
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * **
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(CIO) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

(CIO) นางสาวสุญากาญจน์ จันทะเสน  เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ)  (CIO) แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

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

(CIO) นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์  ผู้อำานวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(CIO) นายธณำฐ สุขรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (CIO) แทน)

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

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(CIO) นายธนะสิทธ์ิ อนันต์สิริเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (CIO) แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(CIO) นางเมธาวี สุชาติลำHาพงศ์  ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร)  (CIO) แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(CIO) นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผอ.สำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(CIO) นายวีระสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (CIO) แทน)

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

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การตลาด กรรมการ
(CIO) นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๕. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(CIO) นางณัฐธยาน์ บัวชุม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)  (CIO) แทน)

๑๖. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (CIO) แทน)

๑๗. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๑๘. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๑๙. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(CIO) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(CIO) นายธนภัทร นรเศรษฐ์ตระกูล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (CIO) แทน)

๒๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (CIO) ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ที่ปรึกษา  อำาเภอเมืองชลบุรี
๒. นายเจตริน วรรธธนากุล ที่ปรึกษา  อำาเภอเมืองชลบุรี
๓. นายจิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส ปลัดอำาเภอ (CIO) เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ)  อำาเภอเมืองชลบุรี
๔. นางกฤดาภรณ์ โสมณวัฒน์ หัวหน้าแผนกวางแผนระบบ GIS  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายบดินทร์ ดวงชาทม ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นางสาวธิติมา กัญจนพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนระบบ GIS  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางจุฑาทิพย์ ช่วยชุม รองผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นายอธิศ คูประเสริฐ หัวหน้าแผนกบริการเคเบิลฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายสุภโชค วีระชวนะศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการเครือข่ายส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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๑๓. นายสมพร โพธ์ิพรหม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔. นายประกร เนมินทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นายนวพล เปศรี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖. นายถาวร อู่อ้น หัวหน้าฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม  กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗. นายวันชัย เขียวชะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง นักวิชาการพัสดุชำานาญการ กองคลัง  กรมการพัฒนาชุมชน
๑๙. นางสาวปภาวรินทร์ ปานนีH นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมการพัฒนาชุมชน
๒๐. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักนโยบายและแผน

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๒. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๓. นายไชยรัตน์ กล่ันสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  กรมการพัฒนาชุมชน
๒๔. นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕. นางสาววารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๖. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผล  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีH

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
ประธาน (CIO) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร) แจ้งที่ประชุมว่าสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลโครงการเข้าระบบภายในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการท่ีไม่มีแผนงานโครงการในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สำานักงบประมาณจะไม่พิจารณาให้งบประมาณ ขอให้ช่วยกัน คิดโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การจัดซืHอท่ัวไปไม่เข้าข่ายการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการทะเบียนราษฎร์
ต่อไปจะเชื่อมกับส่วนราชการอื่นเพื่อนำาไปวิเคราะห์และใช้งานโดยบัตรประจำาตัวประชาชนเพียงใบเดียว เป็นต้น  อยากให้มี
โครงการแบบนีHในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะงานบริการประชาชนอย่างกรมทีด่นิ คอ่นขา้งชดั เป็นงานบริการ  หรืองานของ
กระทรวงอื่นมีการเชื่อมกับกระทรวงมหาดไทยหรือยัง แล้วหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทยเองมีการเชื่อมกันหรือยัง
หรือการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภมูภิาค ทัHง ๔ หนว่ยงานนีHควรจะจา่ยเงิน
ผ่าน Smart Phone ในระบบเดียวกันได้หรือไม่  โดยไม่ต้องจ่ายเงินศึกษาวิจัยแล้ว ระบบเสถียรหมดแล้ว ไม่ต้องทดลองแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี เช่น บุหร่ี ส่งให้กรมสรรพสามิต เก็บต้นทางดีกว่ากระจายหรือไม่

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าถ้าโครงการใดมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำานวนมาก โดยเฉพาะที่เป็นสาระ

