รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร.
ครั้งที่ 2/๒๕๖1
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
---------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ธเนตร์
พิณเมืองงาม
2. พล.ต.ท.สัญชัย
สุนทรบุระ
3. พ.ต.อ.สมพงษ์
สาธิตพิเคราะห์
4. พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์
5. พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ยุทธนาพล
6. พ.ต.ท.วงศกร
สุวภาพ
7. พล.ต.ต.พรชัย
เจริญวงศ์
8. พ.ต.อ.อรรถวิทย์ เพียรเลิศ
9. พ.ต.อ.ทรงชัย
สังข์นาค
10. พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ
11. พล.ต.ต.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์
12. พ.ต.ท.สาเริง
วุ่นสั่งทา
13. พล.ต.ต.หญิง พอตา บุญปรีชา
14. พ.ต.อ.มนตรี
สีทอง
15. พล.ต.ต.อาคม
ไตรพยัคฆ์
16. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต
17. พ.ต.อ.หญิง ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์
18. พ.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ อุตรมาตย์
19. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ทิพยา นิยมธรรม
20. พ.ต.ท.หญิง สุพัฒนา สุนทรอภิชาต
21. พ.ต.ท.กัมพล
พงษ์แสงศรี
22. พ.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ อุทัยแสน
23. ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทร ปัญญาศรี
24. ส.ต.ต.ปวิช
น้อยจันทร์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร. 6)/CIO ตร. ประธานคณะกรรมการ
ผบช.สทส.
CIO สทส./เลขานุการ
เภสัชกร (สบ 4) รพ.ตร.
แทน CIO รพ.ตร.
รอง ผบช.สยศ.ตร.
CIO สยศ.ตร.
รอง ผบก.งป.สงป.
แทน CIO สงป.
รอง ผกก.กลุ่มงานสัญญา กมค. แทน CIO กมค.
รอง ผบช.บช.ส.
CIO บช.ส.
ผกก.ฝอ. 9 บก.อก.บช.ก.
แทน CIO บช.ก.
ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยี สพฐ.ตร.
แทน CIO สพฐ.ตร.
นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร.
CIO รพ.ตร.
รอง ผบช.สกพ.
CIO สกพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ. แทน CIO สง.ก.ตร.
ผบก.อก.สกบ.
รอง ผบก.ศทก.รรท.ผบก.อก.สทส.
ผบก.สส.
ผบก.สสท.
รอง ผบก.ศทก.
ผกก.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.
ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บช.ส.
รอง ผกก.กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์ ศทก.
รอง ผกก.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก.
สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บช.ส.
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บช.ส.
ผบ.หมู่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บช.ส.

ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Video Conference
25. พ.ต.อ.ภาคภูมิภภิ ัทฒ์ สัจจพันธุ์
รอง ผบช.สตม.
26. พ.ต.อ.กุลพงศ์
บูรณปัทมะ
รอง ผบก.อก.บช.น.
27. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
ผบก.อก.ภ.1
28. พล.ต.ต.ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ ผบก.อก.ภ.2
29. พล.ต.ต.ปิยะ
สุขประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7
30. พล.ต.ต.องอาจ
ชุณหะนันทน์ รอง ผบช.ตชด.
31. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ทั่งทอง
รอง ผบช.ปส.

CIO สตม.
แทน CIO บช.น.
แทน CIO ภ.1
แทน CIO ภ.2
CIO ภ.7
CIO บช.ตชด.
CIO บช.ปส.
/32. พ.ต.อ....

-232. พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์
33. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ

รอง ผบก.อก.บช.ศ.

แทน CIO บช.ศ.
ผกก.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สกบ. แทน CIO สกบ.

