชัยกุล พนักงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๘. นางสาวเนตรชนก อ่อนรู้ที่ พนักงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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๑๙. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง

๒๐. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง

๒๑. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สํานักงานปลัดกระทรวง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
นายนิรัตน์ พงษ์สทิธิถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็น
ประธานที่ประชุมแทน
ที่ประชุม รับทราบ

ร  ะเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ่านวน ๑๒ โครงการ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/งาน/โครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี มท ๕๓๑๑.๖/๑๘๙๖๗ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  รวมทั้งส้ิน ๓๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๓๐๒,๓๙๙.๖๔ บาท 
ดำาเนินการเสร็จแล้ว ๓๐ โครงการ รวมวงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕๒,๙๒๑,๖๘๒.๑๔ บาท จัดหาจริง 
๔๑,๐๗๗,๖๒๙.๓๔ บาท ลดลง ๑๑,๘๔๔,๐๕๒.๘๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดหา ๖ โครงการ 

ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท  รวมทั้งส้ิน ๙ โครงการ รวมเป็นเงิน ๔๑๖,๔๗๒,๘๙๙.๘๑ บาท 
ดำาเนินการเสร็จแล้ว ๖ โครงการ รวมวงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๘๙,๕๘๐,๗๔๔.๘๘ บาท จัดหาจริง 
๑๕๖,๐๘๑,๒๖๗.๒๖ บาท ลดลง ๓๓,๔๙๙,๔๗๗.๖๒ บาท อยู่ระหว่างจัดหา ๓ โครงการ

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การประปานครหลวง ส่งสรุปรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดำาเนินการเสร็จแล้ว จำานวน ๑๐ โครงการ รวมวงเงินโครงการ ๒๖,๑๘๓,๙๐๕.๖๘ บาท
จัดหาจริง ๒๔,๐๖๐,๕๗๓.๖๘ บาท  ลดลง ๒,๑๒๓,๓๓๒.- บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท ๕๔๘๐/๗๔๑๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)



- ๔ -

๓.๓ การประปาส่วนภูมิภาคส่งสรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำานวน ๔ โครงการ รวมจำานวนเงิน ๖ ,๗๔๕,๑๒๐.- บาท
รายละเอียดตามหนังสือที่ มท ๕๕๐๓๐/๗๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- ไม่มี -

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และทีม่ีมูลค่าเกิน 1๐0 ล้านบาท

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทํางาน
คร้ังที่ ๕/256๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 2561 แล้ว จํานวน ๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จํานวน ๒ โครงการ คือ
กรมทีด่ิน  จํานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภมูิ -

สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน ๔๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบแปดล้านส่ีแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้แทนกรมทีด่ินเรียนที่ประชุมคณะท่างาน ดังนี้
๑. กรมที่ดินมีนวัตกรรมสนับสนุนการยกระดับการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันตามรายงาน Doing Business โดย World Bank คือ ระบบให้บริการค้นหารูปแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านทาง Web Application และ Mobile Application ชื่อ LandsMaps โดยมขี้อมูลรูปแปลงทีด่ินให้บริการใน
ระบบฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ จ่านวน ๓๓ ล้านแปลง มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ดินได้ ๓ ช่องทาง ช่องทางที่หนึ่ง
ผ ่านเว ็บไซต ์ http://dolwms.dol.go.th หร ือเข ้า เว ็บไซต ์ Google แล ้วค ้นหาด ้วยค ่าว ่า  “ร ูปแปลงท ีด่ ิน” หร ือ 
“dolwms.dol.go.th” ช่องทางนี้ไม่จ่ากัดจ่านวนแปลงในการค้นหา  ช่องทางที่ ๒ ตดิตั้ง Application ในอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ ชื่อ LandsMaps และลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ช่องทางนี้จ่ากัดจ่านวนค้นหาได้วันละ ๒๐ แปลง  ช่องทางที่ ๓
จุดบริการประชาชน ณ ส่านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ จ่านวน ๔๖๐ ส่านักงาน

๒. ปัญหาอุปสรรคของระบบฯ มีดังนี้ (๑) ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉล่ียวันละ ๓๗,๐๐๐ รายต่อวัน
และมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ Server ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน (ติดตั้งปี ๒๕๕๓) ไม่สามารถรองรับการเข้าใช้บริการจ่านวนมากได้
ส่งผลให้ระบบล่มบ่อย (๒) จากการสอบถามความต้องการจากผู้ใช้บริการ สรุปได้ว่า หากไม่สามารถระบุเลขทีโ่ฉนดที่ดิน จะไม่
สามารถค้นหาข้อมูลได้ ผู้ใช้บริการต้องการค้นหาจากสถานที่ส่าคัญ หรือค้นหาโดยคลิกที่รูปแปลงที่ดินใด ๆ ได้ ซึ่ง Server
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับการค้นหาแบบนี้ได้