สำาคัญ อย่าให้หน่วยงานแก้ไขเอง อย่างน้อยต้องเสนอคณะทำางานเพื่อพิจารณา  โครงการใดที่คณะกรรมการบริหารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ให้ขอกลับมาดูอีกรอบ แล้วทำาบันทึกรายงานว่าได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  หลักในการพิจารณา คือ อยากให้ความเห็นชอบทุกโครงการ แต่จะให้ในสิ่งทีด่แีละเหมาะสมกับผู้ใช้ ใครอยาก
จะซืHอส่ิงใดก็คิดว่าดีทัHงนัHน ต้องให้คนอ่ืนช่วยดูว่าดีจริงหรือไม่  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มปัีญหาทกุโครงการ ถ้ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์ให้แก้ไข ช้าช่วงเริ่มต้น แต่พอดำาเนินการแล้วราบรื่น ดีกว่าเร็วช่วงเริ่มต้น พอดำาเนินการแล้วพบอุปสรรค
มากมาย  ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเร่ืองสำาคัญ  โครงการของกรุงเทพมหานคร ขอมาให้กระทรวงมหาดไทยดูอีกรอบ

เลขานุการ (CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.)
เรียนที่ประชุมว่าโครงการของกรุงเทพมหานครเป็นวาระเพื่อทราบในวันนีH กระทรวงดิจิทัลฯ แจ้งว่าไม่มีอำานาจในการพิจารณา
โครงการของกรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากรุงเทพมหานคร
เหมือนรัฐวิสาหกิจ เป็นรายได้ของหน่วยงาน จึงไม่ต้องนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา

ประธานสอบถามว่าโครงการของกรุงเทพมหานครต้องนำาเสนอคณะกรรมกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยอีกหรือไม่  ซ่ึงเลขานุการเรียนว่าควรนำาเสนออีกครัHง เนื่องจากงบประมาณสูง

เลขานุการนำาเรียนที่ประชุมว่า ในการประชุม ครัHงที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖
โครงการ ซึ่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัHงที่ ๖/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืHนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำานวน ๗๒ รายการ (CIO) สามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง)

รายการที่ปรับปรุงจากเกณฑ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลง “คุณลักษณะพืHนฐาน”
จำานวน ๔๔ รายการ และมีการเปล่ียนแปลง “ข้อแนะนำาประกอบการพิจารณา” โดยเพิ่มข้อ ๘ -๙  เปล่ียนแปลงข้อ ๑๓ (CIO) เดิม
ข้อ ๑๑) และข้อ ๑๘ (CIO) เดิมข้อ ๑๖) ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
(CIO) www.moi.go.th) หัวข้อ ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หัวข้อย่อย เกณฑ์ราคาพืHนฐานคอมพิวเตอร์
หรือท่ี http://103.28.101.10/project51new/specict60.php  มีการเปล่ียนแปลง “ราคากลาง” จำานวน ๒๔ รายการ ดังนีH 

ราคากลางเพ่ิมข้ึน จำานวน ๑๕ รายการ
ข้อ ๕ แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนดิ Blade สำาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ ๑

ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๑๘๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๒ หมื่นบาท
ข้อ ๖ แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนดิ Blade สำาหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ ๒

ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๔๓๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๗ หมื่นบาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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ข้อ ๑๔ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๑๙,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๒ พันบาท
ข้อ ๑๕ อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (CIO) External Storage) ราคา ๕๘๐,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๕๗๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๑ หมื่นบาท
ข้อ ๒๒ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (CIO) Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๒๒๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๒ หมื่นบาท
ข้อ ๒๓ อุปกรณ์ป้องกันเครือขา่ย (CIO) Next Generation Firewall) แบบท่ี ๒ ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๙๙๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๑ หมื่นบาท
ข้อ ๓๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (CIO) L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง  ราคา ๓,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๑,๖๐๐ บาท)

เพิ่มขึHน ๑,๔๐๐ บาท
ข้อ ๓๗ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (CIO) Router)  ราคา ๔๖,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๔๒,๐๐๐ บาท)

เพิ่มขึHน ๔ พันบาท
ข้อ ๓๘ อุปกรณ์กระจายการทำางานสำาหรับเครือข่าย (CIO) Link Load Balancer) ราคา ๒๓๐,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๒๑๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๒ หมื่นบาท
ข้อ ๓๙ อุปกรณ์กระจายการทำางานสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (CIO) Server Load Balancer)

ราคา ๒๓๐,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึHน ๓ หมื่นบาท
ข้อ ๕๐ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ (CIO) Inkjet)  ราคา ๗,๙๐๐ บาท (CIO) เดิม ๗,๗๐๐ บาท)