เริ่มประชุมเวลา ๑1.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
มติที่ประชุม

ขอขอบคุณที่มาร่วมประชุมพิจารณากันในวันนี้ ขอให้ผู้แทน CIO ของแต่ละ
หน่วยร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นโครงการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4
เลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
การให้ความเห็นชอบ โครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้า นบาท โครงการ
ปฏิรูประบบงานการข่าว วงเงิน 62,060,000 บาท ขอเชิญ ผู้ แทนจาก บซ.ส.
นาเสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน

เรื่องที่จะเสนอขอเรียนถามทางฝ่ายเลขานุการก่อนว่า โครงการที่ทาง บช.ส.
เสนอมานี้ อยู่ในขอบเขตอานาจของคณะกรรมการนี้ที่จะต้องพิจารณาหรือไม่

เลขานุการ

ขออนุญาตเรียนท่านประธาน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการคอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงิ น มากกว่ า 50 ล้ า นบาท จึ ง อยู่ ในอ านาจตามค าสั่ ง ตร. ที่ 604/2552
ลง 3 ธ.ค.52

พล.ต.ต.พรชัยฯ

เรียนประธานกระผม พล.ต.ต.พรชัยฯ รองผู้บัญชาการตารวจสันติบาล ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการสันติบาลนาคณะร่วมชี้แจงเรื่องโครงการปฏิรูประบบงาน
การข่ า ว ซึ่ ง จะได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562 กองบั ญ ชาการ
ตารวจสันติบาล มีภารกิจสาคัญที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการสืบสวนติดตาม
ความเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้ บุคคล กลุ่มบุคคล เครือข่าย หรือองค์กร ที่
มีพฤติกรรมเป็ นภัยต่อความมั่นคงมาสร้างความเสี ยหายใด ๆ ในประเทศ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตารวจสันติบาลนั้น หน่วยที่มีหน้าที่ด้านการสืบสวน คือ
กองบั งคับ การตารวจสันติบาล 1 - ๒ และหน่วยที่มีหน้าที่วิเคราะห์ ข่าวกรอง คือ
กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ส่วนหน่วยที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านความ
มั่นคงของประเทศ คือ กองบังคับการตารวจสันติบาล 3
การใช้งานระบบรายงานข่าวกรองความมั่น คงที่ มีเทคโนโลยีส มัยใหม่ในการ
พัฒนา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติการด้านการสืบสวนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ในสภาวะปั จจุบั น ที่ รูป แบบของข้อ มูล ข่าวสารด้านความมั่ น คงเพิ่ มขึ้น อย่าง
มหาศาล การวิเคราะห์ ประมวลผล แยกแยะ สกัดการข่าวกรอง จาเป็นที่จะต้องมี
เครื่องมือประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อข้อมูลเหล่านั้น
/กองบัญชาการ ...

-3กองบัญชาการตารวจสันติบาล จึงได้จัดทาโครงการปฏิรูประบบงานการข่าวสันติบาล
ขึ้น เพื่อพัฒ นาเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติการ
เพื่อตอบสนองภารกิจข้างต้น
พล.ต.ต.พรชัยฯ

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการดั ง กล่ า ว เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวิ เคราะห์
ประมวลผล แยกแยะ สกั ด งานข่ า วกรองจากหน่ ว ยงานภายในกองบั ญ ชาการ
ตารวจสันติบาล และหน่วยงานภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านอุปกรณ์
พกพา เพื่อสะดวกในการควบคุมสั่งการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมงาน
ข่าวเปิด สาหรับการวิเคราะห์ข้ อมูล โดยใช้งบประมาณ 62,060,000 บาท ส่วน
เรื่องรายละเอียดทางเทคนิคขอมอบให้ ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับแนวทางในการพัฒนา
ระบบนี้ เราจะใช้ระบบวงรอบข่าวกรองที่เป็นแม่พิมพ์ ในการทางานของระบบงาน
ของสันติบาลมาดีไซน์ระบบ