๓. กรมที่ดินจึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มประสทิธิภาพ Server ของระบบงานดังกล่าว
รวมทั้งปรับปรุงระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ด้าน ICT ที่จะปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการท่างานของระบบฯ เพื่อให้ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินดขีึ้น  โดยมแีผนระยะยาวและระยะกลาง

๔. แผนระยะกลาง (๑) ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยยกเลิกการขอหนังสือรับรองบริษทัจากกระทรวงพาณิชย์  (๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ครอบคลุมสิทธิ์เกี่ยวกับทีด่ิน โดยท่า MOU ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการขอข้อมูลแผนผังก่าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินตาม
ทีไ่ด้จ่าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)



- ๕ -

๕. แผนระยะยาว (๑) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมที่สมบูรณ์ โดย
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศให้สามารถท่านิติกรรม ณ ส่านักงานที่ดินใดก็ได้ (๒) พัฒนาระบบงานให้รองรับการจด
ทะเบียน ณ ส่านักงานที่ดินใดกไ็ด้ และเปิดให้บริการระยะแรกในเมืองใหญ่ (๓) ขยายการให้บริการจดทะเบียนในส่านักงาน
ทีด่ินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ จ่านวน ๔๖๐ ส่านักงาน

คณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Work Station และระบบปฏิบัติการ

มีการเปรียบเทียบ ๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ แต่มีเพียง ๒ ยี่ห้อเท่านั้น ให้สืบราคา ๓ ยี่ห้อ ตามแนวทางของ ป .ป.ช.  และให้
แยกระบบปฏิบัติการออกจากฮาร์ดแวร์ด้วย หากไม่ได้ตั้งงบประมาณส่าหรับ OS แยกไว้ ในแบบ คกก.มท.๐๑ ให้ตัดข้อความ
“และระบบปฏิบัติการ” ออก โดยระบุ spec ใน TOR ว่าพร้อม OS ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๖ ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล มกีารเปรียบเทียบ
๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ แต่มีเพียงย่ีห้อเดียวเท่านั้น ให้ชี้แจงเหตุผลความจ่าเป็นที่ต้องระบุย่ีห้อ

ผู้แทนกรมที่ดินเรียนชี้แจงว่าระบบเดิมใช้ Oracle อยู่ จึงมีความต้องการใช้ย่ีห้อเดิมเพื่อให้มี
ความเชื่อมั่นว่าไม่การผิดพลาดจากการ convert ข้อมูล โดยจะจัดหาลิขสิทธิ์จ่านวน ๑๒ cores (รุ่น 12C Enterprise
Edition)

๓. ฮาร์ดแวร์รวมทั้งหมด ๒๔ cores แต่ซื้อ Oracle แค่ ๑๒ cores ต้องต่อรองกับ Oracle ว่า
ย้ายชุดโปรแกรมจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาได้อย่างไร เกรงว่าจะกลายเป็น update ไมไ่ด้ คือ รอเครื่องตายก่อนค่อยรู้ ท่าได้เพียง
dump ทั้งก้อน แต่เปิดไม่ข ึ้น (ฐานข้อมูลตาย) ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ Oracle ไปด่าเนินการกู้ข้อมูล  ดังนั้น ถ้าซื้อแล้วไม่
compile อาจต้องซื้อ license เพิ่มให้ครบทั้ง ๒ ฝั่ง ท่าให้เสียงบประมาณเพิ่ม  กรณีกรมทีด่ินพิจารณาแล้วว่าระบบนี้ส่าคัญ
มากและเลือกให้งานบริการประชาชนไม่สะดุด ยอมจ่ายค่า license เพิ่ม  อาจต่อรองกับ Oracle ว่า Active Standby ขอ
จ่ายแค่ ๑.๕ เท่า (ปกตติ้องจ่าย ๒ เท่า) 

๔. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๗ ชุดอุปกรณ์ส่าหรับระบบส่ารองข้อมูล (Backup
System) มีการเปรียบเทียบ ๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ แต่ราคาจากทั้ง ๓ รายเป็นราคาเดียวกันหมด ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกคร้ังว่าไม่มีความผิดพลาด 

๕. ตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ คิดค่านวณค่าใช้จ่าย
ต่าแหน่งผู้บริหารโครงการเพียง ๔ เดือน ในขณะทีโ่ครงการนี้มีระยะเวลาด่าเนินการ ๑๒ เดือน ตามปกติผู้บริหารโครงการ
ต้องดแูลโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