เพิ่มขึHน ๒ ร้อยบาท
ข้อ ๕๔ สแกนเนอร์ สำาหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป  ราคา ๓,๒๐๐ บาท (CIO) เดิม ๓,๑๐๐ บาท) เพ่ิมขึHน ๑ ร้อยบาท
ข้อ ๖๒ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๙๐๐ บาท (CIO) เดิม ๕,๘๐๐ บาท) เพ่ิมขึHน ๑ ร้อยบาท
ข้อ ๖๔ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA  ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๓๕,๐๐๐ บาท) เพ่ิมขึHน ๒ พันบาท
ข้อ ๖๗ ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี ๑ ราคา ๖,๘๐๐ บาท (CIO) เดิม ๖,๖๐๐ บาท) เพ่ิมขึHน ๒ ร้อยบาท
ราคากลางลดลง จำานวน ๙ รายการ
ข้อ ๒๙ ตู้สำาหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี ๒ (CIO) ขนาด ๔๒ U) ) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๒๓,๐๐๐ บาท) ลดลง ๑ พันบาท
ข้อ ๔๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (CIO) Inkjet Printer) สำาหรับกระดาษขนาด A3  ราคา ๗,๑๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๗,๙๐๐ บาท) ลดลง ๘ ร้อยบาท
ข้อ ๔๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา (CIO) ๑๘ หน้าต่อนาที) ราคา ๒,๖๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๓,๓๐๐ บาท) ลดลง ๗ ร้อยบาท
ข้อ ๔๗ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๓ (CIO) ๔๐ หน้า/นาที)

ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม ๔๑,๐๐๐ บาท) ลดลง ๑ พันบาท
ข้อ ๔๘ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (CIO) เดิม

๑๒,๐๐๐ บาท) ลดลง ๒ พันบาท
ข้อ ๕๕ สแกนเนอร์ สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑  ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท) ลดลง ๒ พันบาท
ข้อ ๕๗ สแกนเนอร์ สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓  ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท

(CIO) เดิม ๓๖,๐๐๐ บาท) ลดลง ๑ พันบาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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ข้อ ๕๙ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิHว ราคา ๒,๘๐๐ บาท (CIO) เดิม ๓,๐๐๐ บาท)
ลดลง ๒ ร้อยบาท

ข้อ ๖๑ เคร่ืองสำารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  ราคา ๒,๕๐๐ บาท (CIO) เดิม ๒,๘๐๐ บาท) ลดลง ๓ ร้อยบาท

รายการที่แตกต่างจาก   (  ร่าง  )   ท่ีประกาศประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   จำานวน ๙ รายการ 
(ปรับแก้ไข ๘ รายการ เพ่ิม ๑ รายการ)
ข้อ ๘ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
ข้อ ๙ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
ข้อ ๑๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำาหรับงานประมวลผล   
ข้อ ๑๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำาหรับงานสำานักงาน  
ข้อ ๑๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำาหรับงานประมวลผล
ข้อ ๓๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ) แบบที่ ๒ 
ข้อ ๔๕ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Net) work แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที)
ข้อ ๕๐ เคร่ืองพิมพ์ Mult) ifunct) ion แบบฉีดหมึก (Inkjet) ) 
เพิ่ม ข้อ ๗๒ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  ราคา ๗๐๐  บาท 
 

ประธานสอบถามว่าโครงการที่เสนอคณะกรรมการในวันนีHได้ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ประจำาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือยัง  ซึ่งเลขานุการเรียนว่าทุกโครงการได้ปรับแก้ไขเป็นเกณฑ์ฯ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ โครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) CCTV) ) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๐๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (CCTV) สามร้อยเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเลขานุการ ได้รับการประสานจากกรุงเทพมหานคร ว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการครัHงที่
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการโครงการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัHงอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์
ควบคุมระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๓๐๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สามร้อยเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)
และให้นำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาต่อไปนัHน กรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการจัดส่งโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งเข้า
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของกระทรวงดิจทิัลฯ แล้วแจ้งว่า ไม่มีอำานาจในการพิจารณาโครงการของกรุงเทพมหานคร
เพราะกรุงเทพมหานครไมไ่ด้ใช้งบประมาณแผ่นดิน  จึงขอประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
ทราบเบืHองต้น หากกรุงเทพมหานครได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐแล้ว จะได้ทำาหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาเพื่อโปรดทราบต่อไป

ประธานขอความเมตตาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาว่ามี feasibility เท่าใด ถ้าทางเทคนิคทำา
ไมไ่ด้จะโดนร้องเรียนเยอะ

ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)



- ๗ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท, ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และ

ท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัด  ซ่ึงผ่านการพิจารณากล่ันกรองของ
คณะทำางาน ครัHงที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว จำานวน ๘ โครงการ ดังนีH

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๓ โครงการ ดังนีH
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๓ โครงการ
๑) โครงการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) CCTV) ) วิทยาลัยมหาดไทย (CCTV) บางละมงุ)

