รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๓/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
---------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.ต.ท.ปิยะ
๒. พล.ต.ท.สัญชัย
๓. พล.ต.ต.พรชัย
๔. พล.ต.ต.พรชัย
๕. พล.ต.ต.ชัยณรงค์
๖. พล.ต.ต.อังกูร
๗. พล.ต.ต.บัณฑิต
๘. พล.ต.ต.ชาตรี
๙. พล.ต.ต.กฤษกร
๑๐. พล.ต.ต.วินัย
๑๑. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์
๑๒. พล.ต.ต.ชยพจน์
๑๓. พล.ต.ต.สรพล
๑๔. พ.ต.อ.หญิง สุมาลี
๑๕. พ.ต.อ.หญิง ชุติมา
๑๖. พ.ต.อ.หญิง นภกุล
๑๗. พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์
๑๘. พ.ต.อ.กัลป์
๑๙. พ.ต.อ.นิเวศน์
๒๐. พ.ต.อ.อานาจ
๒๑. พ.ต.อ.ธีรพล
๒๒. พ.ต.อ.พุฒิเดช
๒๓. พ.ต.อ.จักรทิพย์
๒๔. พ.ต.อ.วุฒิพงษ์
๒๕. พ.ต.อ.จิรพัฒน์
๒๖. พ.ต.อ.ปริญ
๒๗. พ.ต.อ.หญิง มนฤญช์
๒๘. พ.ต.อ.อมรชัย
๒๙. พ.ต.อ.หญิง กฤติกา
๓๐. พ.ต.อ.โสฬส
๓๑. พ.ต.อ.วาทิต
๓๒. พ.ต.ท.เอกลินท์
๓๓. พ.ต.ท.เมฆพิศาล
๓๔. พ.ต.ท.หญิง เกศินี

อุทาโย
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๖)
สุนทรบุระ
ผบช.สทส.
ขันตี
รอง ผบช.สทส.(๒)
สุธีรคุณ
รอง พตร.(สบ ๗)
เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.๑
พูลเจริญ
รอง ผบช.ภ.๒
ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.สกพ.
ไพศาลศิลป์ รอง ผบช.ปส.
พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.สตม.
อ่อนสุวรรณากุล ผบก.อก.สพฐ.ตร.
เชาวนาศัย
ผบก.อก.บช.ก.
หาสุณหะ
ผบก.ขส.
สรสกุลชัย
ผบก.ศทก.
ยุทธนาพล
รอง ผบก.งป.
ชัยมุสิก
รอง ผบก.อก.บช.ส.
อัมพวะมัต
รอง ผบก.อก.สทส.
ลีละสิริ
รอง ผบก.สส.
ทังสุพานิช
รอง ผบก.สสท.
อาภาวศิน
รอง ผบก.สสท.
อุตรมาตย์
รอง ผบก.สสท.
พันธุ์รัตน์
รอง ผบก.ทว.
บุญกระพือ
รอง ผบก.ป.
ศตพิมลศักดิ์ รอง ผบก.ศท.ตม.
นาวิน
รอง ผบก.ขส.
พรหมนอก
รอง ผบก.ขส.
อร่ามเรืองกุล รอง ผบก.สกส.
บัณฑุรัตน์
ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
ลีลาขจรจิตร ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.
ชื่นจิตต์
ผกก.ฝทว.๗ ทว.
เอี่ยมสะอาด ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
อิฏฐกุล
ผกก.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.
วัสสานกูล
รอง ผกก.ฝอ.สง.ก.ตร.
ศรีภิรมย์
รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป.
สาลีติ๊ด
รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๒

CIO ตร./ประธาน
เลขานุการ
CIO สทส.
CIO รพ.ตร.
CIO ภ.๑
CIO ภ.๒
CIO สกพ.
CIO บช.ปส.
CIO สตม.
แทน CIO สพฐ.ตร.
แทน CIO บช.ก.
แทน CIO สงป.
แทน CIO บช.ส.

แทน CIO สยศ.ตร.

แทน CIO สง.ก.ตร.
/๓๕. พ.ต.ท.ดาวิทย์ ...

-๒๓๕. พ.ต.ท.ดาวิทย์
วิมลสูตร์
๓๖. พ.ต.ท.กัมพล
พงษ์แสงศรี
๓๗. พ.ต.ท.เสกสันติ
จันทวงศ์
๓๘. พ.ต.ต.หญิง จิตรลดา นาคพุก
๓๙. พ.ต.ท.วิฑูร
พานทอง
๔๐. พ.ต.ท.ประเทือง
เยาวพันธ์
๔๑. พ.ต.ท.หญิง ฉัตรปวีณ์ พงษ์สิมา
๔๒. พ.ต.ต.เกียรติคุณ ดวงแก้ว
๔๓. พ.ต.ต.สุชาติ
ชื่นวงศ์
๔๔. พ.ต.ท.สุภเวช
มั่งคั่ง
๔๕. พ.ต.ต.ทินภัทร
จันทร์สุข
๔๖. ร.ต.อ.นัฐพล
ลาภลทร
๔๗. ร.ต.อ.ชยวีร์
อ้นอารี
๔๘. ร.ต.อ.วรกร
ทองสุข
๔๙. ร.ต.อ.ธนิพัฒน์
ไชลิขิต
๕๐. ร.ต.อ.ชุมพล
นะโนนชัย

รอง ผกก.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.
รอง ผกก.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก.
รอง ผกก.ฝอ.ศทก.
สว.ฝอ.กมค.
สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝ่ายจัดการระบบฯ ศท.ตม.
สว.ฝ่ายจัดการระบบฯ ศท.ตม.
สว.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.
สว.กก.๑ บก.สกส.
สว.กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก.
รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
รอง สว.ฝ่ายบริหารจัดการฯ ศท.ตม.
รอง สว.ฝ่ายบริหารจัดการฯ ศท.ตม.
รอง สว.ฝอ.บก.สกส.
รอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก.

แทน CIO กมค.

ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Video Conference
๑. พล.ต.ต.อภิชิต
เทียนเพิ่มพูน รอง ผบช.ภ.๗
CIO ภ.๗
๒. พล.ต.ต.เอกรักษ์
ลิ้มสังกาศ
รอง ผบช.ศ.
CIO บช.ศ.
๓. พล.ต.ต.อานวย
พวกสนิท
รอง ผบช.ตชด.
CIO บช.ตชด.
๔. พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วรรณพุต
ผกก.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. แทน CIO สกบ.
๕. พ.ต.อ.สนธยา
บัวแพง
ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.น.
แทน CIO บช.น.
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุ ม ของ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ โดยปกติ จ ะมุ่ ง เน้ น ทางด้ า น
คณะกรรมการป้ อ งกั น ปราบปรามต่ า ง ๆ และมี ส องถึ ง สามคณะที่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ขั บ เคลื่ อ นอยู่ ต ลอดเวลาในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และต่ อ ไปในอนาคต เช่ น ที่
รั บ ผิ ด ชอบอยู่ ต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นอยู่ ต ลอดเวลา ยกตั ว อย่ า งเรื่ อ งของระบบ
งบประมาณ ต้องใช้เป็นวาระหนึ่งในการชี้แจงให้กับที่ประชุมบริหาร อีกส่วนหนึ่ง
คือเรื่องของ backbone เทคโนโลยีซึ่งมีระบบ CRIMES เป็นตัวหลักของโปรแกรม
อื่น ๆ ที่ป ระชุมเห็ นชอบเรื่อง ๓.๒ เรื่องของการผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ของนายกรัฐมันตรีให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒
/เลขานุการ ...

-๓เลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการ
พล.ต.ต.วินัยฯ
เลขานุการ

พ.ต.ท.เสกสันติฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร.
ครั้งที่ งป. ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ โดยรายงานการประชุมมีจานวนทั้งสิ้น
๓๒ หน้า ฝ่ายเลขาฯได้สรุปรายงานลงในเว็บไซต์ของ ศทก.ให้คณะกรรมการทราบ
แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๒ แล้วได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมครั้งนี้ไปให้หน่วยต่าง ๆให้ได้รับทราบ ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งขอให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง ๓๒ หน้า
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่ องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง เรื่องแรกเรื่องการติดตามความคืบหน้ากรณี สพฐ.ตร.
ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบรายพิมพ์นิ้วมือ
อัตโนมัติกับ สกบ.
สาหรับกรณีโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบรายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติได้
ประสานทาง ผบช.สทส. ให้เป็นโครงการอัน ดับที่หนึ่งในการของงบประมาณปี
๒๕๖๓ และท่านผู้บัญชาการได้โทรประสานกับทางผู้บัญชาการ สกบ.
ในรายละเอียดเรื่องงบประมาณทางด้าน สกบ. และ สพฐ.ตร. ให้เป็นงบประมาณ
อันดับหนึ่ง ของ สกบ.
เรื่องเพื่อทราบเรื่องที่ ๒ เรื่องผลการพิจารณาและแนวทางการก่อตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV
เรื่ องการของงบประมาณ ทางรัฐ บาลคณะกรรมการบูรณาการแผนและระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ซึ่งมีการประชุมกัน ครั้งล่าสุดเมื่อ เดือน
มีนาคมและได้ทารายงานการประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการ ซึ่ง
ข้อมูล คือแนวทางด้านการของบประมาณด้า น CCTV แต่ในส่ ว นราชการระดั บ
จังหวัดต้องขอผ่านคณะกรรมการที่ผู้ว่าเป็นประธานและมีผู้การจังหวัดเป็นตัวแทน
ของกระทรวง DE ของจังหวัดและผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพในจังหวัดเป็นประธาน ถึง
จะมาเข้าในกรรมการของหน่วยเพื่อจะเป็นการบูรณาการให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ฝ่ายเลขาฯของกรรมการเสนอไว้ ๓ เรื่อง ที่ประชุมมติมีมติเห็นชอบว่ากรณีเรื่องของ
การกาหนดแผนบูรณาการซึ่งรองฯปลั ดกระทรวง DE เป็นกรรมการรับผิ ดชอบ
เสนอแผนการเชื่อมโยง CCTV ทั่วประเทศ ข้อที่ ๒ สานักงบประมาณจัดพิจารณา
อนุ มั ติ ง บประมาณให้ กั บ จั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ส าหรั บ การติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ก็ต่อเมื่อโครงการของจังหวัดหรือหน่วยงานของ
จังหวัดได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นแล้ว ต้องทาเรื่องให้
คณะกรรมการเห็ น ชอบก่ อ น เรื่ อ งที่ ๓ เป็ น เรื่ อ งการซ่ อ มแซมที่ เ สี ย หายให้
คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้อง พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบแผนติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด และระบบเชื่ อ มโยง CCTV ของจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครและนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่าย
บู ร ณาการให้ พิจารณาก่ อน สรุปคือต้องทาเรื่องเข้ าที่ คณะกรรมการหน่ว ยงาน
/ระดับจังหวัด ...