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

ซึ่งระบบเดิมนั้นมีอยู่ 8 ระบบโดยระบบใหม่นั้นจะมีจานวนทั้งสิ้น 14 ระบบ
ประกอบไปด้ว ย ระบบถวายการรักษาความปลอดภั ย ระบบงานการข่าว ระบบ
Black List /Watch List ระบบติ ด ตามงาน ระบบรั บ แจ้ ง ข่ า ว/ร้ อ งทุ ก ข์ ระบบ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์(I2) ระบบบริหารการจัดการ (BO) ระบบตรวจสอบและแจ้ง
เตือน ระบบบริหารการจัดการข้อมูล ระบบการสั่งการ ระบบงานอานวยการ ระบบ
จัดเก็บเอกสารการข่าว ระบบรวบรวมข้อมูลสื่อออนไลน์ เป็นต้น

/ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ ...
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ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ คร่าว ๆ ดังนี้

ในส่วนหัวใจหลักของระบบ คือ ระบบวิเคราะห์ คัดแยกคาจากข้อมูล สามารถ
น าข้อมูล ข้อความ (Text) จากระบบนาเข้าข้อมูล ทั้งหมด มาประมวลผล คัดแยก
ข้ อ มู ล ประเภทค านาม และจั ด เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล เชิ ง วิ เคราะห์ โดยแบ่ ง เป็ น 5
ประเภท ดังนี้ ชื่อบุคคล คัดแยกข้อมูลโดยค้นหาจากคานาหน้าชื่อ เช่น นาย นาง
นางสาว เป็นต้น ป้ายทะเบียนรถยนต์ คัดแยกข้อมูลโดยใช้รูปแบบการเรียงตาแหน่ง
อักษรของป้ายทะเบียน สถานที่ คัดแยกข้อมูลโดยค้นหาจากคานาหน้า เช่น อาคาร
ตึก ห้ างสรรพสิ น ค้า เป็ นต้ น ที่ อยู่ คัด แยกข้ อมูล โดยค้น หาจาก พจนานุก รม ชื่ อ
จั งหวัด อ าเภอ ต าบล หมายเลขโทรศัพ ท์ คัด แยกข้ อมู ล โดยใช้ รูป แบบการเรีย ง
ตาแหน่งอักษรของหมายเลขโทรศัพท์ สามารถนาข้อมูลข้อความ (Text) จากระบบ
รายงานการข่าว ข้อ 3 มาประมวลผล คัดแยกข้ อมูลประเภทคากริยา และจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์
/ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ ...
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ในส่วนของระบบเผยแพร่ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

ประธาน

คณะกรรมการในที่ประชุมมีท่านใดมีประเด็นจะสอบถามหรือไม่

เลขานุการ

ขออนุ ญ าตสอบถาม กรณี ส่ ว นของวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการ
วิ เ คราะห์ ประมวลผล แยกแยะ สกั ด งานข่ า วกรองจากหน่ ว ยงานภายใ น
กองบั ญชาการตารวจสันติบาล และหน่วยงานภายนอก ตรงส่ วนนี้อยากทราบว่า
หน่วยงานภายนอก รวมไปถึงหน่วยงานภายใน ตร. ด้วยหรือไม่ เพราะเห็ นว่าจะมี
ประโยขน์หากหน่วยงานภายใน ตร. ด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

พล.ต.ต.พรชัยฯ

หน้างานส่วนใหญ่ของสันติบาลจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง ฉะนั้นหน่วยภายใน
ตร. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น ตม. ปส. บช.น. บช.ก. ทางระบบมีช่องทางให้
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ อยู่แล้ว ซึ่งคาว่าหน่วยงานภายนอกรวมไปถึง หน่วยงานทาง
ทหาร หน่วยข่าวกรองต่าง ๆ ด้วย

CIO บช.ปส.