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๒,๗๔๑,๘๐๐.- บาท (CIO) สองล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑,๕๒๖,๔๐๐.- บาท (CIO) หนึ่งล้านห้าแสน
สองหมืน่หกพนัส่ีร้อยบาทถว้น)  หลังจากปรับแกไ้ข จำานวนเงินส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เพิม่ขึHนเป็น ๑,๕๕๒,๖๐๐.- บาท
(CIO) หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (CIO) นายวันชัย เขียวชะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าเป็นการดำาเนินการติดตัHงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ที่อาคารอบรมและอาคารที่พักอาศัย ตรงตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ทุกรายการ เป็นกล้อง
แบบ fix ทัHงหมด ไม่มีแบบ pan   โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป . ไดด้ำาเนินการตรวจสอบที่
หน้างานเพื่อพิจารณาออกแบบระบบตามที่สถาบันดำารงราชานุภาพ สป. ขอความอนุเคราะห์มา การจัดหาในคราวนีHเป็นการ
จัดหาเพื่อทดแทนของเดิม และเพิ่มเติมประสทิธิภาพ เป็น Night NVR   เนื่องจากข้อจำากัดด้านงบประมาณ โครงการนีHจึง
จัดหาแค่ภายในอาคารก่อน  ของเดิมท่ีทดแทนนัHนเป็นกล้อง Analog ซ่ึงใช้ไม่ได้แล้ว และสถาบันดำารงราชานุภาพ สป . ได้ติดตัHง
กล้อง IP จำานวน ๑๐ กล้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมทัHงพืHนที่   จำานวน NVR ที่จัดหาในคราวนีHไม่สอดคล้องกับจำานวนกล้อง เพราะ
มี NVR เดิมอยู่ ถ้าจะจัดหา NVR เพิ่มก็จะ over design จึงจะใช้ร่วมกับ NVR เดิม   หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียด
โครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานโดยย้ายส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ จอภาพ LED TV
ขนาด ๔๐ นิHว ไปอยู่กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากใช้คุณสมบัตแิละราคาตามเกณฑ์ของสำานักงบประมาณ ทำาให้จำานวนเงิน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึHนเป็น ๑,๕๕๒,๖๐๐.- บาท (CIO) หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๒) โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) CCTV) ) ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน
๑,๙๔๐,๑๐๐.- บาท (CIO) หน่ึงล้านเก้าแสนส่ีหม่ืนหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑,๑๕๗,๗๐๐.- บาท (CIO) 
หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึHนเป็น
๑,๑๘๓,๙๐๐.- บาท (CIO) หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)



- ๘ -

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (CIO) นายวันชัย เขียวชะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนีHเป็นการจัดหาใหม่ เนื่องจาก
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (CIO) ลาดโตนด)
ยังไม่ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV)  ทัHงนีH อาคารฝึกอบรมอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง ใกล้แล้วเสร็จ  โครงการนีH
เป็นการดำาเนินการติดตัHงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ที่อาคารอบรมและอาคารที่พักอาศัย ตรงตามเกณฑ์ฯ ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ ทุกรายการ   หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน
โดยย้ายส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๖ จอภาพ LED TV ขนาด ๔๐ นิHว ไปอยู่กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ เนื่องจากใช้
ค ุณสมบัติและราคาตามเกณฑ์ของสำานักงบประมาณ ทำาให้จ ำานวนเง ินส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มข ึHนเป็น
๑,๑๘๓,๙๐๐.- บาท (CIO) หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการเครือข่ายสือ่สารถวายความปลอดภยั ๙๐๖ ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๔,๙๖๖,๘๐๐.- บาท (CIO) ส่ีล้านเก้าแสนหกหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓,๒๙๘,๘๐๐.- บาท (CIO) สามล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (CIO) นายวันชัย เขียวชะอำ่า ผู้อำานวยการกลุ่มงาน
เทคโนโลยีการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนีHออกแบบให้วิทยุส่ือสารสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE G LTE ได้ คล่ืนทีใ่ช้เป็นคล่ืนเฉพาะและได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ท่ีประชุมเห็นชอบที่
จะดำาเนินการตามนีH

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ดังนีH
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงิน ๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท (CIO) หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (CIO) นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

ชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรียนที่ประชุมว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
มีอายุการใช้งานนานกว่า ๗ ปี มีความล้าสมัย ในอนาคตนอกจากจะมีประสิทธิภาพตำ่าแล้ว เมื่อบำารุงรักษาซ่อมแซมจะพบ
ปัญหาผู้ผลิตเลิกผลิต ทำาให้ไม่มีอะไหล่ในการซ่อมแซม จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเพื่อทดแทน  ตรงตามเกณฑ์ฯ ทุกรายการ