-๔-

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๔
เลขานุการ

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ฯ
พ.ต.อ.พุฒิเดชฯ

ระดับ จั งหวัด ส่ ว นระดับหน่ว ยงานงบบูรณาการระดับหน่วยงานต้องเสนอผ่าน
กรรมการชุดนี้และเสนอไปที่คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ โดยนายกฯให้นโยบายในส่วนของกล้องวงจรปิดมุ่งเน้นเป็น
๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เรื่องของการป้องปรามและเฝ้าระวังจากทุกรูปแบบทั้งยาเสพติด
กลุ่มที่ ๒ เรื่องการสืบสวนและสอบสวนตารวจเป็นเจ้าภาพหลัก และกลุ่มที่ ๓ เรื่อง
การจราจร ประเด็นต่อมาคณะบูรณาการ CCTV ทั้งประเทศมีท่านรองฯนายกเป็น
ประธาน ผลการประชุมวันที่ ๒๙ มีนาคม ระบุถ้าในส่วนของจังหวั ดให้ผู้ว่าเป็น
ประธานและมีตัวแทนกระทรวงดิจิตอลเป็นเลขาฯของทุกจังหวัด ในกรุงเทพฯจะมี
กรุงเทพฯเป็นตัวแทน และเกี่ยวกับเรื่องเงิน หน้า ๑๙ ข้อ ๒ ระบุ หน้า ๑๘ ข้อ ๒
เป็นข้อสั่งการไปยังส่วนงบประมาณ สานักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณให้
จังหวัดเรื่องหน่วยงานต่าง ๆสาหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ต่อเมื่อโครงการของ
จังหวัดเรื่องหน่วยงานได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ถ้าเข้างบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องเข้า CIO เพื่อทราบแนวทางการพิจารณาในส่วนนี้
ฝากผ่านเลขาฯช่วยชี้แจง ที่ประชุมรับทราบในเงื่อนไขแนวทางการพิจารณาของ
รัฐบาลโดยสานักงบประมาณในรายละเอียด
เรื่องเพื่อพิจารณา
มีทั้งหมด ๖ เรื่อง ในเรื่องโครงการที่มีว งเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้ านบาท จานวน ๔
โครงการ และมีงบประมาณเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อีก ๒ โครงการ โครงการ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data) วงเงิน ๙๘.๕ ล้านบาท
๔.๑ การให้ความเห็นชอบโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
๔.๑.๑ โครงการระบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)
วงเงิน ๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) (บช.ก.)
โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่มูลค่า ๙๘ ล้านบาท ในส่วน
รายละเอียดขออนุญาตให้ทางทีมงานของกองปราบให้เป็นผู้ชี้แจง
กองบังคับการปราบปรามจัดทาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่
เพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์หาความสาคัญ มีแนวคิดที่จะ
รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของตร.และภาครัฐซึ่งได้ตั้งคณะทางานและได้ไปศึกษา
ฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยละเอี ย ดแล้ ว เบื้ อ งต้ น ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ภายในตร. ๗ หน่วยงานมีทั้งสิ้น ๑๕ ฐานข้อมูลและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดใน
ปัจจุบันได้ ๖๐ หน่วยงานแล้ว เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
เชื่ อ มโยงในการน าข้ อ มู ล มาประยุ ค ใช้ส าหรับ ขอบเขตงานและรายละเอี ย ดใน
โครงการ ในส่วนของระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกองบังคับการปราบปราม เป็น
การน าข้อมูล เข้า จาก ๓ ส่ ว น คือข้อมูล สาธารณะ ข้อมูล ภายในตร.และข้ อ มู ล
ภายนอกตร. สาหรับส่วนของคดีจะเน้นไปที่คดีความมั่นคงและคดีที่เกี่ยวกับสถาบัน
ในส่ ว นของความสามารถของระบบจะเน้ น ในลั ก ษณะของการรวบรวมข้ อ มู ล
/จากหลายๆแหล่ง ...
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จากหลายๆแหล่งแล้ว เก็บในฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นดาต้าเลก มีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่รองรับข้อมูลแบบ GIS การสืบค้นที่หลากหลายรวมถึงการแสดงผล
ที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่สืบสวน ต่อไปเป็นตัวไซเลบเฟอร์เลนปัจจุบันมีการใช้
อยู่ที่ FBI ซึ่งนอกจากนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานและก็มีการใช้ในหลายๆรูปแบบซึ่ ง
ล่ า สุ ด ด้ า นผู้ บั ง คั บ การและคณะได้ ไ ปดู ง านและเห็ น Software ว่ า มี ขี ด
ความสามารถอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลที่ในโครงการได้มีการศึกษาเตรียมที่จะนามา
เชื่อมต่อด้วยหลายๆส่วน ในส่วนของตร.มีการประยุคงานของส่วนที่เกี่ยวข้องของ
ข้อมูลแต่ละหน่วยงานและได้ศึกษานามาเป็นข้อมูล พื้นฐาน ในส่วนของข้อมูล ที่
ได้รับส่วนใหญ่จะค้นพบปัญหาสาคัญคือการค้นหาค่าฐานข้อมูลในตร. ปัจจุบันยังไม่
สามารถเชื่อมต่อได้ในฐานข้อมูลส่ วนนี้จะทาให้ เชื่อมต่อข้ามระหว่างฐานข้อมูล
ภายในตร. ในส่วนของคุณลั กษณะเฉพาะในส่วนของตัวอุปกรณ์ Hardware จะ
ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย ๓๐ เครื่อง อุปกรณ์เครือข่าย และในส่วนของตัวเก็บ
ข้อมูลเลซฟอร์เลส ตั้งไว้ที่ ๕๗๖TB ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาฐานข้อมูลต่างๆ
ภายในตร.ประมาณ ๖๐TB และคาดว่าแต่ละปีจะมีอัตราการเพิ่มประมาณ ๑๐-๒๐
TB ต่อปี ในส่วนของโปรแกรมหลักจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือส่วนแรกเป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่คือบิ๊กดาต้าสเตอร์เลส เป็นโปรแกรมซึ่งจะต่างกั บดาต้าเบสทั่ว ไปจะ
สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเพิ่มหรือขยายข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่
ไม่ได้เป็นลักษณะโครงสร้าง ส่วนที่สองเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็น
ตัวอนาลิซิซรองรับทั้งในส่วนของการสร้างโมเดลต่างๆตัวแมชเชียนแลนนิ่ง ส่วน
สุดท้ายคือส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมเป็นเครื่องมือสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
สืบสวน
คือลักษณะของความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับ ISO มี GUI จะช่วยให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของอาชญากรรมและในส่วนอื่น
โครงการไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน กรรมการท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมข้อใดบ้าง คาถามที่
๑ ไม่เป็นภาระของตารวจและสถานีตารวจใช่หรือไม่
ใช่ครับ ระบบนี้จะเน้นการทางานลักษณะที่เป็นอัตโนมัติ
ข้อมูลภายนอกที่มีอยู่และข้อมูลภายในตร.ที่มีอยู่ จะไม่เป็นภาระโรงพักต้องกรอก
เพียงแต่จะเป็นตัวกลางที่ทางกองปราบดูแล ทุกหน่วยสามารถขอเข้าใช้บริการได้
เรื่ อ งระบบ Big Data เห็ น ด้ ว ยเนื่ อ งจากทางรัฐ บาลมี ป ระเด็ นที่ เ อามาใช้ห ลาย
หน่ ว ยงาน อาจจะมี เรื่องของค่าบารุงรักษา ห้ อง Server มีห ลายที่จะเปลื องค่า
บารุงรักษาค่อนข้างเยอะ
ย้อนไปดูหน้าของกองปราบ ๕๗๖TB แสดงว่าวางเป้าไว้ ๑๐ ปี คงไม่ถึงตีไว้ ๕ ปี
ส่วนที่สองตรงจุดกระบวนการทางานกองปราบก็ฝากเป็นข้อสังเกตอีกส่วนหนึ่ง
ข้อแรกข้อมูล ๖๐ TB มาจากฐานข้อมูลของกองปราบเก็บเอาไว้หรือฐานข้อมูลรวม
ของ POLIS ข้อที่สอง การดึง Big Data ของ Polis,Crimes ดึงโดยเครือข่ายระบบ
แลนหรือว่าช่องทางเดิมที่มีอยู่
ส่วนของประมาณการ ๖๐ TB การสอบถามทีไ่ ด้ไปดูงาน ส่วนที่สองการเชื่อมต่อ
/มีทั้งสองส่วน ...
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มี ทั้ ง สองส่ ว น ส่ ว นแรกก็ คื อ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจะขออนุ ญ าตท าการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
เนื่องจากการวิเคราะห์รวมกันจาเป็นจะต้องมีการคิวลี่ค่อนข้างเยอะ ส่วนที่สอง
กรณีที่ไม่มีข้อมูลอัพเดทรวมถึงลักษณะที่เป็น API หน่วยงานภายนอกนั้นก็จะเป็น
Linetimeaction
ขอเป็นข้อสังเกตุจากที่ไปประชุมกับ DE มาในประเด็นแรกคือทุกหน่วยทางกอง
ปราบต้ อ งมี ก ารเขี ย นสั ด ส่ ว นงบประมาณส่ ว นนี้ เท่ า ไหร่ Hardware, software
เท่ า ไหร่ จะต้ อ งมี ไ ว้ ด้ ว ย ประเด็ น ที่ ส องคล้ า ยกั บที่ ห่ ว งใยในเรื่ อ งของในระบบ
บ ารุ งรั กษา (MA) จะมีปัญหาตามเข้ามาอย่างยาเสพติดหรือสกบ.จะมีงบอื่นมา
ดาเนินการให้ กองปราบหรือหน่วยที่เป็นแบบภาค MA ส่วนนี้จะเป็นงบดาเนินงาน
จะไปกระทบกับงบประมาณหมวดงบดาเนินงานในระยะยาว ต้องคานึงถึงรายจ่าย
ที่ประชุมเห็นชอบหรือรับข้อสังเกตไปพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ บช.ก. นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุงและดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔.๑.๒ โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ด้วยชุดอุปกรณ์
ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สาหรับใช้ในพื้นที่
ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาท
ถ้วน) (ภ.๒)
เรียนท่านประธาน ท่านผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุม ขอชี้แจงโครงการเสริม
ศั ก ยภาพการตรวจสอบรถยนต์ แ ละผู้ ขั บ ขี่ ด้ ว ยชุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ หมายเลข
ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สาหรับใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาค
ตะวันออก เนื่องด้วย ภ.๒ ดูแลพื้นที่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และอุตสาหกรรม และมีพื้นที่
ติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากมายในสั ง กั ด ภ.๒ ที่ เ ป็ น แหล่ ง
อุ ต สาหกรรม และมี โ ครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor) ตามยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันตาม
แนวชายแดนภาคตะวันออก จากข้อมูลมีแนวโน้มการขนยาเสพติด รวมทั้งการ
ลั ก ลอบขนแรงงานต่ า งด้ า ว การค้ า มนุ ษ ย์ แรงงานเถื่ อ น รวมทั้ ง สิ น ค้ า สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง ต่าง ๆ มากมาย มีการขนส่งเกี่ยวกับรถ รถยนต์นา
ออกต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย ทาง ภ.๒ จึงทาโครงการขอจัดชุดอุปกรณ์จับ
หมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังการตรวจจับรถต้องสงสัยตามจุดตรวจแนวชายแดน
และด่ า นตรวจ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขั บขี่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และมี
ความสาคัญเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานและแก้ไขปัญหาอย่า ง
ต่อเนื่อง โดย ภ.๒ นาโมเดลตัวอย่างของ ภ.๙ มาปรับใช้ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้
/ ๑.ใช้ร่วมกับ ...