ฝ่ายเลขานุการน่าเรียนท่ีประชุมคณะท่างานว่า คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท โดยไม่ให้ผู้บริการโครงการอยู่เต็มเวลาด่าเนินโครงการ
เนื่องจากเงินเดือนสูง และโดยทั่วไปผู้บริหารโครงการจะรับท่างานหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ตัวคูณทีใ่ช้ใน
การค่านวณอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยที่กระทรวงการคลังประกาศก่าหนดไว้ว่า กรณีบุคลากรทีท่่างานเป็นประจ่าเต็ม
เวลาในบริษัทที่ปรึกษา กรณีไม่มีหลักฐานใดมาแสดง ค่าโสหุ้ยจะถูกลดลงจนตัวคูณเหลือเพียง ๒ .๔๗๕ แต่คณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (คณะ ๑๐๐ ล้าน) จะให้ตัวคูณเพียง ๑.๔๓๐ เท่านั้น (ซึ่งเป็นตัวคูณส่าหรับบุคลากรทีไ่ม่ได้
ท่างานประจ่ากับบริษัท)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เหตุใดจึงต้องพัฒนาซอฟตแ์วร์ใหม่โดยใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท เป็นการพัฒนาทดแทนซอฟต์แวร์เดิม

หรือพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม  คณะกรรมการมีข้อห่วงใยว่าหากจ้างบุคคลภายนอกเขียนโปรแกรมหมด อาจเกิดปัญหาว่าต่อไป
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะเขียนโปรแกรมเองไม่เป็น  นอกจากนี้ การจ้างบุคคลภายนอกจะต้องระมดัระวังไม่ให้ข้อมูลที่เป็น
ความลับหลุดออกไปได้

ผู้แทนกรมทีด่ินเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นเป็นระบบงานทีไ่ม่เคยมีอยู่ในระบบ
เดิม จ่านวน ๔ ระบบ ประกอบด้วย (๑) ระบบให้บริการประชาชนค้นหาต่าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (๒) ระบบควบคุมรักษาความปลอดภัยและบริการจัดการ Service (๓) ระบบถ่ายโอนฐานข้อมูลระหว่างเครื่อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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คอมพิวเตอร์แมข่่าย (๔) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล    ทั้งนี้ ระบบถ่ายโอนฐานข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เดิมใช้
เจ้าหน้าที่ของกรมทีด่ินด่าเนินการในลักษณะ manual คือ เขียน command script ด้วย SQL ซึ่งต้องเร่งด่าเนินการตั้งแต่คืน
วันศุกร์ถึงคืนวันอาทติย์ เพื่อให้ระบบงานพร้อมให้บริการแก่ประชาชน จึงมีความต้องการพัฒนาระบบถ่ายโอนฯ ให้เป็น
automatic เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปพัฒนางานระบบอื่นในการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การถ่ายโอนข้อมูล Graphic ไม่จ่าเป็นต้องเป็น Real Time เพราะท่าให้ช้า ข้อมูล Real Time ควรถ่าย
โอนเฉพาะ Text โดยถ่ายโอน Graphic ในช่วงเย็น   การส่งรูปแปลงทีด่ินไม่จ่าเป็นต้อง ๑๐๐% เอาแค่พอประมาณ จะไดไ้ม่
ช้าเวลาเรียกดขู้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินในเบื้องต้น เนื่องจากการซื้อขายที่ดิน ยังไงผู้ซื้อผู้ขายจะมั่นใจก็ต้องดูโฉนด
และรังวัดที่ดิน

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า แทนที่จะให้
ธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพื่อขอกู้เงินจากธนาคาร) กรมที่ดินควรจะพิจารณาแนวทางการ
ร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการพัฒนา Application ให้เปิดดูหน้าจอที่เคาน์เตอร์ธนาคารระหว่างยื่นเอกสารขอกู้เงินได้เลย
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมี ๒ ประเภท คือ ไม่อยากให้ใครรู้ และอยากเปิดให้รู้เพราะอยากขาย  ถ้าสามารถเปิดเผยข้อมูลของ
คนที่อยากขายได้ ก็จะกลายเป็น Market Place ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกัน กรมที่ดินก็ได้ประโยชน์ คือ ได้ค่าธรรมเนียมจาก
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในอนาคตควร
ประกาศพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย บางครั้งประชาชนไมท่ราบว่าเป็นที่สาธารณะ เห็นมีการสร้างบ้านเรือน
มานาน แต่พอหน่วยงานราชการร้ือถอนส่ิงก่อสร้างที่บุกรุกที่ดินเหล่านั้น ประชาชนจึงทราบว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ

๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่่า) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาระบบงาน
ต่าง ๆ ควรจะมีรายละเอียดว่าสามารถแก้ปัญหาที่การเรียกดูข้อมูลช้า ระบบล่ม ได้อย่างไร เพื่อป้องกันการลงทุนเพิ่มแล้วไม่
สามารถแก้ปัญหาได้
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ กําชับให้หน่วยจัดหาดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จํานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุส ื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวง

มหาดไทย ระยะที่ ๒ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ รวมวงเงิน
โครงการ ๗๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข จํานวนเงินโครงการลดลงเหลือ
๗1,๗๙๙,๙๕0.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุมว่า โครงการนี้เป็นระยะที่ ๒ พัฒนา
ศักยภาพระบบวิทยุส่ือสารย่านความถี่ VHF/FM ของกระทรวงมหาดไทย ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานร่วมกับ Smart
Phone และ Tablet เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค (๔๙ จังหวัด) และเชื่อมโยงกับ
ระบบในระยะที่ ๑ (๒๗ จังหวัด) ด้วย  รายละเอียดในระยะที่ ๒ เหมือนระยะที่ ๑ ทุกประการ  ส่านักงบประมาณเคยใช้ราคา
ของ Analog ในการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่มกีารก่าหนดราคาของ Digital ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส่านัก
งบประมาณ  ราคาอ้างอิงของระยะที่ ๒ พิจารณาจากราคาที่จดัหาได้ในระยะที่ ๑ และได้ตรวจสอบราคาท้องตลาดแล้วว่า
ราคาไมมี่การเปล่ียนแปลง จงึใชร้าคาทีเ่คยจดัหาคร้ังหลังสุดซึง่ยังไมเ่กนิ ๒ ปี เป็นราคาอ้างองิ  กรณีทีผู้่ชนะการประกวดราคา
ในระยะที่ ๒ ไมใ่ช่รายเดิมนั้น จะมีการท่า Benchmark เพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อมต่อกับระบบในระยะที่ ๑ ได้แน่นอน โดยก่าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาเป็นเกณฑ์ราคาร้อยละ ๔๐ ประกอบเกณฑ์อื่นร้อยละ ๖๐  การตดิตั้งนั้นได้ขอ
ใช้เสาของกรมการปกครอง จังหวัดใดไม่มีเสาจะติดตั้งทีด่าดฟ้าศาลากลางจังหวัดซึ่งเป็นจุดที่สูงสุด ก่าลังส่ง ๕ วัตต์ ระยะทาง
๑๐ กิโลเมตร แต่เคยทดลองลงเรือที่พัทยา ระยะทางเกิน ๒๐ กิโลเมตรก็ยังใช้งานได้ และมีการประสานงานกับ กสทช. ด้วย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ กําชับให้หน่วยจัดหาดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ  จํานวน ๒ โครงการ คือ
การประปานครหลวง  จํานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานบุคคลและอุปกรณ์ประกอบ จำานวน ๑ งาน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๒๗,๘๗๔,๘๐๔.- บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันแปดร้อย
สี่บาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน ๒๗,๗๗๘,๘๐๔.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปด
ร้อยส่ีบาทถ้วน)

ผู้แทนการประปานครหลวงเรียนที่ประชุมคณะท่างานว่าเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี จ่านวน ๕๖๖ เครื่อง/ชดุ/ระบบ และขอเพิ่มเติมใหม่จ่านวน ๑๖๐ เครื่อง/ชุด/ระบบ โดยตดิตั้งที่
ส่านักงานใหญ่และส่านักงานประปาสาขาต่าง ๆ   ส่าหรับการอบรมนั้น ไม่ได้อบรมทั้งหมด แต่อบรมเพียงส่วนที่จัดหาเพิ่มเติม
(บุคลากรใหมจ่่านวน ๑๖๐ คน) แบ่งเป็น ๔ รุ่น ประกอบดว้ย (๑) การแนะน่าการใชง้านระบบ Windows ๑๐  (๒) การใชง้าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยตามนโยบายของการประปานครหลวง  (๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท่าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐    ส่าหรับแผนการบริหารจัดการเคร่ืองเก่าจะด่าเนินการ ดังนี้ (๑) คัดกรองเคร่ืองที่อายุ
การใช้งานครบ ๕ ปี (๒) น่าเครื่องที่ยังเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ กปน. ไปให้หน่วยงานที่รอการจัดหาเพิ่มเติม (๓) ซ่อม
เครื่องทีไ่ม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ กปน. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ก่อนน่าไปบริจาคให้สถานศึกษาที่ขอความ
อนุเคราะห์

คณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ ค่าอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐

ให้ระบุรายละเอียดในเอกสารตามที่หน่วยงานชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย
๒. ให้เพิ่มรายละเอียดสถานที่ตดิตั้งเพื่อทดแทนและจัดหาเพิ่มเติมด้วย
๓. ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมการกรณีไม่ใชต้ามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ

ผู้แทนการประปานครหลวงเรียนชี้แจงที่ประชุมคณะท่างานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์  All In
One ส่าหรับงานประมวลผลชั้นสูง จอภาพ Touch Screen ขนาด ๒๗ นิ้ว (๒ เครื่อง) ขนาด ๒๓ นิ้ว (๙ เครื่อง) ใช้ในงาน
GIS ที่เป็นงานบริการประชาชน เจ้าหน้าที่จะให้ประชาชนแตะที่จอภาพเพื่อบอกจุดบนแผนที่ โดยจะทยอยซื้อ  ส่าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กใช้ในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งต้องใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จะต้องน่ากลับไป
ท่างานที่บ้านด้วย (๒๔ x ๗) จึงต้องก่าหนดคุณลักษณะเฉพาะสูงเป็นพิเศษ  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน่าเสนอ ก่าชับให้หน่วยจัดหาด่าเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด ค่านึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการจัดซื้อทดแทนระบบอ่านมาตรวัดนำ้าพร้อมโปรแกรม  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๕๓,๓๑๗,๖๗๒.๐๐ บาท (ห้าสิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

ผู้แทนการประปานครหลวงเรียนที่ประชุมคณะท่างาน ดังนี้
๑. เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเคร่ืองมือในการอ่านน่้าเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ซ่ึงปัจจุบัน

เส่ือมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ ซึ่ง กปน. จะด่าเนินการขายทอดตลาด   ทั้งนี้ Handheld
จะมีเพียง Windows และ Android เมื่อระบุว่าจะใช้ Android สามบริษัทจึงเสนอมาเพียง ๒ ย่ีห้อ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยการพัฒนาและตดิตั้งโปรแกรมอ่านมาตรวัดน่้าบนเครื่อง
อ่านมาตรวัดน่้ามือถือแบบพกพา (Handheld) ทั้งหมด โดยโปรแกรมที่พัฒนาจะเป็นลิขสิทธ์ิของ กปน. จึงสามารถตดิตั้งได้ไม่
จ่ากัดจ่านวน ซึ่งหน่วยงานเลือกพัฒนาบน Android เนื่องจากเคยประสบปัญหาว่าบน Windows เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นแล้ว
ต้องเขียนโปรแกรมใหม่หมด ในขณะที่ Android เปล่ียนแปลงรุ่นแล้วไม่ต้องปรับแก้ไขโปรแกรมมากนัก และกรณี Handheld
เสีย (รอซื้อ/ซ่อม) จะสามารถน่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Smart Phone (ซึ่งมีราคาถูกกว่า Handheld) มาติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
ใช้งานไปพลางก่อนได้  

๓. จ่านวน Printer และ Handheld ท่ีจัดหาไม่เท่ากันเนื่องจากมีเคร่ืองพิมพ์เก่าที่ยังใช้งานได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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คณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรณีที่ระบุแต่มาตรฐานต่างประเทศ ให้เพิ่มมาตรฐานของประเทศไทยด้วย
๒. ตามที่หน่วยงานชี้แจงว่ามาตรฐาน IP54, IP64 จะตรวจรับโดยใช้ใบรับรอง และตรวจตาม

แคตตาล็อกนั้น ตรวจควรพิจารณาตรวจรับให้รอบคอบเนื่องจากอาจได้รับผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุในเอกสาร
๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการท่ี ๓ โปรแกรมอ่านมาตรวัดน้่า ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดด้วย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่่า) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า อาจจะร่วมมือกับ TOT

ในการต่อยอดการท่างานโดยระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ ไม่ต้องใชค้นในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้แทน กปน. เรียนชี้แจงว่าการใช้ระบบ AMR (Automatic Meter Reading) ในโครงการน่าร่องจ่านวน

๑๐๐ มิเตอร์ โดยทดลองกับผู้ใช้น่้ารายใหญ่ เนื่องจากมีการลงทุนสูง จึงไม่คุ้มค่าที่จะใช้กับมาตรวัดน่้าขนาดเล็ก  กปน .  ทั้งนี้
เคยคิดจะใส่ SIM หรือใช้คล่ืนวิทยุ