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)



- ๙ -

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ  จำานวน ๑ โครงการ ดังนีH
กรมการพัฒนาชุมชน  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๔๘,๑๑๔,๐๐๐.- บาท (CIO) ส่ีสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน (CIO) นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) เรียนที่ประชุมว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน จปฐ. ท่ีอำาเภอ เดิมนัHนจะใช้จนกว่าจะหมดสภาพ
เพราะเคร่ืองไม่พอใช้  สภาพเคร่ืองมีความล่าช้าในการประมวลผล จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาเพื่อทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี และไมไ่ด้ตัHงงบประมาณในการจัดซืHอระบบปฏิบัติการ เนื่องจากงบประมาณมีจำากัด  ทัHงนีH
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน โดยเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีระบบปฏิบัติการด้วยแล้ว (CIO) ซืHอเครื่องแถม O) S)  เหตุผลทีต่้องจัดหาขุดโปรแกรมจัดการสำานักงาน
เนื่องจากระบบงานไม่สามารถใช้ O) pen Source ได้

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของกลุม่จังหวัด  จำานวน ๑ โครงการ ดังนีH
อำาเภอเมืองชลบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคม และความปลอดภัยต่อประชาชน นักทอ่งเท่ียว

ภายในเขตอำาเภอเมืองชลบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔ ,๙๑๗,๔๐๐.- บาท (CIO) สิบส่ีล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนเเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน )  หลังจาก
ปรับแก้ไข จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึHนเป็น ๑๔,๙๒๐,๗๐๐.- บาท (CIO) สิบส่ีล้านเก้าแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนอำาเภอเมืองชลบุรี (CIO) นายยศธร ทวีกิจอนุกูล ปลัดอำาเภอเมืองชลบุรี) เรียนที่ประชุม
ว่าเดิมออกแบบเป็น Analog เมื่อคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใหท้บทวนโครงการให้ทันสมัย จึงออกแบบใหม่เป็น
Digital โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ และเพิ่มจุดติดตัHง

ประธานสอบถามว่าโครงการนีHใช้งบประมาณปรจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้เงินหรือไม่ เนื่องจากสำานักงบประมาณได้ดึงเงินคืนตัHงแต่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว

นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ สำานักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สป. เรียนที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากเอกสาร พบว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดชลบุรี แะ
ได้เสนอขอความเห็นชอบแล้ว ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทนอำาเภอเมืองชลบุรีเรียนที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการนีHเป็นการดูสภาพ
การจราจร บันทึกภาพ และแปลงป้ายทะเบียนที่บันทึกเก็บไว้ ซึ่งเป็นการดำาเนินการก้าวที่ ๑ เพื่อก้าวต่อไปในงานบริการ
ประชาชน เช่น การฝากรถไว้กับเมือง เมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ เป็นต้น

ประธานสอบถามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ว่าจำานวนเงินลดลงเมื่อเปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital ใช่หรือไม่ ซึ่งผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (CIO) นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  วิศวกรอาวุโส) เรียนที่ประชุมว่าตัวกล้องราคาลดลง
เพราะเทคโนโลยีเก่าราคาแพง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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ผู้แทนอำาเภอเมืองชลบุรีเรียนชีHแจงที่ประชุมว่า Sensor มีความไวแสงย่าน Infrared
เหมาะกับการจบัป้ายทะเบียนรถโดยเฉพาะ จะ sensitive กบั IR มาก ม ีencoder แปลงและส่งขอ้มลูผ่านเครือขา่ยไดเ้ชน่กนั
แต่เมื่อคณะทำางานให้เปล่ียน Analog เป็น Digital จึงได้เปล่ียน

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (CIO) นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
วิศวกรอาวุโส) กล่าวว่าคณะทำางานไม่ได้บอกให้เปลี่ยน แต่ถามว่าดีอย่างไร เนื่องจากในรายละเอียดโครงการระบุว่ามี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูสภาพการจราจร จึงไม่เห็นความสำาคัญที่จะต้องใช้กล้องราคาแพงขนาดนัHน กล้อง Digital กด็ูป้าย
ทะเบียนรถได้