-๗๑. ใช้ร่วมกับระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่มีอยู่เดิม โดยใช้งานในจุด
ตรวจ/ด่ า นตรวจส าคั ญ ก่ อ นเข้ า สู่ ชุ ม ชนหรื อ บนเส้ น ทางหลั ก ที่ ยั ง ไม่ มี ร ะบบ
ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์
๒. ใช้ ใ นภารกิ จ การตรวจสอบรถยนต์ ชั่ ว คราว เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง พื้ น ที่ เ ฉพาะ
ช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สาคัญ เช่น งานเทศกาลหรือพิธีต่างๆ ที่มีบุคคลสาคัญ หรือ
ประชาชนจานวนมาก
๓. ใช้ในภารกิจการตรวจสอบรถยนต์ชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่หลังได้รับแจ้งจาก
การข่าว
๔. ใช้ ข้ อ มู ล จากชุ ด อุ ป กรณ์ ใ นการหาเบาะแส เส้ น ทางสั ญ จรของรถยนต์ ข อง
ผู้กระทาผิด รวมถึงรถยนต์ที่ได้รับการแจ้งเหตุต่างๆ
โดย ภ.๒ นาโมเดลของ ภ.๙ ในการจัดซื้ออุปกรณ์จานวน ๔๐ ชุด วิธีการกาหนดจุด
นั้น ผู้บังคับบัญชาของภ.๒ จะประชุมหารืออีกครั้งว่าจะแจกจ่ายหรือไปติดตั้งใน
ส่วนไหน ซึ่งอุปกรณ์ในการใช้งานใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์
อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ (ANPR Mobile kit)

ประโยชน์ ข องชุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ หมายเลขทะเบี ย นรถยนต์ อั ต โนมั ติ แ บบ
เคลื่อนที่ (ANPR Mobile kit)
• ความถูกต้องในการอ่านหมายเลขทะเบียนสูงกว่า ๙๐ %
• รองรับความเร็วได้สูงถึง ๑๐๐ km/h
• รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยทุกประเภทที่ออกโดยกรมขนส่ง
• รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อนบ้าน (พม่า, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย)
• แปลงไฟล์รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงอัตโนมัติ เพื่อความคล่องตัวในการรับส่ง และ
จัดเก็บข้อมูล
• สามารถสื บค้นข้อมูล ย้อนหลั งผ่ านโปรแกรมที่ชุดอุปกรณ์ , แม่ข่าย, Mobile
Application
• สามารถสร้างฐานข้อมูล รถยนต์เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนที่ ชุดอุปกรณ์ , แม่ข่าย,
Mobile Application
/คุณลักษณะ ...
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ประธาน
พ.ต.อ.โสฬสฯ
ประธาน
พล.ต.ท.สัญชัยฯ

พ.ต.อ.หญิง สุมาลีฯ
พ.ต.อ.กัลป์ฯ

พ.ต.อ.โสฬสฯ
พล.ต.ท.สัญชัยฯ

คุ ณ ลั ก ษณะของชุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ หมายเลขทะเบี ย นรถยนต์ อั ต โนมั ติ
แบบเคลื่อนที่ (ANPR Mobile kit)
• ติดตั้งใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว
• ชุดอุปกรณ์กะทัดรัด คล่องตัว สามารถเคลื่อนย้ายจุดใช้งานได้ทันที
• สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ๘ ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าภายนอก
• ส่งข้อมูลผ่านสัญญานอินเตอร์เน็ตมือถือ โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณอื่นๆ
• อัพเดทข้อมูล Blacklist กับเครื่องแม่ข่าย และเครื่องอื่นๆ ในระบบตลอดเวลา
• สามารถทางานได้ดีทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน
• ช่วยเจ้าหน้าที่ในการสืบค้นประวัติการสัญจรรถยนต์ย้อนหลัง โดยใช้เงื่อนไข
เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์เป้าหมาย สถานที่ ช่วงวันที่ -เวลา หรือใช้หลาย
เงื่อนไขร่วมกันในการสืบค้น
หลักของมันคือจะเอาไปใช้ประโยชน์ และมีตัวอย่างการใช้งานอยู่ที่ ภ.๙ และเป็น
กรณีของการตรวจสอบป้ายทะเบียนต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท โดย
เสนองบประมาณที่จะถึงนี้ ซึ่ง TOR ต่าง ๆ คัดลอกของ ภ.๙ มาหมดใช่หรือไม่
ใช่ครับ
ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
เรียนท่านประธานครับ ตามที่ ภ.๒ กล่าวอ้างมาก็สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับ
ทางภ.๒ โดยเฉพาะเป็นภาคเศรษฐกิจและดูแลนักท่องเที่ยวจานวนมาก ไม่ทราบว่า
ทาง สงป. สามารถน าเข้ า มาอยู่ ใ นงบบู ร ณาการของโครงการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้หรือไม่ ขอคาแนะนาด้วยครับ เพราะว่าถ้า
เขียนเข้างบบูรณาการ จะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณของ ตร.
ก็เข้านะคะ แต่ตอนนี้มันผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาแล้ว แต่จะตรวจสอบให้ว่าตอนนี้ยัง
บรรจุอยู่ในคาขอของ สงป. ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สงป. สาหรับปี
๒๕๖๓ หรือไม่
ขออนุญาตท่านประธานครับ โครงการนี้มีประโยชน์ แต่มีประเด็นปัญหาตรงชุด
อุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ (ANPR Mobile
kit) ไม่ทราบว่าเอาชื่อมาจากที่ใด การเอามาใส่ในคาของบประมาณ ถ้ามันเป็น
สเปคของบริษัทแห่งหนึ่ง มันก็จะเป็นการล็อคสเปค อาจจะต้องตัดภาษาอังกฤษทิ้ง
เข้าใจว่าบริษัทเขียนให้ แต่ก็ต้องตัดออกนะครับ
รับปฏิบัติครับ
ขออนุญาตท่านประธานอีกประเด็นครับ ตามที่ท่านประธานได้กล่าวเมื่อสักครู่ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารบูรณาการแผนระบบกล้องวงจรปิด หนึ่งในการ
นาเสนอนั้นทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้นาเสนอว่ากรณี
กล้องวงจรปิด ได้มีการศึกษาระบบซื้อกับระบบเช่า แบบใดมีประโยชน์มากกว่ากัน
ซึ่งในที่ประชุมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สรุปว่าระบบเช่า
/น่าจะมี ...
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พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
พ.ต.ท.วิฑูรฯ

ประธาน
พ.ต.ท.วิฑูรฯ

ประธาน
พ.ต.ท.วิฑูรฯ
ประธาน
พ.ต.ท.วิฑูรฯ
ประธาน
เลขานุการ
ประธาน
เลขานุการ

ประธาน

น่าจะมีประโยชน์มากกว่า ก็สอดคล้องกับโครงการของ บช.ปส. ที่จะเสนอเป็น
ระบบเช่ า ไม่ ต้ อ งกั ง วลเรื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (MDES) แนะนา ก็ฝากเป็นข้อมูลไว้
มันเชื่อมกันได้หรือไม่ ในอนาคตสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หรือไม่ ผมเห็นด้ว ย
ว่าการเช่ากับการซื้อ การเช่าน่าจะดีกว่าเพราะมีการบารุงรักษา
ผมขออนุญาตชี้แจงครับ ในกรณีเช่ากับซื้อมันตอบได้ยาก เพราะว่าพฤติการณ์การ
ใช้และลักษณะในการใช้งานของแต่ละหน่วยอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเช่ามันเป็น
ระยะปีต่อปีและค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าเราซื้อ และมีจานวนการใช้งานน้อยครั้ง อุปกรณ์
ก็จะอยู่ได้นานขึ้น มันขึ้นอยู่กับภารกิจ ของแต่ละหน่วย และในการดูแลรักษาใน ๑
ปี ทางบริษัทจะดูแลให้เรา หลังจากนั้นถ้ามีการชารุดเสียหาย ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่
ประมาณ ๕% ซึ่งทาง ภ.๒ ต้องตั้งงบประมาณเพื่อดูแลรักษาครับ
ผมถามคาถามหลั กสาคัญเลยครับว่าสามารถไปเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลเดิมได้
อย่างไร
ผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมครับ การเชื่อมโยงข้อมูล ทาง ภ.๒ เก็บข้อมูลเป็นพวก
text อยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ แต่ว่าการเชื่อมโยงยังต้องมีการ
พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งครับ การที่จะเชื่อมโยงกันนั้นจะมีวิธีการในลักษณะ
อย่างไร ใช้ซอฟต์แวร์ตัวใดเข้ามาเชื่อมโยง
สมมติเราจะอ่านป้ายทะเบียน เบื้องต้นเราไปเชื่อมโยงกับระบบที่มีอย่างไร
เบื้องต้นยังไม่ได้เชื่อม ยังเป็น Standalone แต่ว่าตรงนี้เราทา Server ที่ ภ.๒ และ
ให้ตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปตามจุด ภ.๒ จังหวัดต่าง ๆ ที่ใช้งาน ส่วนการเก็บข้อมูลจะ
ส่งมาเก็บที่ ภ.๒ ซึ่งมี Server เก็บอยู่
แสดงว่าข้อมูล อั นเดิ ม ที่มี อยู่ ก็ เอามาเป็น ก้ อนมาไว้ที่ Server ของ ภ.๒ ถูกต้ อ ง
หรือไม่
ถูกต้องครับ
ผมถามเลขาฯ ครับ ตามที่ ภ.๒ ยกตัวอย่างกรณีของ ภ.๙ ผมจาได้ว่ามีกรณีของ
ภาคอื่นด้วยใช่หรือไม่ มีภาค ๕ ด้วยใช่หรือไม่ หน่วยต่าง ๆ เหล่านั้น ตอนเสนอซื้อ
ในครั้งนั้น น่าจะ ๒-๓ ปีมาแล้ว ได้เข้าคณะนี้หรือไม่
ทราบว่าทางด้าน สกบ. เป็นหน่วยจัดซื้อ ไม่ได้เข้าคณะนี้ครับ
แล้วทาไมครั้งนี้เข้าคณะนี้
เนื่องจากเป็นแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กาชับมา
ว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนควบคุม มีสัดส่วนเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งท่านประธานได้
วางแนวทางในการประชุมครั้งแรกๆ แล้วครับ ถ้าเป็นงบประมาณเกี่ยวกับตรงนี้
ต้องผ่านคณะกรรมการ CIO
บันทึกไว้ จะเป็นคาตอบ ผมพยายามจะช่วยประเด็นนี้ ครั้งก่อน ภ.๙, ภ.๕ ซื้อไม่
ผ่านคณะ CIO นี้ แต่ปัจจุบันต้องผ่านคณะนี้ เวลาไปชี้แจงงบประมาณต่างๆ จะได้
ทบทวน ต่อไปให้เลขาฯ อนุมัติโดยมีเหตุผลของข้อนี้ด้วยว่าทาไมโครงการลักษณะ
เดียวกันของ ตร. ถึงปฏิบัติไม่เหมือนกัน คือต้องมาเข้าคณะนี้ แล้วก็ฝาก สงป.
/ในกรณี …
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พล.ต.ต.พรชัยฯ