ขออนุ ญ าตสอบถาม ฐานข้ อ มู ล ของระบบนี้ ได้ มี ก ารก าหนดเรื่ อ งของชั้ น
ความลับไว้ด้วยหรือไม่

พล.ต.ต.พรชัยฯ

เรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ มี พู ด คุ ย กั น ในระหว่ า งการร่ า ง TOR ซึ่ ง ได้ มี ก ารเชิ ญ
บุคคลภายนอกผู้มีความชานาญการจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ มาออกแบบ
ทาให้เนื้องานที่จะออกมาเข้าถึงได้ทุกระดับทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยชั้นความลับจะถูกกาหนดด้วยระบบตามตาแหน่งหน้าที่

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ขออนุญาต กระผม พ.ต.อ.มนตรีฯ รอง ผบก.ศทก. เห็นท่านรองพรชัยระบุว่า
กาลังดาเนิ นการจัดทา TOR กันอยู่ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบ
จากสไลด์จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ 2 ระบบ ขอสอบถามว่าระบบเครือข่ายที่ใช้ใน
การเชื่อมโยงทั้งหมดของสันติบาลใช้ระบบใด และในส่วนของระบบที่ใช้เชื่อมต่อผ่าน
Application ที่ เป็ น NativeAPPs บนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ที่ ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต แนะนาว่าควรใช้ระบบ Two Factor Authentication มาเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

เชื่ อ มต่ อ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยภายในของ ตร. ส่ ว นระบบ NativeAPPs บน
โทรศัพท์เคลื่อนทีค่ าดว่าจะนาวิธีเดียวกับ Crimes on mobile มาใช้งาน
/พ.ต.อ.มนตรีฯ ...

-6พ.ต.อ.มนตรีฯ

ในส่วนของ Hardware ที่ทางสันติบาลออกแบบดูแล้วเป็นระบบที่ทันสมัยมาก
แต่ ที่ จ ะสอบถามคื อในส่ ว นของการการปรับ เอกสารหากจะต้ องไปชี้ แจงที่ ส านั ก
งบประมาณอาจจะเกิดความสับสนได้ โดยข้อมูลที่ระบุตารางประมาณการค่าใช้จ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามลาดับที่ 1 คือ เป็นแบบ hyper-converged ซึ่งจริง
ๆ ต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งตามเอกสารมีหั วข้อที่ยังไม่
เข้าใจใน ข้อ 3 อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก แบบ hyper-converged ซึ่ง
จริง ๆ แล้วมันคืออะไร

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

ในส่ ว นนี้ จ ริ ง ๆ แล้ ว เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ทางเราใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด 4 เครื่อง 2 เครื่องแรกในการประมวลผลสกัดข้อมูล
เครื่องที่ 3 ใช้สาหรับใช้งานระบบ ส่วนเครื่องสุดท้ายใช้สาหรับจัดเก็บข้ อมูล ซึ่งใน
เอกสารที่เขียนไว้ผิดพลาด จะนาไปแก้ไขในส่วนนี้

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ระบุว่าจาเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูล ให้ไปแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องเพื่อที่จะนาไปเสนอในที่ประชุมขั้นต่อไปจะได้ไม่เกิดข้อสงสัย
ประเด็นที่ 2 ในส่วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน
2 ตั ว Software ใช้ เป็ น TableauServer Tableau Desk HadoopDB แ ล ะ
NativeAPPs เห็นควรให้ปรับรายละเอียดก่อนจะนาไปดาเนินการที่เกี่ยวข้องและใน
ส่วนของประมาณค่าใช้จ่ายไม่ได้บอกราคาค่าใช้จ่ายของ Software ซึ่งในรายการ
ทั้งหมดต้องมีค่าใช้จ่ายด้าน License ของแต่ละตัว ต้องมีการชี้แจงรายละเอียดของ
Software แต่ละตัว จะดาเนินการชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

จะดาเนินการปรับรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละระบบต่อไป

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ประเด็นที่ 3 เรื่องการแก้ไขข้อมูล Software ข้างต้นในการชี้แจงข้อมูล Software
ทั้ งหมดจ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ค่ าใช้ จ่ ายทั้ งหมดในการน าไปชี้ แ จง อาจจะแยกเป็ น
Hardware Software ว่ามีอะไรบ้าง และที่ได้ชี้แจงมาข้างต้น จะใช้ Haddoop DB ใน
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็น Unstructured เพื่อนาไปใช้กับ Tableau ในการ ทากราฟ เมื่อ
ดู ในระบบงานแล้ ว มี ห ลายระบบไม่ น่ าจะสามารถใช้ งานแบบ unstructured ได้
จาเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นแบบ Structured ในโครงการได้จัดหาไว้หรือไม่

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

เมื่อปีก่อนได้จัดซื้อระบบของทาง Oracle ทา Active จานวน 2 ตัว ส่วนใน
โครงการใหม่ไม่ได้จัดซื้อเพิ่ม

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ให้เป็นข้อสังเกตุว่า หากใช้ระบบ HadoopDB อาจจะไม่รองรับระบบของทาง
Oracle ซึ่งอาจจะทาให้ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงมาก
ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ Software จะติดตั้งไว้ที่บริเวณใด และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2561 ได้ ด าเนิ น การของบประมาณในการสร้ า งห้ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปรับอากาศและระบบรักษาความปลอดภัยในการ
เข้าสู้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าว
จัดตั้งที่ชั้น 4 อาคาร 6 สันติบาล
/พ.ต.อ.มนตรีฯ ...
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ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

ประเด็นที่ 5 ในส่วนของ Firewall ได้ทาการติดตั้งเพื่อป้องกันระบบหรือไม่
ในปี งบประมาณปี 2561 ได้จัดซื้อ firewall ของ Checkpoint ในการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

พ.ต.อ.มนตรีฯ

รองรับเพียงพอและประเมินการใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไร

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

จะทาการประเมินให้อีกรอบเนื่องจากมีความต้องการใช้ระบบเพิ่มเติม

พ.ต.อ.มนตรีฯ

ประเด็ น ที่ 6 เมื่ อ น าข้ อ มู ล ไปน าเสนอคณะกรรมการ จ าเป็ น จะต้ อ งชี้ แ จง
เพิ่มเติมในส่วนของระบบไฟฟ้า 3 เฟส เนื่องจากข้อมูลที่ให้มาเป็นการดาเนินการ
จัดทาห้องหรืออาคารสาหรับจัดเก็บ แต่หัวข้อดังกล่าวเป็นเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้าสารอง
จะขัดกันกับข้อมูลที่ให้มาควรแยกเป็นหัวข้อให้ชัดเจน ในส่วนข้อมูลของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าสารอง ไม่ควรใส่ข้อมูลการทางานต้องทางานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

พล.ต.ต.อาคมฯ

ในส่วนของทาง สส. มีความเห็นว่าเนื่องจาก สทส. มีระบบวิทยุแบบดิจิตัลให้กับ
ทางนครบาลและ 3 จังหวัดชายแดน ได้ใช้งานซึ่งเป็นวิทยุในรูปแบบโทรศัพท์ ใน
ระบบของ Android ซึ่งขณะนี้ทางสันติบาลอยู่ในระหว่างการแจกจ่าย จานวน 113
เครื่อง ซึ่งทางระบบดังกล่าวจาเป็นต้องใช้แบบสมาร์ทโฟนและ Native application
จึงอยากให้มีการนาวิทยุดิจิตัลไปใช้เนื่องจากเป็นระบบแบบปิด จึงสามารถป้องการ
การเข้าถึงจากภายนอกได้ดีกว่า เนื่องจากงานข่าวและข้อมูลของทางสันติบาลควร
เป็นข้อมูลที่มีความปลอดภัย หากใช้เครื่องข่ายทั่วไปจะมีความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลอาจ
รั่วไหลออกสู่ภายนอกได้

CIO สตม.