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีความเห็นว่าถ้าเป็น (การไฟฟ้า/การประปา)
ส่วนภูมิภาค จะไม่เสนอแนะให้พัฒนาระบบอัตโนมัติ แต่ในพื้นที่ของ (การไฟฟ้า/การประปา) นครหลวง มีอินเทอร์เน็ตทุกที่
สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เห็นควรพัฒนาระบบอัตโนมัติให้ใช้งานได้จริง
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ กําชับให้หน่วยจัดหาดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จํานวน ๑ โครงการ คือ
เมืองพัทยา  จํานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ณ ห้องควบคุมและสัง่การ

(CCR) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านห้า
แสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน ๑๓,๓๑๐,๙๖๐.- บาท (สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหก
สิบบาทถ้วน)

คณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปให้เมืองพัทยาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ
รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือขา่ย (Firewall) ประสิทธิภาพระดบัสูง (License 3Y) ให้สอดคล้องกันว่ารับประกัน ๓ ปี หรือ ๑ ปี
และจดัเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมการ

ผู้แทนเมืองพัทยาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ระบบเครือข่ายเมืองพัทยาถูกตดิตั้งใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ โดยปีงบประมาณ

๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕ ไดท้่าการปรับปรุง ทดแทน ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้งานบนเครือข่ายเป็นจ่านวนมาก โดยหน่วยงานในสังกัด
เมืองพทัยา จ่านวน ๙ หนว่ยงาน และโรงเรียนในสังกดัเมอืงพทัยา จ่านวน ๑๑ โรงเรียน รวมผู้ใชง้านทัง้หมดกว่า ๒๐,๐๐๐ คน
ซ่ึงจ่านวนคนท่ีใช้งานโดยเฉล่ีย ๑๒,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ คนต่อวัน

๒. โครงการนี้เป็นการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหลัก โดยอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อเกี่ยวข้อง
จ่าเป็นต่อการยกระดับห้องควบคุมและสั่งการ (CCR) ศาลาว่าการเมืองพัทยา ให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงให้
สามารถรองรับการขยายปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล (Bandwidth) ท่ีมีความเร็วมากข้ึน และมีปริมาณที่ใช้งานเพิ่มขึ้น 

๓. จัดท่าระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Computer Security) ปกป้องความ
ปลอดภัยของระบบและข้อมูลภายในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และติดตั้งอุปกรณ์ระบบการพิสูจน์ตัวตนภายในโรงเรียน
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ กําชับให้หน่วยจัดหาดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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- โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน ๑ โครงการ คือ
กรุงเทพมหานคร  จํานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๓๐๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

ผู้แทนกรุงเทพมหานครเรียนที่ประชุมคณะท่างาน ดังนี้
๑. ปัจจุบันมีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ่านวน ๑๓ ศูนย์ (ที่ กทม. + ๑๒

เขต) มีกล้องจ่านวน ๕๓,๒๐๔ กล้อง โดยเร่ิมตดิตั้งในปี ๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๖๐  การขอดูภาพโดยประชาชน หรือต่ารวจ ไม่ได้ขอ
ดูแค่จุดเดียว แต่ดูทั้งถนนเพื่อไล่จับคนร้าย กรณีเหตุระเบิดที่เคยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไปเก็บข้อมูลครึ่งเมืองจากหน้างาน
จึงมีความจ่าเป็นต้องเชื่อมโยงกล้องทุกตัวเข้าระบบ ไม่เลือกเชื่อมโยงเฉพาะบางจุด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ กทม.

๒. ส่าหรับกล้องแบบ IP มีรอบตรวจการณ์วันละ ๑ คร้ัง ถ้ากล้องเสีย ไม่ชัด ต้นไม้บัง ก็จะแจ้ง
ผู้รับผิดชอบตามสัญญาไปด่าเนินการต่อไป  กล้อง Standalone จ่านวน ๓๘,๐๐๗๖ กล้อง จะแบ่งรอบตรวจการณ์ตาม TOR
(๑๕ วันต่อรอบ) เนื่องจากต้องตรวจกล้องวันละหลายพันตัว  ในระหว่างที่ยังไม่ถึงรอบตรวจการณ์ ถ้ามีกล้องเสียหรือไม่ชัด
จะไม่สามารถทราบได้เลย  เมื่อประชาชนมาขอดูภาพจากกล้อง แล้วพบว่ากล้องเสียหรือไม่ชดั กทม . ไม่สามารถชี้แจง
ประชาชนได้ จึงต้องด่าเนินการเชื่อมโยงกล้อง Stand Alone เหล่านี้เข้ากับระบบกล้อง IP เพื่อให้ประชาชนสามารถดูภาพที่
ศูนย์ใดก็ได้ (ใกล้ศูนย์ไหนไปดูที่ศูนย์นั้น) ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑๓ ศูนย์ (กทม. + ๑๒ เขต) ดังนั้น ๓๘ เขต จึง Link ท่ี ๑๐๐ Mb