พล.ต.ต.ชาตรีฯ

พ.ต.อ.นิเวศน์ฯ

ประธาน

ในกรณีข้อสังเกตุของ ผบช.สทส. ถ้าเราสามารถเอาเข้าไปอยู่ในหมวดบูรณาการได้
ก็คือใช้ประโยชน์ล่ะ ฝาก สงป.ด้วย
ขออนุ ญ าตเรี ย นถามครั บ ดู เ หมื อ นเรามี โ ครงการแบบนี้ ทุ ก ภาค มั น เคยมี ก าร
เชื่อมโยงข้อมูลพวกนี้เข้าหากันหรือไม่ เพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ถ้าเกิด
Standalone แล้วเกิดรถมาจากที่อื่น ทาง ภ.๒ ก็จะไม่ได้ประโยชน์ แล้วตอนนี้การ
เคลื่อนที่มันเร็ว งั้นตอนนี้เรามีทุกภาค แต่ยังไม่มีศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ แบบที่กองปราบเสนอมา ถ้าเกิดว่าข้อมูลแบบนี้อยู่
ที่ ก องปราบแล้ ว มี ก ารปล่ อ ยให้ ทุ ก ที่ เ ชื่ อ มโยงมา จะเกิ ด ประโยชน์ ทั่ ว ประเทศ
มากกว่า
ในส่วนของ บช.ปส. เรามีระบบ License Plate ในการอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัติ
โนมัติซึ่งมีการดาเนินการมาแล้วหลายปี ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ ๓๗๖ จุด ครอบคลุม
ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่เราวางแนวว่าเป็นการขนลาเลียงยาเสพติด
เป็ น หลั ก โดยทางภาคเหนือ ง อีส าน ลงมาถึงส่ ว นกลางและลงไปภาคใต้ ส่ ว น
ทางด้านชายแดนด้านตะวันออกจะมีไม่มากนักแต่ก็มีอยู่ ในระบบของ บช.ปส. จะ
ให้ User แก่ บ ช. ต่ า ง ๆ น าไปใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบระบบ License Plate ได้ ทุ ก
หน่วยงาน และทาง บช. มี User ระบบ License Plate น้อยกว่าทาง บช. อื่น ๆ ที่
ให้ไปใช้ แต่ในส่วนของ บช.ปส. เราเน้นในเรื่องการขนลาเลียงยาเสพติดเป็นหลัก
แต่การวางแนวเราก็มีทั้งแนวลงและแนวขึ้นไป ในส่วนของ บช. อื่น ๆ ที่มีโครงการ
เข้าใจว่าอาจจะไปมุ่งเน้นด้านอื่นด้วยนอกจากยาเสพติด เพราะว่าต้องดูแลพื้นที่
และความถี่ของกล้ องก็น่าจะต้ องมากกว่า บช.ปส. แต่ในปัจจุบันเราก็ได้ขยาย
โครงการนี้เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ การเชื่อมต่อผมคิดว่าในระบบ
เทคโนโลยี ใหม่ๆจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ เพียงแต่อาจจะต้องมีตัว เสริมขึ้นมา
ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานครับ ในส่วนของกล้อง CCTV ที่ทาง ภ.๒ จะใช้ ผมคิดว่าทาง ภ.
๒ มีภารกิจพิเศษ เนื่องจากว่ากรณีที่คนร้ายหลบหนีออกนอกเมืองหรือว่าเอารถ
ออก จุ ด ที่ ห ลบหนี มั น อาจจะพลิ ก ไปได้ ต ลอด เพราะฉะนั้ น เป็ น ประเด็ น นึ ง ที่
จาเป็นต้องมีกล้องตัวนี้มาใช้ แต่ข้อสังเกตก็คือว่าควรจะหาวิธีการเอาข้อมูลตรงนี้
เชื่อมโยงไป ปส. เพื่อให้ได้ประโยชน์ในภาพรวม และในจุดที่เขียนสเปค ไม่อยากให้
เขียนสเปคที่ค่อนข้างชี้ไปที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ควรจะให้มีการแข่งขัน เพราะในอนาคต
อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องมีเครื่อง Server ในรถยนต์
ในส่วนตรงนี้อาจจะต้องเปิดสเปคไว้ และก็ให้มีการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลดีกับ ตร.
ในภาพรวม
ผมมองว่าโดยหลักการทุกคนคงเห็นด้วย ประโยชน์ของโครงการนี้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นลักษณะของเครื่องโมบายซึ่งสามารถขยับไปต่อได้ ซึ่งเป็นจุดเด่น ผมยังคิด
ด้วยว่าถ้าคิดเผื่อในภาพรวม ทุกหน่วยของเรามีแบบนี้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้
ไม่เฉพาะ ภ.๕, ภ.๙ หรือ ภ.๒ ดังนั้นฝากไว้เวลาไปเขียน TOR หัวใจของมันไม่ได้อยู่
ที่ ตั วของการเก็ บความจ า อาจจะไม่ ต้ องมี ความจ าก็ ได้ ถ้ าคุ ณวางระบบของการ
เชื่อมต่อ
/เพราะถ้าวาง ...

- ๑๑ –

มติที่ประชุม

ผู้แทน สตม.ฯ

เพราะถ้าวางระบบไว้ที่เดียวแล้วเกิดระบบเสียหายก็จะใช้งานไม่ได้ ต้องกระจาย
ความเสี่ ย ง และขอให้ ไ ปเช็ ค ละเอี ย ดเหมื อ นกรณี ข อง สพฐ. ประเภทวงเล็ บ
ภาษาอังกฤษเผื่อความเข้าใจ ซึ่งบังเอิญบริษัทเขียนให้ ก็เขียนคุณลักษณะเฉพาะ
เป็นของตนเอง และหาที่เป็นภาษากลางที่จะเข้าใจอุปกรณ์ประเภทนี้ และระวัง
เรื่องการระบุยี่ห้อหรือระบุตัวบริษัท และในส่วนของงบประมาณ ถ้าสามารถไปขยับ
ไปอยู่ในส่วนของงบบูรณาการตรงนั้นได้ก็จะเป็นประโยชน์ ที่ประชุมคงไม่ขัดข้องนะ
ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ ภ.๒ นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุงและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๓ โครงการระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการเดิน
ทางผ่านจุดผ่านแดนทางบก และทางน้า ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) (สตม.)
ทาง สตม. ได้ เ สนอโครงการระบบคั ด กรองผู้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า หรื อ Advance
Passenger Information – API) และระบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเดิ น ทาง หรื อ
Passenger Name Record (PNR) สาหรับสุดผ่านแดนทางบกและทางน้า ในระยะ
ที่ ๑ โดยแยกเป็ น ทางบก ๓๐ ด่ า น และทางน้ า ๓๐ ด่ า น ใช้ ง บประมาณ
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบของกระทรวงการท่องเที่ยว เนื่องจากทาง สตม.
ได้ รั บ การประสานจากกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
นั กท่องเที่ย วเพิ่มขึ้น สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็เลยมีการ
กาหนดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่
เน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้นาเทคโนโลยีมาใช้ และในเรื่องอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองโดยตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตราที่ ๒๗ (๒) “...ซึ่ง
ก าหนดให้ เ จ้ า ของพาหนะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ผู้ โ ดยสาร และยื่ น บั ญ ชี ขั้ ว โดยสารต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่แล้ วซึ่งปัจจุบันก็ได้ดาเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว ยื่นต่อ
ณ ที่ทาการ ที่เข้ามา ณ จุดผ่านแดน โครงการนี้ได้ดาเนินการเพื่อให้มีการตรวจสอบ
ก่อนสาหรับผู้โดยสารจะเข้ามาจุดผ่านแดน เนื่องจากปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาไม่ต่ากว่าปีละ ๓๐ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปีละ ๑๐% ต่อปี ซึ่งถ้ามี
การตรวจสอบคัดกรองล่วงหน้าก็จะมีการย่นระยะเวลาในการตรวจของเจ้าหน้าที่
หน้าด่านและเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคนร้ายที่จะเข้า
มาซึ่งระบบคัดกรองผู้โ ดยสารล่วงหน้าหรือระบบ API จะเป็นระบบที่แจ้งข้ อ มู ล
ผู้ โ ดยสารหรื อ บุ ค คลต่ า ง ๆ จากสถานี ต้ น ทางจนมาถึ ง ปลายทาง ส่ ว นระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล PNR ก็เป็นระบบที่รับข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ว่าบุคคลนี้ เป็น
บุคคลที่เป็นเป้าหมายหรือไม่หรือมีอาชญากรรมล่วงหน้าหรือไม่ จะมีการปฏิเสธ
การเข้าเมืองก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดขั้นตอนซึ่งใน
ส่ ว นของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็ถือว่ามีการจัดทาระบบการคัดกรองเพื่อ
อานวยความสะดวก และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามและ
สกัดกั้นขบวนการอาชญากรรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิด
/ความรวดเร็ว ...
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พล.ต.ต.ชาตรีฯ

พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ฯ

ความรวดเร็วและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ มีการปรับ
พื้น ฐานโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ สิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งตามวัตถุประสงค์ในการ
ทางาน ในส่วนของขั้นตอนการทางานก็จะมีการจัดระบบผู้โดยสารล่วงหน้าสาหรับ
ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาทางบก และทางน้า และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ตม.
กับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ I-๒๔/๗ ของ
ตารวจสากล และฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ฐานข้อมูลของกรมการขนส่ ง
กรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูล เข้ามากับระบบ API โดยเชื่อมโยงกับระบบของ
INTERPOL FINGERPRINT ระบบ PIBICS ของ สตม. เพื่อ BLACK LIST ,WATCH
LIST สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่จะใช้ระบบต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและมีการกรอก
ข้อมูลผู้โดยสารเข้ามาในระบบเพื่อทาการตรวจสอบ ในภาพรวมของระบบจะใช้
ทางบกทั่วประเทศทั้งหมด คือ ใน Phase ที่ ๑ ใช้ ๓๐ ด่านทางบก และ ๓๐ ด่าน
ทางน้ า ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบข้ อ มู ล แจ้ง ล่ ว งหน้า ในระบบเครื อ ข่ า ยใช้ Cloud
Datacenter ทั้ ง ทางบกและทางน้ าเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา ซึ่ ง ดู ย อดจากสถิ ติ ใ ช้
งบประมาณ ๓๐ ล้ านบาท ระยะเวลาการดาเนินการ ๑ ปี ในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแยกเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล ระบบกระจายสัญญาณ ระบบค้นหาเส้นทาง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย Software ระบบจัดการฐานข้อมูล โดย ๒ เดือนแรกที่จะทาคือ ศึกษา
วิ เ คราะห์ ร ะบบ มี ก ารพั ฒ นาระบบ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ และอบรมระบบ ที่ ใ ช้
ระยะเวลา ๓๖๕ วัน หรือ ๑ ปี นาเรียนเพื่อโปรดทราบครับ
ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ สตม. นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไป
ปรับปรุงและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๔ โครงการจั ด ท าระบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big data) เพื่ อ ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ทุกมิติของส่วนราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงิน ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (บช.ปส.)
บช.ปส. เป็นผู้ที่ต้องดาเนินการปราบปรามยาเสพติดที่เป็นเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและยังเป็นฝ่ายอานวยการด้านวิทยาศาสตร์ของส างานต ารวจ
แห่งชาติ ปัจจุบันความเชื่อมโยงด้านข้อมูลเป็นสิ่งที่จาเป็น ทางกองบัญชาการมี
แนวความคิดจะจัดทาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่นอกจาก
ความเชื่อมโยงของสานักงานตารวจแห่งชาติและ ปปส. ยังมีกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม และการทรวงสาธารณะสุข ที่ดูแลข้อมูลหลายๆ ด้านไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องข้อมูลของผู้เสพยาเสพติด
สืบเนื่องจากแผนการปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔ ปี จะมีโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ร่วมกับ ปปส. โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้ ปปส. จัดทาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่เพื่อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นยาเสพติ ด ทุ ก รู ป แบบ ใช้ ง บ ประมาณปี ๖๓
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของทุ ก ส่ ว นราชการและท าง านร่ ว มกั น
/ด้านยาเสพติด ...

- ๑๓ –

พ.ต.อ.วาทิตฯ

ประธาน
พล.ต.ต.ชาตรีฯ
ประธาน

พ.ต.อ.หญิง สุมาลีฯ

ประธาน
พ.ต.อ.หญิง สุมาลีฯ

ด้านยาเสพติด ซึงการวิเคราะห์ ข้อมูล ปัจจุบัน ซับซ้ อนและข้อ มูล ที่ มีขนาดใหญ่
ปัจจุบันคดีแต่ละคดีไม่ใช่เชิงคดีเหมือนที่ผ่านๆ มา
เนื่องจากข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อน ระบบเดิมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยแยกกัน
อยู่ การเชื่อมโยงหรือการเข้าถึงทาให้การที่จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก บวกกับความหลากหลายของฐานข้อมูล รวมทั้งข้อมูลในการจัดเก็บบาง
หน่วยจัดเป็นไฟล์ Excel ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ ทาให้ยุ่งยากในการนามาใช้งาน กรณี
ทีต่ ้องใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ระบบใหม่การที่เราจะนาข้อมูลของแต่ละหน่อยมารวมไว้
ที่เดีย ว จะทาให้ ง่ายที่จะนาไปสื บค้น เข้าถึงข้อมูล ได้โ ดยง่าย ระบบยังสามารถ
วิเคราะห์ ข้อมูล ที่มีความซับซ้อน แหล่ งข้อมูล ที่มีความหลากหลายไม่ ว่า จะเป็น
รูปแบบตาราง กราฟ หรือการแสดงความสัมพั นธ์ของข้อมูล และอีกหลายรูปแบบ
สถานที่ ติ ด ตั้ ง จะใช้ ที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติ ด เป็ น ที่ ติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ที่จะติดตั้งประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Master node ๑๕ เครื่อง
Data Node ๒๐ เครื่อง คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล ๒ เครื่อง อุปกรณ์กระ
จ่ายสัญญาณเครือข่าย ๕ เครื่อง เครื่องสารองไฟ ๖ เครื่อง ตู้จัดเก็บคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ๖ ตู้ ระยะเวลากาหนดไว้ ๑๒ เดือน โดน ๒ เดือนแรกจะเป็นการ
สารวจออกแบบจุดติดตั้ง เดือนที่ ๑-๔ จะทาควบคู่กันคือการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง เดือนที่ ๓-๙ เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ เดือนที่ ๑๐-๑๑ เป็นการทดสอบระบบ เดือนที่ ๑๒ เป็นการส่ง
มอบ
งบประมาณในตัวโครงการขอรับการสนับสนุนงบบูรณาการจากรัฐบาล ความหมาย
งบประมาณหมายความว่าไงครับ
จากการพูดคุยกับทาง ปปส. ให้เริ่มต้นที่ ตร. ส่วนทาง ปปส. จะเป็นเจ้าภาพบูรณา
การให้การจัดการ
เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเพราะดูวิธีการดาเนินการ ข้อ ๔.๑ สานักงานตารวจแห่งชาติ
และ ปปส. กาหนดกรอบแนวทางโดยมอบหมายส านักงานตารวจแห่ งชาติเป็น
ผู้ดาเนินการ ข้อ ๒. การจัดทา TOR ให้ทาง ปปส.เป็นที่ปรึกษา ปปส. กาหนดโดย
ใช้เงิน ตร. ข้อ ๓ สั่งให้ สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นผู้จัด ทาโครงการนี้ ข้อ ๔. สั่ง
สถานที่ให้ใช้ ปส. ข้อ ๕. สั่งให้ทา MOU โดย ปส. จะเป็นผู้ดูแล ข้อ ๖. เมื่อ MOU
เสร็จเรียบร้อย จะเป็นผู้ประสานงานสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
โดยหลักการเห็นด้วยกับโครงการ
ทาง ตร. สั่งการ เรื่องงบประมาณ ที่จะไปเข้าแผนงานบูรณาการได้ ก็สั่งให้หน่วย
ต่างๆ ไปติดตามดาเนินการและเอาไปเข้าช่องทาง ไม่แน่ใจกับการที่ โปรเจคนี้
อาจจะคิ ด แล้ ว เข้ า ไม่ ทั น เพราะแผนงานบู ร ณาการขึ้ น อยู่ กั บ ทางหน่ ว ยที่ เ ป็ น
เจ้าภาพหลักจะเรียกประชุมเมื่อไหรทาง ตร. ได้สั่งการ อะไรที่ไปบูรณาการก็ข้อให้
หน่วยในพื้นที่
ขอความเห็นที่ประชุมครับ
ตอนนี้ เรื่ องทุกอย่างอยู่ที่ งป. ตอนนี้รอ งป. กาลั งตรวจสอบรายละเอียดคาขอ
งบประมาณ และจะนาเข้า ครม. วันที่ ๓๐ เมษายน
/ประธาน ...
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ประธาน
พ.ต.อ.หญิง สุมาลีฯ
เลขานุการ
พล.ต.ท.สัญชัยฯ
ประธาน

มติที่ประชุม

พ.ต.อ.โสฬสฯ

ประธาน
พ.ต.อ.โสฬสฯ

มีเวลา ๑ เดือน เผื่อสามารถเสนอเพิ่มเติมได้ไหมครับ
วงเงินกาหนดไว้ ส่งในนาม ตร. ไปตั้งแต่เดือน มกราคม
โครงการนี้ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ของ ปส. แต่ เ รื่ อ งของงบประมาณเป็ น อี ก
กระบวนการ
อีกช่องทางหนึ่ง คือ กองทุน ปส. ซึ่งมีเงินเป็นพันล้านน่าจะไปเข้าทางนี้ด้วยหรือเข้า
ไปแล้วหรือยังไง
ในเรื่ องกระบวนการเหตุผ ลและความจาเป็น ของโครงการ Big Data ทีประชุ ม
เห็นชอบ แต่ให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์เงื่ อนไข ที่ ตร.เรื่อง งบประมาณ ให้ใช้งบ
บูรณาการเป็นอับดับที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ให้ใช้งบกองทุนต่างๆ หรือ ๓ ในกรณีอื่นๆ
สรุปเห็นชอบในหลักการ ของการมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องมีโครงการนี้โดยให้มี
การปรับปรุงวัตถุประสงในลั กษณะที่เป็นประโยชน์กับ ตร. ลักษณะของการได้
ประโยชน์ ส องฝ่ ายและไม่ เ สี ย เปรีย บ ส่ ว นงบประมาณนั้ น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยที่จ ะใช้
งบประมาณปี ๖๓ โดยให้เสนอแนวทางอื่น เช่น ขอทบทวนเข้าไปใช้งบบูรณาการ
หรืองบกองทุนต่างๆ หรือใน กรณีอื่นๆ
ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ บช.ปส. ประสาน ป.ป.ส. เพื่อขอปรับปรุง
เงื่ อ นไขข้ อ ก าหนดในการด าเนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของคณะ
กรรมการฯ และเพื่อประโยชน์ของราชการ ตร.
๔.๒ การให้ความเห็นชอบโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๔.๒.๑ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อ
ลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่
ตารวจภูธรภาค ๒ วงเงิน ๓๒๔,๗๕๑,๑๐๐ บาท (ภ.๒)
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่งขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) หลักการและเหตุผล การเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ตารวจภูธรภาค ๒ และมีอุบัติเหตุจานวนมากรวม ทั้งเป็นพื้นที่ๆ มี
นักท่องเที่ยวจานวนมาก เป็นแหล่งอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ๆ คนไทยและ
ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย เป็นพื้นที่เศษฐกิจ AEC
ไม่ เ ป็ น ไร เตรี ย มตอบค าถามนิ ด หนึ่ ง จะเอาไปติ ด ที่ ไ หน มี วิ ธี ก ารท างานยั ง ไง
รายละเอียดเป็นอย่างไรต้องสามร้อยกว่าล้าน
พื้นที่รับผิดชอบจะเป็นพื้นที่นาร่อง ๕ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด จะไปติดตั้งที่ๆ เป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ๆ มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
เช่ น พั ท ยา บางแสน และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ศู น ย์ ค วบคุ ม ใหญ่ อ ยู่ ที่
ตารวจภูธร ภ.๒ ในแต่ละจังหวัดจะมีข้อมูเกี่ยวกับศูนย์ ๑๙๑ ทางศูนย์ก็จะดึงข้อมูล
มาเชื่องโยงกับศูนย์ของ ภ.๒ เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม รวมทั้ง
ปัญหาจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของ ตารวจภูธร ภ.๒ ในส่วนการเชื่อมโยงของศูนย์
/มีหลายหน่วย ...
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ประธาน