สอบถามว่า ในส่วนของ สตม. จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไร
บ้าง ให้ยกตัวอย่าง

พล.ต.ต.พรชัยฯ

ขอเรี ย นชี้ แ จงด้ า นความมั่ น คง เป้ า หมายและการด าเนิ น การ ในส่ ว นของ
สันติบาลและ ตม. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกัน เช่นการก่อ
การร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันเวลา และนาเสนอ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กั น ท าให้ ท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

CIO สตม.

ต้ อ งการทราบว่าหากมี รายชื่ อ ผู้ ต้ อ งหาและเอกสารหากต้ อ งการทราบการ
เคลื่อนไหว ทั้งในส่วนภายใน และภายนอก รวมถึงทางระบบโซเชี่ ยล หากทาง สตม.
ส่งข้อมูลไปทางสันติบาล จะสามารถทราบความเคลื่อนไหวได้หรือไม่

พล.ต.ต.พรชัยฯ

ทางระบบที่ทางสันติบาลจัดซื้อมีการแจ้งเตือนโดยหน่วยเฝ้าระวังสามารถรับ
ข้ อ มู ล เรี ย กดู ข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะในรู ป แบบเว็ บ ไซต์ application บนอุ ป กรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนสามารถเข้าดูข้อมูลได้ทันที

CIO บช.ศ.

สอบถามในร่ า ง TOR ทางสั น ติ บ าลมี ร ะยะเวลาในการดู แ ลรั ก ษาระบบได้
ระยะเวลา และกาหนดการเอาไว้แล้วหรือไม่อย่างไร
/พล.ต.ต.พรชัยฯ …
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ในส่วนของการรับประกันจะมีระยะเวลาคือ 1 ปี หรือหากกาหนดระยะเวลา
เพิ่มเติมจะทาการหารือกับทางคณะกรรมการ TOR อีกครั้ง

CIO บช.ศ.

ให้ ข้ อ เสนอแนะเป็ น ข้ อ พิ จ ารณาเนื่ อ งจากระบบ LMS ของทาง บช.ศ. ที่ ใช้
งบประมาณน้อยกว่า และได้ระยะเวลาในการดูแลนาน 3 ปี จึงแจ้งเป็นข้อมูลในการ
พิจารณา

พ.ต.อ.มนตรีฯ

เพิ่ ม เติ ม ระบบที่ จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ใน TOR ในเรื่ อ งการเชื่ อ มต่ อ แนะน าให้ มี
ระบบงานอีก 1 ระบบ ในการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรองรับ
การเรียกใช้ข้อมูล จึงเห็นว่าควรให้ทางคณะกรรมการร่าง TOR กาหนดเป็นอีกหัวข้อ
เพื่อป้องกันที่จะเสียงบประมาณเพิ่มเติม

พล.ต.ต.พรชัยฯ

ในเรื่องงานข่าว โดยเฉพาะในส่วนของความมั่นคง ในส่วนของสันติบาลได้รับ
งบประมาณจ านวน 62,000,000 บาท ในการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยี น ามาซึ่งข่าวกรอง เพื่อให้ เกิดการดาเนินการได้อย่างมีประโยชน์สูงสุ ด
เนื่องจากด้านข่าวในส่วนของงานสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นแนวหน้าในด้าน
ข่าวในภาพรวมของประเทศไทย ที่ทาให้ทางรัฐบาลไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นข่าวกรองใน
ประเทศ และนอกประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น ข่ า วอาชญากรข้ า มชาติ ซึ่ ง ในส่ วนของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะสามารถใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้

ประธาน

ในส่วนของงานสันติบาลที่กาลังจะดาเนินการไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่มีอยู่ใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ และใช้งานร่วมกับระบบ VPN ของ สทส. ได้หรือไม่

พ.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ฯ

เรี ย นท่ า นประธาน ปั จ จุ บั น ได้ ท าการตรวจสอบแล้ ว Link ของทาง บช.ศ.
สันติบาล มีทั้งหมด 67 Link ความเร็วเชื่อมต่ออยู่ที่ 4 MB