๓. จะติดตั้งที่ส่านักงานเขตละ ๑ เครื่อง (๕๐ เขต) และที่ กทม. (เสาชิงช้า) จ่านวน ๓ เครื่อง
รวมเป็น ๕๓ เครื่อง โดยมี Server ส่าหรับบริหารจัดการจ่านวน ๒๑ ตัว (แบ่ง ๕๐ เขต เป็น ๖ กลุ่ม) และอีก ๔ เครื่อง
ส่าหรับการบริหารจัดกลางที่ส่วนกลาง

คณะท่างานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพที่เก็บเป็น Cloud เก็บที่ Service Provider นั้น มีสัญญาในการรักษาความลับหรือไม่

ผู้่แทน กทม. ชีแ้จงว่าโดยปกติจะแยกเป็นเอกสารต่างหากเสมือนเป็นสัญญาฉบับหนึ่ง
เนื่องจากมีคนลงนามและพยาน การลงนามบางหน่วยงานภาครัฐจะแยกเจาะจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านให้ลงนามด้วย
เป็นส่วน ๆ ท่ีรับผิดชอบ เช่น ส่วนของข้อมูลกล้อง ส่วนของคลาวด์ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. ให้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการ (๑) เปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการที่ส่งผลต่อ
ระบบเดมิ (๒) การเชา่ Cloud โดยตดิตัง้ Colud Server ไว้ที ่กทม. (๓) ซอฟตแ์วร์สามารถคดิเป็นคา่เช่าไดห้รอืไม่ (๔) การคดิ
ค่า License ซอฟต์แวร์

ผู้แทน กทม. เรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ความคุ้มค่าของโครงการที่ส่งผลต่อระบบเดิม

ระบบบริหารจัดการในโครงการ Stand Alone มูลค่า
๑. การดูภาพสด ทํางาน ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน 

ทุกกล้อง และใช้เวลาไม่กี่นาที
ไม่สามารถทําได้ ใช้บริหารจัดการสถานการณ์แบบ Real Time 

จุดที่ต้องการดูภาพเหตุการณ์สําคัญ
๒. การเล่นภาพย้อนหลัง ทําได้ ๒๔ ชั่วโมง 

ทุกวัน ทุกกล้อง และใช้เวลาไม่กี่นาที
ใช้เวลา ๓ วันทําการ สามารถดึงภาพจากศูนย์ควบคุมไดท้ันที

๓. การเชื่อมโยงไปหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ไม่สามารถทําได้ เชื่อมโยงผ่านระบบคลาวด์ได้ง่าย
๔. การตรวจสอบเพื่อหาคนร้ายทําได้รวดเร็ว ต้องใช้เวลา และอาจ

พบปัญหากล้องหรือ
อุปกรณ์เสีย

ความรวดเร็วในการได้หลักฐานหรือประจักษ์
พยาน สามารถนําไปสู่การสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมเร็วในการจับกุม

๕. สามารถตรวจสอบกล้องหรืออุปกรณ์ชํารุด
และซ่อมบํารุงให้ใช้งานไดต้ลอดเวลา

ตามรอบการบํารุง
รักษา

แสดงสถานะได้ทันที ทําให้ซ่อมแซมไดเ้ร็ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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๒. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ กทม. มแีค่ ๑๖ กล้อง จนถึงปัจจุบันมีกล้อง ๕๓,๒๐๔ กล้อง ได้รับ
งบประมาณในการบํารุงรักษามาตลอด เพราะผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยให้ความสําคัญ โดยเฉพาะปัจจุบันผู้บริหารให้ความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง กทม. ได้ให้บริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคง อาทิ หน่วยงานทหารทุกหน่วย (ยกเว้นทหารอากาศ)
หน่วยข่าวกรองของทหาร สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานปลัดทุกกระทรวง เป็นต้น  ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานที่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเช่า Cloud โดยตดิตัง้ Cloud Server ไวท้ี ่กทม. เพือ่ความ
ม่ันคงปลอดภัยว่าข้อมูลจะอยู่กับเรา   กทม. ได้ทบทวนแล้วเห็นว่ามีค่าใช้จ่าย ดังน้ี ค่าจัดท่าหอ้ง Data Center พร้อมระบบ UPS
ระบบไฟฟา้ส่าหรับวางตู ้Rack ได ้๕ Racks ประมาณ ๑๐ ล้านบาท  คา่วางสาย Fiber Optic ขนาด ๑๐ Gbps พร้อมอปุกรณ์
กิโลเมตรละ ู๕ ล้านบาท  ค่าระบบ Security และระบบ Back Up ประมาณ ๑๐-๑๕ ล้านบาท  ค่าเจ้าหน้าทีด่แูลระบบ ๒๔ x ๗
จ่านวน ๓ ท่าน ประมาณเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท  ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน  ค่าดูแล Server ปีท่ี ๒  ดังน้ัน จึงขอยืนยันว่าการเช่าจะ
ประหยัดงบประมาณได้มากกว่า และม่ันใจว่าจะได้รับงบประมาณให้ด่าเนินการต่อเน่ือง จะไม่มีการหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน

๓. ส่าหรับระบบขนาดใหญ่ ไม่มีบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดคิดค่าซอฟต์แวร์แบบให้เช่า
ท่าให้ไม่สามารถหาคู่เทียบเป็นราคาแบบเช่าได้ และโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์คิดราคาค่าซอฟตแ์วร์ตามการใช้งาน เช่น การ
ดูภาพสด การเล่นภาพย้อนหลัง ก็จะคดิตามฟังก์ชันที่ใช้งาน และจ่านวนกล้องที่ต้องการใช้งาน

๔. การคิดค่า License ซอฟตแ์วร์นั้นขึ้นกับฟังก์ชันการใช้งาน ฟังก์ชันที่ใช้เกี่ยวกับกล้องจะคิด
ค่า Licese ตามจ่านวนกล้อง ไม่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อว่าจะผ่าน VMS หรือต่อจากกล้องโดยตรงก็ตาม  และบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์คิดค่า License ต่อฟังก์ชันการใช้งานและจ่านวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรณีด่าเนินการในปีถัดไปแล้วได้ Service Provider รายใหม่ ต้องโอนย้ายข้อมูล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ให้ กทม. เตรียมแผนในการด่าเนินการในระยะถัดไปด้วย ว่าจะผูกขาดกับ Service Provider รายเดิม หรือก่าหนดเพิ่มเติมใน
TOR เกี่ยวกับข้อก่าหนดในการโอนย้ายข้อมูล  และทบทวนข้อก่าหนดในการรักษาความลับของข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า กทม. บางจุด
ไม่อันตราย ไมต่้องเสียค่า Communication เชื่อมโยงกล้องทุกตัวก็ได้ เนื่องจากใช้งบประมาณมหาศาล หากน่างบประมาณ
มาจัดซื้อกล้องเพิ่ม น่าจะคุ้มค่ามากกว่า

ผู้แทน กทม. เรียนชี้แจงว่าการขอดูภาพโดยประชาชน หรือต่ารวจ ไม่ไดข้อดูแค่จดุเดียว แตดู่ทั้งถนน
เพื่อไล่จับคนร้าย หรือเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ดูคร่ึงเมือง โดยต้องว่ิงไปเก็บภาพจากหน้างาน กทม . ขอยืนยันว่ามีความจ่าเป็นต้อง
เชื่อมโยงกล้องทุกตัวเข้าระบบ ไม่เลือกเชื่อมโยงเฉพาะบางจุด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ กทม .  เนื่องจาก กทม. มี
ปริมาณกล้องมากกว่าหน่วยงานอื่น ตัวอย่างเช่น กองบัญชาการต่ารวจนครบาลมีเพียง ๘๘๐ กล้อง  ทั้งนี้ จะบันทึกภาพไว้ที่
DVR เมื่อต้องการภาพ ก็จะดึงภาพมาดูโดยไม่ต้องว่ิงไปที่หน้างาน

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่่า) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาดูงานจากเมือง
ที่ประสบความส่าเร็จในการบริหารจัดการระบบกล้อง CCTV เช่น หางโจวมีกล้อง ๑ – ๒ ล้านกล้อง สามารถ Analytic ได้

ผู้แทน กทม. เรียนชี้แจงว่าการจัดเก็บภาพไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งการท่า Analytic จะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาลในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาพ จึงด่าเนินการเร่ือง Link ก่อน ระยะถดัไปจึงท่าระบบ Backup Redundancy

๔. ให้จัดเตรียมข้องมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยน่าเสนอภาพรวมเป็นภาพใหญ่ว่าเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร แล้วแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ  เพื่อชี้แจงว่า
กทม. มแีผนด่าเนินการแล้ว เพียงแต่ในระยะที่ ๑ มีเป้าหมายเพียงเท่านี้ เนื่องจากงบประมาณมีจ่ากัด
มตทิี่ประชุม เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป   กําชับให้หน่วยจัดหา
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๖๑)
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