มีหลายหน่วยงาน และมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจะเชื่องโยงกับหน่วยต่างๆ เช่น กรม
ทางหลวง, เทศบาล, อบจ., ตร.ท่องเที่ยว และหน่วยงานในสังกัด ระบบที่นามา
ติดตั้งเป็นระบบ Real Time สามารถตรวจจับวัตถุ, บุคคล และยานพาหนะได้
ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ มีความสามารถ ดังนี้
๑. รองรับการตรวจจับป้ายทะเบียนจากกล้องตัวเดียวได้หลายช่องจราจรเป็นภาพ
มุมกว้าง
๒. สามารถรองรับการตรวจจับป้ายทะเบียนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ รองรับการพัฒ นาเพื่อเพิ่ มประเทศต่างๆ ใน
อนาคตได้
๓. สามารถเพิ่มป้ายทะเบียนอ้างอิง สาหรับการตรวจสอบ และสามารถใส่ข้อมูล
รายละเอียด เช่นลักษณะพาหนะ, รายละเอียดเจ้าของพาหนะ เพิ่มเติมแบบไม่
จากัดจานวนได้
๔. สามารถตรวจสอบสืบค้นป้ายทะเบียนได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องหยุดระบบ
๕. สามารถแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ตรวจพบป้ายทะเบียนที่ได้กาหนดไว้
๖. สามารถใช้งานร่วมกับ Google Map ได้ และ Server อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ระบบวิเคราะห์ภาพย้อนหลังและสรุปย่อ มีความสามารถ ดังนี้
๑. สามารถประมวลผลสรุปย่อภาพวิดีโอ ที่มีขนาดความยาวจากชั่วโมงให้เหลือ
เป็นนาที
๒. สามารถกาหนดขนาด ทิศทาง สี และความเร็วของวัตถุที่กาลังค้นหา เด็ก ผู้ใหญ่
เพศ
๓. สามารถแสดงเวลากากับแก่วัตถุที่เคลื่อนที่ในภาพได้
๔. ระหว่างดูไฟล์สรุปในเครื่องสามารถคลิกดูภาพต้นฉบับได้
๕. ระหว่างดูไฟล์สรุปในเครื่องสามารถคลิกดูภาพต้นฉบับได้
และความจ าเป็น ของต ารวจภูธ รภาค ๒ ก็ส ามารถที่จะด าเนิน การติ ดตั้ ง กล้ อ ง
CCTV ในส่ ว นของตารวจภูธ รภาค ๒ ในพื้นที่ล่ อแหลม ในพื้นที่ชุมชน ในพื้ น ที่
เศรษฐกิจ ได้ครบถ้วนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เป็นอย่างดี ต่อไปครับเป็น VTR
ของตารวจภูธรภาค ๒ ครับขอจบการนาเสนอครับ ท่านประธานครับ
ผมตั้งข้อสังเกตข้อใหญ่ๆแล้วกัน ประเด็นที่ ๑ ผมเข้าใจภาค ๒ เข้าใจถึงการที่จะใช้
เทคโนโลยีในการ เป็นตัวควบคุมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องอาชญากรรม และก็คง
เรื่องอื่นด้วย แต่โดยหลังใหญ่ บังเอิญภายใต้ระหว่างที่เราดาเนินการอยู่ และภายใต้
รัฐบาลปัจจุบัน แม้แต่การควบรวมกระทรวงการศึกษาเข้าไปส่วนกระทรวงต่างๆ
ฉะนั้นมันมีโจทย์ของภาพรวมอยู่ คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้อยู่หน้าสุดท้ายของ วีดีทัศน์
เขียนคาว่า Smart City แล้วเผอิญ Smart City ตรงนี้รัฐบาลตัดสิ้นใจแล้วคือ ประ
วิทย์ ครับคือจบ ในชาร์ปๆ หน้าที่ ๓ หน้าที่ ๔ เขียนชัดว่าใน Smart City จะมี ๗๘ ระบบอยู่ข้างใน ภายใต้กล่องใหญ่ที่นายกว่ าไว้ กล่องเรื่องของงานอาชญากรรม
ผมเห็ น ว่ามีกล่ องเรื่องของสาธารณสุ ข กล่ องเรื่องงานภัยพิบัติ กล่ องเรื่องอะไร
เยอะแยะเลย คือมันเกินกว่าที่เรามองตรงจุดนี้ เพราะฉะนั้นเขาถึงให้ในวาระที่ ๓.๒
/เพื่อทราบ ...
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เพื่อทราบ พอเราถอยตัวเราเองออกมาเห็นจุด แสดงว่ าเค้ามองจังหวัดเป็น ๗๖
บวก ๑ ก็คือกรุงเทพมหานคร ความจริง บวก ๒ บวกพัทยาบวกพื้นที่พิเศษตรงนั้น
ไปด้วย กลุ่มเหล่านี้ก็จะขับเคลื่ อนภายใต้ระบบ Smart City เข้าไป และตัว การ
สาคัญของ Smart City สิ่งแรกที่รัฐบาลกาหนดไว้คือ CCTV แต่ที่ผ่านมาเหมือน
ต่ า งคนต่ า งซื้ อ เช่ น บางคนอยากใช้ Samsung บางคนอยากใช้ iPhone สมมุ ติ
ตอนนี้รัฐบาลตัดสินใจทุกคนต้องใช้ Huawei ผมยกตัวอย่างนะครับ มันเลยต้องเข้า
ช่องนั้น ฉะนั้นวาระที่ ๓.๒ เขาจึงบอกว่านับตั้งแต่ ๑ เมษายน เป็นต้นไปในกระบวก
การติดตั้ง CCTV ทั้งหมดให้ไปเลี้ยวเข้าช่อง Smart City ของผู้ว่าที่เป็นประธาน แต่
หัวใจสาคัญผมไปดูแล้วว่า รูมันมีหายใจเยอะครับ ผมขอถามคนในห้องนี้ครับว่าคน
ที่ ใ หญ่ ก ว่ า ประธานคื อ ใครครั บ คื อ เลขานะ และรั ฐ บาลก าหนดว่ า เลขาของ
คณะกรรมการคือผู้การจังหวัด อานาจอยู่ในมือคุณแล้ว และข้อสาคัญคือผู้ว่าก็ต้อง
โอเคกั บ สิ่ ง ที่ ต ารวจคิ ดที่ จ ะท าอะไร เพราะต ารวจเป็น คนคิ ด ก าหนดกติ ก า ใน
กรุ งเทพต่างหากที่ผ มเป็นห่ ว ง เค้าให้ ปลั ดเป็นประธานแล้ ว ตัว เลขาเป็น ผู้ แ ทน
สานักงานจราจรและขนส่ง ซึ่งผมว่ามันจะไม่ได้ในเรื่องของอาชญากรรม กรุงเทพจะ
เป็นปัญหาต้องคิดอีกมิติหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สิ่งผมคิดว่าช่องทางน่าจะดี
ที่สุดถ้าผมเป็น ผบช.ภ.๒ คือหนึ่งผมจะนั่งหัวโต๊ะแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแล้วอันไหนที่
ผมเห็นว่ามันซ้าซ้อนกับ ๕.๒ โปรเจคตัวเองด้วยซ้าไป ที่เพิ่งอนุมัติเมื่อสักครู่เรื่อง
เคลื่อนที่แล้วคุณก็มาขอในนี้อีก มันไม่ได้ตอบโจทย์ Smart City ได้เลย ผมจะนั่งหัว
โต๊ะแล้วบอก ๖-๗ จังหวัด ที่อยู่ว่าเราจะเดินด้วยระบบนี้ แต่คุณไปแยกผ่านระบบ
ในแต่ละจุดในส่วนของ Smart City แต่ว่าภายใต้กล่องที่ภาค ๒ บอก ผู้การคุณเป็น
เลขาชุดนี้ คุณต้องเสนอระบบแบบนี้น ะเพื่ อที่จ ะเป็นประโยชน์ข องงานสื บ สวน
สอบสวนจราจร แล้ วก็ใช้ประโยชน์ได้ ๗-๘ อย่างเหล่านี้ และยกเว้น ๑ จังหวัด ที่
เป็นเบสขอมากกว่าที่อื่น คือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของตารวจภูธรภาค ๒ คือ ชลบุรี
ฉะนั้นชลบุรีก็จะต้องมีคือเบสใหญ่เสนอไว้ แล้วตัวชลบุรีก็เสนอเยอะกว่าคนอื่น ใน
ประเด็นของตัวเซิร์ฟเวอร์กลางหรือตัวที่จะมาเชื่ อมโยง แล้วภาค ๒ ก็สามารถใช้
ประโยชน์จากเบสของตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีผู้การจังหวัด
ชลบุรีเป็นเลขา แล้วจะเป็นช่องทางผ่านระบบนั้นโดยไม่ต้องเข้า CIO ตร.ด้วยซ้าไป
มันก็จะผ่านในระบบ Smart City ของจังหวัด และทีนี้ผมสมมุติเหมือนผมเป็น ปส.
ไปสั่งตารวจเรา ก็เปลี่ยนตารวจเราไปสั่งผู้ว่าแทน คุณก็ใช้ระบบกล้องวงจรปิด และ
ข้อสาคัญที่จุดนี้ จุดอ่อนของโปรเจ็คนี้ มีหนึ่งข้อคือ คุณกาลังบอกว่าในพื้นที่คุณไม่มี
กล้อง CCTV เลยสักกล้อง ตั้งสมมติฐานแบบนั้น ทั้งที่มีเป็นพัน เป็นหมื่นกล้องอยู่
ตรงนั้น ของเทศบาลก็มีเป็นต้น แต่ถ้าจับจุดเป็นส่วนย่อยตรงจังหวัด ผู้ว่าก็จะได้สั่ง
อบจ. คุณใช้กล้องประเภทไหน ตารวจจังหวัดอะไรต่างๆ อะไรประมาณนี้ ถ้าอย่าง
นั้นที่ผมให้เอาเรื่อง ๓.๒ เข้ามาก่อนเพื่อตรงนี้ แต่บังเอิญ ข้อที่ ๑ รัฐบาลไปกาหนด
ช่องทางกระบวนการเรื่องของบูรณาการ Centralized ไปช่องอื่น โดยหลักการ
ใหญ่ภาค ๒ เราอยากให้อยู่โดยขอให้ภาค ๒ เป็นหัวโต๊ะก่อนที่จะนาเสนอเข้าอยู่
จังหวัดเอาโปรเจ็คนี้เข้าไปโดยวางว่าตัวชลบุรีเป็น Node ใหญ่ อีก ๕-๖ จังหวัด
/เป็น Node ...