ผู้แทนอำาเภอเมืองชลบุรีเรียนที่ประชุมว่าในช่วงกลางวันไม่มีปัญหา แต่ช่วงที่เปลี่ยนจาก
กลางวันเป็นกลางคนื กล้องดจิทิลัตาม spec ของกระทรวงดิจทัิลฯ ไมด่เีทา่กล้องแบบ Analog ท่ีใช้จบัป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ
ทัHงนีH มีผู้จำาหน่ายเทคโนโลยีแบบเก่านีHหลายราย

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (CIO) นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
วิศวกรอาวุโส) กล่าวว่าคณะทำางานไม่ได้ให้เปลี่ยน ถ้าหน่วยงานยืนยันจะใช้เทคโนโลยีเดิมก็ให้สรุปข้อดีข้อเสียมาพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีใหม่ที่หน่วยงานเสนอมาในวันนีH ก็เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
แต่ราคายังสูงมาก  ทัHงนีH กล้องแบบ Digital ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะก็สามารถออกแบบให้อ่านภาพได้ดีทัHงกลางวันและกลางคืน

ประธานกล่าวว่าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเคยสงสัยว่าบางจังหวัดซืHอเก้าอีHสำาหรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่บางจังหวัดจัดซืHอในราคาเพียง ๓ ,๐๐๐ บาท เป็นคำาถามที่ตอบยาก  ขอทราบว่า
โครงการนีH่ที่ระบุว่าจะต่อยอดจากเทศบาลแสนสุข ไม่ทราบว่ากล้องของเทศบาลแสนสุขเป็นกล้องแบบใด ซึ่งผู้แทนอำาเภอ
เมืองชลบุรีเรียนที่ประชุมว่ากล้องของเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นระบบ Digital  

เลขานุการ (CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.) เรียนที่ประชุมว่ากระทวงดิจิทัลฯ จดัทำา spec และราคากลางของตัวกล้องเท่านัHน ไม่ได้จัดทำาในส่วนของ
ซอฟตแ์วร์ ต้องร้องขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนด spec และราคากลางของซอฟต์แวร์ด้วย

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (CIO) นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
วิศวกรอาวุโส) มขี้อเสนอแนะว่าต้องดูให้ดี ๆ ด้วยว่าระบบเดิมใช้ซอฟต์แวร์อะไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเข้ากันไม่ได้ และมีข้อ
สังเกตเพิ่มเติมว่าโครงการของจังหวัดภูเก็ต ค่าซอฟต์แวร์ LPR ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่โครงกงารนีH ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากล้องเดิมของเทศบาลเมืองแสนสุขใช้แบบใด
โครงการนีHจัดหาให้ใกล้เคียงของเดิม หรือ develop ให้ดีกว่า  เรื่องร้องขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำา spec ซอฟตแ์วร์ หรือ
กระทรวงมหาดไทยเรียกผู้ขายมาพิจารณาราคาและ spec เป็นเรื่องในระยะยาว  เฉพาะหน้าตอนนีHให้ดูว่าเหมาะสมหรือยัง
มอบฝ่ายเลขานุการดำาเนินการตรวจสอบราคาที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว

ผู้แทนอำาเภอเมืองชลบุรีเรียนยืนยันว่าสามารถเชื่อมโยงกับระบบเก่าได้แน่นอน  สำาหรับ
ราคาที่แตกต่างกันนัHน ขอชีHแจงต่อที่ประชุมว่ามีย่ีห้อเดียว แต่ความสูงต่างกัน คุณสมบัติต่างกัน ราคาจึงต่างกัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
เป็นภารกิจของตำารวจแล้วทำาไมชลบุรีต้องไปจัดซืHอ น่าเป็นห่วงเร่ืองความจำาเป็นในการใช้งานมันเกินเหตุผลหรือไม่ ถ้าสมเหตุ
สมผล ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่อยากเป็น Smart City ก็ให้ลองเป็น Pilot Project ซึ่ง Pilot ยังไม่เสร็จก็เสนอโครงการ
พันกว่าล้าน จึง break ไว้ก่อน ขอดูผลงาน Pilot ก่อน   กระทรวงมหาดไทยควรจัดทำาเป็น Model ไว้ ถ้าตรงตาม Model ก็
อนุมัติ ถ้าไม่ตรงก็มาพิจารณาเหตุผลความจำาเป็น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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นางตวงรัตน์ จันทร์ประดิษฐ์ (CIO) ผู้อ ำานวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมที่ด ิน )
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารให้สอดคล้องตรงกันทัHงฉบับ ตัวอย่างเช่น เอกสารประกอบ
(CIO) ในการเปรียบเทียบ ๓ ย่ีห้อ) ยังเป็นจำานวนเดิม (CIO) คือ ๒๘) ไม่ใช่จำานวนใหม่ (CIO) คือ ๔๐) เป็นต้น