ประธาน

สอบถามข้อมูลที่ใช้เป็นรูปแบบใด

ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรภัทรฯ

ข้อมูลรูปแบบ Text ความเร็ว 4 MB เพียงพอในการใช้งาน แต่ในระบบใหม่จะ
มีข้อมูลทั้งรูปแบบเอกสาร และรูปภาพ

ประธาน

สอบถาม 3 ข้อ คือ 1. ระบบใหม่ในระยะแรกสามารถใช้ งานกับการเชื่อมต่อ
ปัจจุบันเพียงพอต่อการดาเนินการหรือไม่ เนื่องจากในโครงการไม่ได้ของบประมาณ
เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
2. เรื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่
3. อุ ป กรณ์ ในรายการเป็ น อุป กรณ์ ที่ ใช้ งานกัน อย่ างสากลไม่ เฉพาะเจาะจง
ใช่หรือไม่

พ.ต.อ.มนตรีฯ

เสริ ม ในส่ ว นของราคากลางเนื่ อ งจากทาง DE ได้ มี ก ารปรับ ปรุ งราคากลาง
ค่อนข้างมาก จึงเสนอให้ทางคณะกรรมการ ตรวจสอบราคากลางกับทาง DE ให้เป็น
ปัจจุบัน

ประธาน

เพิ่ ม เติ ม ในเรื่อ งการประเมิ น ราคา ในด้ าน Software ก าหนดไว้ 60% ของ
งบประมาณที่ขอ สอบถามว่าใช้วิธีใดหรือมาตรฐานใดในการประเมินราคา เนื่องจาก
ไม่ใช่โปรแกรมสาเร็จรูป
/พ.ต.อ.มนตรีฯ ...

-9พ.ต.อ.มนตรีฯ

ขออนุ ญ าตเสริม เนื่ อ งจาก License ของ Software ยั งไม่ ได้ ระบุ ไว้ ซึ่ งทาง
สันติบาลกาหนดไว้คือต้องจากทางโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมา และ
ทาง Software แต่ละอย่างจะต้องมีค่า License และในส่วนการประมาณการเรื่อง
ระบบงานทางสันติบาลให้หาวิธีการเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และด้าน Software
ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนคือในส่วนที่ 1 คือเรื่องราคา License ของ Software แต่ละ
ชนิดที่ใช้ และส่วนที่ 2 คือราคาค่าพัฒนาโปรแกรม ซึ่งข้อมูลที่ให้มานั้นเขียนเพียง
หัวข้อเดียว จึงเสนอแนะให้แจกแจงเป็นหัวข้อ

ประธาน

เนื่องจากคณะกรรมการในชุดนี้จัดตั้งเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ให้ทางสันติบาลรับข้อเสนอแนะของทาง
คณะกรรมการไปทาการปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อนเริ่มกระบวนการจัดหา
และขอให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ โครงการปฏิ รูปงานการข่าว
สันติบาล งบประมาณ 62,060,000 บาท

CIO ภาค 1

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO ภาค 2

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO ภาค 7

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO บช.ตชด.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO สตม.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO บช.ปส.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO บช.ศ.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO บช.น.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

CIO กสบ.

เห็นชอบให้ดาเนินโครงการฯ

ประธาน

ถือว่ามีมติเห็นชอบในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ให้ค วามเห็น ชอบ โครงการด้า นคอมพิว เตอร์ ตร. ที ่ม ีม ูล ค่า มากกว่า
50 ล้านบาทในโครงการปฏิรูประบบงานการข่าว วงเงิน 62,060,000 บาทตามที่
( บช.ส.) เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ฝากทุ ก หน่ ว ย เนื่ อ งจากทางส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ได้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางที่กาหนดในเรื่องการของบประมาณไว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ให้ แต่ล ะหน่วยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ สทส. กาชับหน่วยใน
สังกัดต่อไป

/มติที่ประชุม ...