- ๑๗ –
เป็น Node เล็ก แต่ภายใต้เทคโนโลยีมาตราฐาน Spec CCTV ที่เป็นแบบเดียวกัน
กระจายเข้าไปเพราะว่าช่องว่างของระเบียบนี้มันบอกไว้ว่าผู้การจังหวันนี้เป็นเลขา
คือจริงๆ ผมมองว่าถ้าเข้าสู่งบประมาณปกติ ในความรู้สึกของผมนะผมว่า CCTV
ผ่านยาก ถึงของบประมาณผ่าน ตร. ก็ผ่านยาก เพราะคาตอบที่ว่าไว้ คุณตอบผม
ไม่ได้ว่าตอนนี้กล้องมีที่อยู่เต็มไปหมดมันโยงกับระบบนี้ยังไง แต่ถ้าคุณไป Smart
City คุณก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเลย เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราประชุมกันทุกเดือนอยู่
แล้ว ยังไงก็รับประเด็นตรงนี้ไว้ก่อน
มติคณะกรรมการบริหาร CCTV ต้องไปเข้าช่องจังหวัด ให้ภาค ๒ ไปเข้าช่องทางของจังหวัดก่อนตามนั้น
แล้วถ้าอยากเอาต่อก็มาเสนออีกที
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ให้ ภ.๒ จัดทารายละเอียดเสนอโครงการฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ ในระดับจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
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พ.ต.อ.ปริญฯ

๔.๒.๒ โครงการเช่าระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate)
วงเงิน ๕๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (บช.ปส.)
โครงการเช่าระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติเป็นโครงการที่จะดาเนินการ
ต่อเนื่องกับปี ๒๕๕๔ ในปัจจุบันใช้งานไป ๘ ปี เป็นการติดป้ายทะเบียนรถติดตั้งไว้
๓๗๖ จุ ด ทั่ ว ประเทศ แต่ ร ะบบเดิ ม เป็ น ระบบการซื้ อ และมี ก ารซ่ อ มบ ารุง ทุ กปี
หลังจากที่หมดประกันในปีแรกพบปัญหาว่า เมื่อ บริษัทที่ขายสินค้าให้ ไม่ไ ด้เ ป็น
เจ้าของในโครงการซ่อมบารุง ตัวกล้อง(Hardware) ไม่มีปัญหา แต่ตัว Software
ทางบริ ษั ท ไม่ ย อมให้ ร ายละเอี ย ดกั บ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาในการเช่ า ในการ
บารุงรักษาและในการบารุงรักษาในสัญญาปีต่อปีจะไม่ครอบคลุมเรื่องของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้,ภัยธรรมชาติ,ฟ้าผ่า,น้า
ท่ ว ม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เกิ ด เหตุ อ าชญากรรมลั ก ขโมยมา ตรงนี้ ใ นระบบของการ
บารุงรักษาจะไม่ครอบคลุม ถ้าหากสามารถจะดาเนินการเช่าได้ การเช่าสามารถที่
จะใช้ได้ทั้ง ๔๕๐ จุด ในคราวเดียวกันเมื่อสัญญาเริ่มต้นขึ้น แต่จ่ายเงินเพียงราย
เดือนเพียงเดือนละประมาณ ๙ ล้านเศษ จะจ่ายไป ๖๐ เดือน ใน ๖๐ เดือนที่ใช้
งานอยู่ทางบริษัทจะดูแลรักษาให้ทุกอย่าง และเมื่อสัญญาสิ้นสุด ถ้าหากวต้องการที่
จะดูแลต่อไปทางบริษัทจะยินดีที่จะเขียนกาหนดต่อท้ายในสัญญาให้ในรายละเอียด
เหตุผลและความจาเป็นของ บช.ปส. ในการเสนอของบประมาณ ๕๘๘ ล้านบาท
โครงการเช่าระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate) ระยะเวลา
เช้า ๕ ปี สาหรับจุดตรวจและด่านตรวจจานวน ๔๕๐ จุดทั่วประเทศ เป็นโครงการ
เช่าระยะที่ ๑ บช.ปส. มีระบบ License Plate เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการสกัดกั้น
การลาเลียงยาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆ โดยติดตั้งไว้ที่ด่านตรวจและจุดตรวจ
ในเขตพื้นที่ตารวจภูธรภาคต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี ๓๗๖ จุด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึง
ปัจจุบันผ่านมา ๘ ปี มีข้อมูลรถยนต์ที่ผ่านจุดติดตั้งวันละ ๑ ล้านข้อมูลมีผู้ใช้ในทุก
กองบั ญ ชาการภาคในทุ ก ภู ธ รจั ง หวั ด รวมถึ ง รร.นรต.กองปราบปรา ม
/สานักงาน ...

- ๑๘ –
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ส านั ก งาน ปปส. ต ารวจทางหลวงและกรมทางหลวง ในปี นี้ บช.ปส. มี ค วาม
ประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานสืบสวนของตารวจไทยทั่วประเทศให้กับงาน
วิเคราะห์เครือข่ายผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเสนอระบบเช่า License
Plate ระบบใหม่ซึ่งระบบดิจิตอลหรือระบบ IPLPR พัฒนามาจากระบบอนาล็ อก
เดิมที่ใช้มา ๘ ปี ยอดการเข้าใช้งานในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีปริมาณการเข้าใช้งาน
มากถึงเกือบ ๖ แสนครั้งต่อ/ปี โดยผู้ใช้งานระบบนี้ในปัจจุบันมีอยู่ ๓ พันรายมี
ข้อมูลผ่านเข้าระบบวันละ ๑ ล้านข้อมูลโดยการเช่าระบบ License Plate ระบบ
ดิ จิ ต อลใหม่ จ ะท าการจั บภาพและอ่ า นแผ่ นป้ า ยทะเบี ย นด้ ว ยระบบ โปรซี อ าร์
ร่วมกับแมชชีนแลนนิ่งมีความแม่นยาสูง ศูนย์ควบคุมสั่งการประกอบด้วยเครื่องเซฟ
เวอร์จานวน ๓ ตัวและถังเก็บข้อมูลขนาดความจุ ๒๐๐TB สามารถบันทึกข้อมูลเก็บ
รูปภาพย้อนหลังไว้ได้นานถึง ๕ ปี ขณะที่ระบบอนาล็อกเดิมที่ใช้อยู่ขณะนี้มีขนาด
ความจุเพียง ๒๐TB และสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้เพียง ๓ เดือน จุดอุปกรณ์
ที่ติดตั้งในแต่ละจุดจะกะทัดรัดติดตั้งง่ายใช้งานง่ายบารุงรักษาง่ายมีประสิทธิภาพสูง
ภายในชุดอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบเซลลูล่าพร้อมบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ลงในหน่วยความจาต่อจุดแบบเบ็ดเสร็จ ตัวหน่วยความจาในจุดอุปกรณ์นี้จะมีความ
จุเฉพาะจุดสาหรับดูภาพเคลื่อนไหวย้อนหลังได้นานถึง ๔ เดือน มีประสิทธิภาพใน
การบันทึกภาพที่เคลื่อนไหว ๑๔๐ กม./ชม.ได้อย่างคมชัดและแม่นยา ทันที่ที่ได้มี
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณจะมีระยะเวลาในการดาเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น หรื อ ๑๘๐ วั น License Plate ระบบเช่ า ช่ ว งที่ ๑
จ านวน ๔๕๐ จุดทั่ว ประเทศจะประกอบด้ว ยจุดอุปกรณ์ตามรายการ ข้อดีของ
License Plate ระบบเช่า โครงการนี้คือสามารถใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมด ๔๕๐ จุด
ได้ทันทีไม่ต้องจ่าย ๕๘๘ ล้านบาท เพียงแค่ชาระเป็นรายเดือนสามารถใช้งานได้
ครบ ๔๕๐ จุ ด ทั น ที มี ผู้ ช านาญการดู แ ลมอนิ เ ตอร์ แ ละบ ารุ ง รั ก ษาระบบตลอด
โครงการ ในส่วนของโครงการนี้ถ้าหากเกิดเสี่ยงภัยธรรมชาติหรือก่อการร้ายหรือ
อย่างอื่นใดทาให้ชุดอุปกรณ์เสียหายจะมีอุปกรณ์มาทดแทนโดยทันที ตลอดอายุ
สัญญานี้หากจุดใดแก้ไขล่าช้าเกินกาหนดใช้งานได้เกินจานวนวันที่ระบุแก้ไขจะมี
การหักค่าเช่าเป็นรายวันสามารถเอาค่าเช่าในแต่ละเดือนมาหักชาระได้ หน้านี้จะ
เป็นการเปรียบเทียบงบประมาณ License Plate ระบบ Analog เดิม ๓๗๖ จุด
ต้ อ งใช้ ง บประมาณ ๓๔๑ ล้ า นบาทเศษเป็ น ข้ อ มู ล ตั ว เลข ๕ ปี License Plate
ระบบดิจิตอลตามระบบเช่าผ่านวงค่าเช่าตลอดอายุสัญญาใช้งบประมาณอยู่ที่ ๕๘๘
ล้านบาท หน้านี้นาเสนอข้อมูลตัวเลขของระบบเช่ากับระบบจัดซื้อมาเปรียบเทียบ
จะเห็นได้ว่าระบบเช่าถูกกว่าประหยัดงบประมาณของทางราชการได้มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่าระบบจัดซื้อ เนื่องจากระบบจัดซื้อต้องจัดสรรงบจ่ายในคราวเดียว หาก
รวมภาระดอกเบี้ยด้ว ยตัว เลขรวมจะสู งถึง ๖๑๑ ล้ านบาท ขณะที่ระบบเช่า ใช้
งบประมาณในภาพรวมตลอด ๕ ปี เพียง ๕๘๘ ล้านบาท ประหยัดงบประมาณ
ได้มากถึง ๒๓ ล้านบาทเศษ
จานวนเงินประหยัดไป ๒๐ กว่าล้าน ไม่ใช่ประเด็นสาคัญแต่ประเด็นสาคัญจะอยู่ที่
/การดูแล ...