ม  ตทิี่ประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการพิจารณาเรื่องราคาให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน

๒. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

- โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ  จำานวน ๒ โครงการ ดังนีH
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๗) โครงการจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดต้ังระบบจัดการโครงข่ายส่ือสารแบบบูรณาการ

(CCTV) Integrated Network Management System : INMS) งบประมาณจ่ายประจ ำาป ี ๒๕๖๑ รวมวงเง ินโครงการ
๔๑๘,๐๖๗,๑๑๔.๕๐ บาท (CIO) ส่ีรอ้ยสบิแปดล้านหกหมืน่เจด็พนัหนึง่รอ้ยสบิสีบ่าทหา้สบิสตางค์) ส่วนทีเ่ปน็อปุกรณค์อมพวิเตอร์
จำานวนเงิน ๑๙๘,๔๐๑,๐๔๖.๕๐ บาท (CIO) หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านส่ีแสนหนึ่งพันส่ีสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ )  หลังจากปรับแก้ไข
จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๔๑๘,๐๖๔,๑๑๔.๕๐ บาท (CIO) สี่ร้อยสิบแปดล้านหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๙๘,๓๙๘,๐๔๖.๕๐ บาท (CIO) หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน
ส่ีสิบหกบาทห้าสิบสตางค)์

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าโครงการนีHเป็น Sub Set ของโครงการใหญ่
อุปกรณ์ระยะแรก SCADA มีอุปกรณ์หลายยี่ห้อ เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้ทุกเทคโนโลยี เสียพนักงานในการเรียนรู้มาก เสียเวลา
แก้ไขปัญหามาก จึงต้องมีระบบ integrated เพื่อบริหารจัดการ  ซึ่งค่าบำารุงรักษาจำานวนเงิน ๑๑๔ ล้านบาท เป็นการบำารุง
รักษา ๕ ปี นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบงาน รวมระยะเวลาติดตัHง ๑ ปี (CIO) ๕ + ๑ = ๖ ปี) ซึ่งบริษัทได้รับ
ประกันจากผู้ผลิต ๓ ปี จึงมีค่าใช้จ่ายในระยะเวลาที่เหลืออีก ๓ ปี  เมื่อหมดสัญญาก็จะดำาเนินการจ้างบำารุงรักษาต่อไป  ทัHงนีH
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไปดูงานที่ O) perator ๖ – ๗ ราย พบว่าทุกรายดำาเนินการติดตัHงระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบ
บูรณาการแล้ว แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่มี  จึงต้องสร้างขึHนมาเพื่อ support งาน SCADA  เหตุผลที่ให้แยกค่าบำารุง
รักษาออกมาเพราะยังต้องรักษา Network เดิม ก็จะมีค่าบำารุงรักษาไม่เกินร้อยละ ๙ ตามที่แยกไว้ เนื่องจากจะใช้งาน
อุปกรณ์ Network นานประมาณ ๑๐ ปี

ประธานมีข้อสังเกตและเสนอแนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาบุคลากรเพื่อดำาเนินการ
เองในอนาคต

ม  ตทิี่ประชุม  เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)



- ๑๒ -

๘) โครงการจัดซื้อพร้อมตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนเกีย่วข้อง ตามแผน
งานพัฒนาภ ูม ิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะท ี่ ๓ (CCTV) ผสฟ.๓) งบประมาณรายจ ่ายประจ ำาป ี ๒๕๖๑ จ ำานวนเง ิน
๗๔๐,๔๕๒,๑๘๙.๐๓ บาท (CIO) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) (CIO) เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท
สามสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๘๖,๓๓๑,๒๘๓.๖๔ บาท (CIO) ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสามหมื่น
หน่ึงพันสองร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบส่ีสตางค์)  หลังจากปรับแก้ไข จำานวนเงินโครงการลดลงเหลือ ๗๓๙,๙๑๓,๗๘๙.๐๓ บาท
(CIO) เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสตางค์ ) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ
๕๘๕,๕๐๓,๙๘๓.๖๔ บาท (CIO) ห้าร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบส่ีสตางค์)

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมว่าบางรายการที่จัดหาตามโครงการนีHมีความ
จำาเป็นต้องระบุยี่ห้อ เนื่องจากเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม  สำาหรับ Base Map เป็นการซืHอลิขสิทธิ์เพิ่ม บวกกับการ
U) pdate แผนที่ปีละ ๒ ครัHง เนื่องจากลิขสทิธิ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สาเหตุทีต่้องใช้ NO) STRA เพราะ Google
ห้ามเอาแผนที่ไปทับซ้อนของ Google จึงต้องเช่าบริษทัทีข่ายแผนที่ให้ Google และที่ต้องใช้ Google เนื่องจากปัจจุบันมี
เพยีง Google รายเดยีวทีม่ี Street View ของไทย   Phase ท่ี ๑ ยังไมเ่รียกระบบ GIS แตใ่ชร้ะบบแผนทีม่าประเมนิทรัพย์สิน
Phase ท่ี ๒ (CIO) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) แยก ๑๒ เขตทัHงศูนย์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล  Phase ที่ ๓ (CIO) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖)
รวมแผนที่ ๑๒ เขตเป็นระบบเดียวเพื่อแก้ไขปัญหารอยต่อระหว่างเขต  เนื่องจากเมื่อก่อนมีประสิทธิภาพตำ่า แต่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพสูงขึHน การนำามารวมผืนจึงทำาได้มากขึHน  ปัจจุบันใช้แผนที่ ๑ :๔๐๐๐ ของกระทรวงเกษตรฯ ซืHอภาพถ่าย
ดาวเทียมมา U) pdate  ซึ่งแผนที่ของ GISTDA ไม่ตอบรับภารกิจของหน่วยงาน จึงเช่าใช้แผนที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
แผนทีข่องกระทรวงเกษตร ๑๐ กว่าปีแล้ว ซืHอเฉพาะพืHนที่ที่มีการเปล่ียนแปลง ไมต่้องซืHอตรงพืHนที่ป่า

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนชีHแจงว่าซืHอ Base Map ของ NO) STRA ซึ่งเป็น Vector
เมื่อ zoom เข้าไปภาพแตก จึงต้องเช่าใช้บริการ Satelite คือเช่า Digital Globe เพื่อ support งาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าถ้ารวมแผนที่ตรงกลางแล้ว ถ้าวันนีHนำHาท่วม จะสามารถซืHอภาพถ่ายดาวเทียมราคาไม่กี่บาทมา U) pdate วันพรุ่งนีH
เลยได้หรือไม่  ซึ่งผู้แทนการไฟฟ้าเรียนชีHแจงว่าการเช่าใช้ Service นัHน เขาเปล่ียนเมื่อไหร่เราก็เปล่ียนทันที ได้ประมาณการค่า
ใช้จ่ายแล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเช่าใช้ ซึ่งจะบริการ U) pdate ปีละ ๒ ครัHง เนื่องจากใช้ดูสภาพพืHนที่เท่านัHน หากใน
อนาคตถ้ามีความต้องการใช้งานมากกว่านีH อาจจะซืHอมา U) pdate เอง

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าหากจะเอาระบบไฟฟ้าไปซ้อนทับ
ต้อง load ไปไวท้ี่ Google เท่านัHน  ถ้าใช้แผนทีท่ีเ่ราใช้อยู่ เขาฟ้องเราได้  จึงไปติดต่อ Digital Globe (CIO) ผูท้ี่ขายให้ Google)
เขาอนุญาตให้ซ้อนทับได้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เป็น Intranet โดยใช้ reference ว่ามีบ้านหรือแหล่งนำHาเป็นอุปสรรคใน
การขยายเขตหรือไม่  ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอใช้ไฟฟ้าว่า บ้านของคุณอยู่ตรงไหน มีจุดสังเกตใกล้เคียงเป็นอะไร เช่น
วัด โรงเรียน เพื่อใช้ในการออกแบบเบืHองต้น เพราะถ้าให้ประชาชนดูแต่ Vector ประชาชนจะดูไม่รู้เร่ือง ไม่ทราบว่าบ้านของ
ตนอยู่จุดใดบนแผนที่   ส่วนงานของไฟฟ้าจะใช้ระบบ GPS   สำาหรับ Street View นัHน Digital Glove ไมไ่ด้ทำา จึงต้องซืHอ
บริการ Street View จาก Google อีกที

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
พืHนที่ใดมีความต้องการเร่งด่วนก็สามารถซืHอภาพถ่ายขนาด ๕๐ ซม. ได้ ปัจจุบันราคาไม่แพงแล้ว  ภาพถ่ายขนาด ๕๐ ซม.
หมายถึงมีวัตถุขนาดกว้าง ๕๐ ซม. x ยาว ๕๐ ซม. วางไว้ก็สามารถมองเห็นวัตถุนัHน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๖๑)
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