- ๑๙ –

ประธาน
พล.ต.ท.สัญชัยฯ
พล.ต.ต.ชาตรีฯ
พล.ต.ต.พรชัยฯ
พล.ต.ต.ชาตรีฯ
พล.ต.ต.พรชัยฯ
พล.ต.ต.ชาตรีฯ
พ.ต.อ.ปริญฯ

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ

การดูแลรักษาทางบริษัทจะดูแลรักษาเหมือนของบริษัทเอง เพราะฉะนั้นบริษัทจะ
ดูแลให้ตลอด ๒๔ ชม.
เรื่องนี้เคยเข้าที่ประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อสอบถามประเด็นพิจารณา
สมมุติโครงการนี้เริ่ม ๑ ตุลาคม แล้ววันที่ ๑ ตุลาคม ทางบริษัทจะติดตั้งได้ ๔๕๐
จุดหรือว่าทางบริษัทติดได้แค่ ๓๐๐ จุดก็คิดแค่ ๓๐๐ จุด หรือว่าบริษัทที่นาเสนอ
บอกว่าติดได้ ๔๕๐ จุดเลย
ถ้าเราทาสัญญาแล้วทางบริษัทจะมีเวลา ๑๘๐ วัน สัญญาจะเริ่มต้นเมื่อบริษัทติดตั้ง
ครบ ๔๕๐ จุดถึงจะเริ่มจ่ายเงิน
ในระบบจราจรมีระบบที่สามารถถ่ายภาพหน้าของคนขับด้วยในการตรวจจับระบบ
นี้ถ้าสมมุติสามารถจับภาพหน้าคนขับได้ด้วยมั้ยครับ
ในระบบ License Plate แบ่งภาพออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกตรวจจับตัวทะเบียน
รถ อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพโอเวอร์วิลของตัวรถ ซึ่งถ้าเกิดรถไม่ติดฟิล์มจะเห็นแต่จะไม่
สามารถซูมเห็นไดร์เวอร์ที่ขับมาได้
ซึ่งต่างกับจราจรใช่ไหมครับ เพราะจราจรซูมเข้าไปเห็นหน้าได้สามารถดูได้ว่าใคร
เป็นคนขับอยู่
กล้องจราจรบางครั้งไม่สามารถซูมเข้าไปถึงตรงนั้นได้ ในขณะเดียวกันกล้องที่ถ่าย
จากป้ายทะเบียนก็จะสามารถซูมได้
ระบบเช่านี้อยู่ในระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒-๓ กาลังเตรียมที่จะแต่งตั้ง ๓ ระยะด้วยกัน
ประมาณ ๑,๕๐๐ จุดทั่วประเทศคิดเป็นระยะที่ ๑ ถ้าระยะ ๒-๓ ตามมาแล้วเสร็จ
กล้องสามารถทางานได้ เราจะมี AI ขึ้นมาช่วยรันอยู่บนกล้อง ๑,๕๐๐ จุดนี้ซึ่งจะ
เสริมการทางานประสิทธิภาพของกล้อง ๑,๕๐๐ จุดนีจาลองเหมือนประเทศไทยที่มี
๑,๕๐๐ จุดของ License Plate เป็น smart city จะมีเทคโนโลยี software ที่จะม
ช่วยวิเคราะห์อย่างเช่นรถของเครือข่ายยากเสพติดบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแผ่นป้าย
ทะเบียนทุกจังหวัด ถ้าในระบบเดิมคนร้ายเปลี่ยนป้ายทะเบียนจะหลุดด่านตรวจไป
แต่ในระบบใหม่ระบบเช่าเตรียมพัฒนาไปถึงตรงนั้น ต่อไปก็จะจับได้ที่ยี่ห้อรถ รุ่น
รถและสีรถได้ อนาคตถ้าหากกลุ่มคนร้ายยังมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนจะใช้ AI
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล รถคันนี้ ขับไปสถานที่ไหนมาบ้าง รวมถึงถ้า
ประสิทธิภาพที่ใช้มองไปเห็นใบหน้าคนขับก็สามารถทาได้เหมือนกัน software ที่
จะสามารถต่อยอดโครงที่สามแล้วเสร็จ
แนวคิดของ บก.สกัดกั้นฯตอนเริ่มต้นโครงการ จุดเริ่มจากที่ด่านชายแดนใช้บันทึก
ทะเบียนรถวิ่งเจ้าหน้าที่พิมพ์วิเคราะห์ แต่ต่อมาในขณะนั้นเทคโนโลยีไม่สามารถ
บันทึกภาพแล้วแปลงเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลได้ จะมีคนพิมพ์ขึ้นมาเริ่ม บก.สกัดกั้นฯ
โดยการอ่าน License Plate ในขณะนั้นเอากล้องไปติดตั้ง ที่เป็นสถานที่เข้าออก
แล้ววิเคราะห์ว่ารถเหล่านี้วิ่งเข้าออกหมู่บ้านแล้วเอาตัวเลขนี้มาวิเคราะห์ ด่านทุก
ด่านจะมีการวิเคราะห์และคีย์ข้อมูลวถ้าผ่านด่านที่ ๑ รู้ว่ามียาเสพติดจะประกอบ
กั บ รถเอกซ์ เ รย์ ด้ ว ย ถ้ า ผ่ า นด่ า นจะมี สั ญ ญาณเตื อ นว่ า รถต้ อ งสงสั ย โปรแกรม
License Plate อ่านได้เฉพาะตัวเลขตัวหนังสืออ่านไม่ได้ต้องแปลงจากตัวเลขเป็น
ภาษาดิจิตอล
/ประธาน ….

- ๒๐ –
ประธาน

พ.ต.อ.กัลป์ฯ

ประธาน

มติที่ประชุม

หน่วยงานของตารวจสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นมูลค่าเกิดขึ้นคือ
ความคุ้มค่าที่รัฐฯได้รับเป็นประโยชน์ของของการลงทุนของหน่วยภูธรที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ เพราะตรงนี้เป็นเครื่องมือลบการใช้ดุลยพินิจของตารวจที่จะเลื อ ก
ตรวจค้นเอาเทคโนโลยีมาช่วย ต่างกับกล้องจราจรทีมีจุดรอวินิจฉัย
ในกรณีขอให้เป็นความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานและให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
๒๕๖๐ หมวด ๑๓,๑๕ โดยเคร่งครัด เรื่องนี้เข้ามาสองครั้งโดยหลักการอธิบายไป
แล้วว่าไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกรณีของยาเสพติดอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์ใน
อาชญากรรมอื่นๆ อยากให้เชื่อมโยงกับในส่วนของตม.ซึ่งอยู่ข้างนอกด้วย ประการ
ต่อมาคือให้ทาง บช.ปส. ไปเทียบเคียงระบบซื้อกับเช่าซึ่งหนังสือล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม ในบางเรื่องกรณีซื้อเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าเป็นแบบชุดเล็กและไม่มีระบบ
แมทแทนแนน บช.ปส.เสนอเปรียบเทียบแล้วการเช่าภายใน ๕ ปี ของเทคโนโลยี
จะคุ้มค่ากว่า ส่วนหลังจาก ๕ ปีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมา
เรื่องค่าลายเส้นลิขสิทธิ์ถ้าครบ ๕ ปี ทางบริษัทยกให้ ตร. บริษัทจะคิดค่าลิขสิทธิ์ต่อ
หรือไม่ประเด็นนี้ต้องทราบชัดเจน เพราะถ้า บริษัทมีเก็บ ค่าลิ ขสิทธิ์ต่ อ ทาง ตร.
อาจจะขาดทุนเพราะว่าตอนซื้อมาได้ค่าลิขสิทธิ์
สรุปในการประชุมวันนี้มีการประชุม CIO ครั้งที่ ๓ แล้วเพิ่มเติมเรื่องเพื่อทราบไป ๑
เรื่ อง ในกรณีขอมติการประชุมส าหรับคณะกรรมแผนระบบกล้ องวงจรปิดของ
ประเทศทุกท่านรับทราบ เรื่องความก้าวหน้า สพฐ.ตร. และ สกบ. คือ สพฐ.ตร. จะ
จัดเป็นโครงการที่ ๑ เพื่อพิจารณามีทั้งหมดโครงการไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน ซึ่งไม่ต้อง
เข้า DE มีทั้งหมดอยู่ ๔ โครงการ ๑. เรื่อง Big Data ที่ประชุมเห็ นชอบและรับ
ข้อสังเกตที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา ๒. เรื่องของ ภ.๒ ตรวจจับหมายเลข
ทะเบียนรถแบบเคลื่อนที่วงเงิน ๙๐ ล้าน ที่ประชุมเห็นชอบโดยรับข้อสังเกตไป
๓.ของสตม.ใช้งบท่องเที่ยวและจุดผ่ านทางบกทางน้าใน เป็นเฟสที่ ๑ เห็นชอบ
๔. Big Data ยาเสพติดใช้กรณีเห็นชอบในเรื่องของหลัก แต่เรื่องใช้เงินกองทุนสืบ
ส่วนโครงการเกิน ๑๐๐ ล้านบาท มี ๒ โครงการโดยหลักต้องเข้า DE ในโครงการ
ที่ ๑ เรื่องมติของคณะกรรมการบริหาร CCTV ต้องเข้าช่องจังหวัด ให้ภาค ๒ เข้า
ช่ อ งจั ง หวั ด ส่ ว นโครงการต่ อ มาเรื่ อ ง License Plate ได้ รั บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเทียบ
ระหว่างเช่ากับซื้อในระยะ ๕ ปีภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันเห็นชอบเรื่องอยู่ในกรอบ
แผนบูรณาการงบประมาณ
ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ใช้การจัดหาโดยวิธีการเช่า และให้ บช.ปส.
นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/เลิกประชุม …

