รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ งป. ๔/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
-------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.ต.ท.ปิยะ
อุทาโย
ผู้ช่วย ผบ.ตร.( บร ๖)
CIO ตร./ประธาน
๒. พล.ต.ท.สัญชัย
สุนทรบุระ
ผบช.สทส.
เลขานุการ
๓. พล.ต.ต.พรชัย
สุธีรคุณ
รอง พตร.(สบ ๗)
CIO รพ.ตร.
๔. พล.ต.ต.ชาตรี
ไพศาลศิลป์ รอง ผบช.ปส.
CIO บช.ปส.
๕. พล.ต.ต.วสันต์
บุญเจริญ
ผบก.อก.สทส.
๖. พล.ต.ต.สรพล
สรสกุลชัย
ผบก.ศทก.
๗. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์
ชอบเพื่อน
รรท.ผบก.งป.
แทน CIO สงป.
๘. พ.ต.อ.ปรีดา
สถาวร
รอง ผบก.อต.
แทน CIO สกพ.
๙. พ.ต.อ.อัครินทร์
สุขเกษม
รอง ผบก.ทว.
๑๐. พ.ต.อ.กัลป์
ทังสุพานิช
รอง ผบก.สสท.
๑๑. พ.ต.อ.หญิง มนฤญช์ บัณฑุรัตน์
ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
แทน CIO สยศ.ตร.
๑๒. พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐภรณ์ พุดปา
รอง ผกก.ฝอ.กมค.
แทน CIO กมค.
๑๓. พ.ต.ท.พงษ์พิทักษ์
สิงห์ล้าเลิศ
รอง ผกก.ฝทส.บก.อก.บช.ส.
แทน CIO บช.ส.
๑๔. พ.ต.อ.อรรถวิทย์
เพียรเลิศ
ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.บช.ก.
แทน CIO บช.ก.
๑๕. พ.ต.อ.ชัย
สงวนสิน
ผกก.ฝทส.สพฐ.ตร.
แทน CIO สพฐ.ตร.
๑๖. พ.ต.อ.หญิง ชุลีพร
องคสิงห์
ผกก.ฝงป.๔ งป.
๑๗. พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม ผกก.ฝงป.๒ งป.
๑๘. พ.ต.อ.ธีรยุทธ์
ทองสาริ
ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบฯ บก.สสท.
๑๙. พ.ต.ท.หญิง สุนิสา
ทรงพล
สว.กลุ่มงานตรวจสอบฯ บก.สสท.
๒๐. พ.ต.ท.เอกลินท์
วัสสานกูล
รอง ผกก.ฝอ.สง.ก.ตร.
แทน CIO สง.ก.ตร.
๒๑. พ.ต.ท.ดาวิทย์
วิมลสูตร์
รอง ผกก.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.
๒๒. พ.ต.ต.สุชาติ
ชื่นวงษ์
สว.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.
๒๓. พ.ต.ท.หญิง ณปภา แพรวงษ์
รอง ผกก.ฝทว.๗ ทว.
๒๔. พ.ต.ท.เสกสันติ
จันทวงศ์
รอง ผกก.ฝอ.ศทก.
๒๕. ร.ต.อ.ธรรมชาติ
ด้ารงจักษ์
รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบฯ บก.สสท.
๒๖. ร.ต.อ.ศุขภฒ
สุนนท์ชัย
รอง สว.ฝทว.๖ ทว.
๒๗. ร.ต.อ.ธนิพัฒน์
ไชลิขิต
รอง สว.ฝอ.บก.สกส.
๒๘. ร.ต.อ.พันธมิตร
บุญเชิญ
รอง สว.ฝอ.บก.สกส.
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Video Conference
๑. พล.ต.ต.ชัยณรงค์
เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.๑
๒. พล.ต.ต.อังกูร
พูลเจริญ
รอง ผบช.ภ.๒
๓. พล.ต.ต.อภิชิต
เทียนเพิ่มพูน รอง ผบช.ภ.๗
๔. พล.ต.ต.เฉลิมพล
จินตรัตน์
ผบก.อก.บช.ตชด.
๕. พ.ต.อ.จักรทิพย์
ศตพิมลศักดิ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ศท.ตม.

CIO ภ.๑
CIO ภ.๒
CIO ภ.๗
แทน CIO บช.ตชด.
แทน CIO สตม.
/๖. พ.ต.อ.ธนเสฎฐ์ ...

-๒๖. พ.ต.อ.ธนเสฎฐ์
๗. พ.ต.ท.ธีระ

อาจวารินทร์
วงศ์ราช

รอง ผบก.อก.บช.ศ.
แทน CIO บช.ศ.
สว.ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. แทน CIO สกบ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารระบบคอมพิวเตอร์
ตร. ครั้งที่ งป. ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ครังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ (สพฐ.ตร. และ บช.ปส.)

ระเบียบวาระที่ ๔
พ.ต.ท.เสกสันติฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
มีทังหมด ๒ เรื่อง
๔.๑ โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จานวน ๑ โครการ คือ โครงการ
ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แ บบ ๓๑ วงเงิน ๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (บช.ปส.)
เนื่องจาก บช.ปส. เป็นผู้แทนในการท้างานเรื่องยาเสพติดของ ตร. รวมทังไล่ล่า
ผู้ต้องหาหลบหนีที่ทางสื่อมวลชนสนใจและกดดันมา จึงเสนอโครงการ ๒ โครงการ
เป็นตัวดักฟังหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของเป้าหมาย รายละเอียดขอ
อนุญาตให้ผู้แทนคณะท้างานเป็นผู้ชีแจง
ที่มาของตัวโครงการคือ การดักฟังโทรศัพท์มือถือนัน บช.ปส. ได้มีการของบประมาณ
ครังแรกในงบกลาง โดยใช้ชื่อว่า เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ต่อมารัฐบาลให้ค้าแนะน้าว่า
ควรใช้ชื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙
จึงเป็นที่มาของชื่อนี และเมื่อปี ๒๕๕๗ บช.ปส. ได้จัดหาโครงการชุดเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ ๓ ซึ่งสามารถดูข้อมูลคัดออนไลน์ได้ ดูข้อมูลการโทร
เข้า -ออก ดูข้อมูล ที่บันทึกในเครื่องโทรศัพท์ สามารถทราบต้าแหน่ง GPS ของ
เครื่องโทรศัพท์และฟังเสียงสนทนาได้ แต่วิธีการท้างานจะต้องส่ง SMS หรือลิงค์
ข้อความไปยังเครื่องสมาร์ทโฟนของเป้าหมายก่อน เมื่อเป้าหมายกดรับ SMS ระบบ
จึงจะติดตัง Application Agent ฝังลงในเครื่องโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่จึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่เป็นเป้าหมายมักจะไม่กดรับ ลิงค์ข้อความที่
ส่ งไป จึ งท้าให้ เกิดข้อจ้ากัดของการใช้เครื่องมือที่มีอยู่เดิม บช.ปส. จึงได้จัดท้า
โครงการชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ ๓๑ ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องส่ง
SMS หรือลิงค์ไปยังเครื่องสมาร์ทโฟนของเป้าหมาย ระบบจะติดตัง Application
Agent ฝังลงในเครื่องโทรศัพท์ โดยที่เป้าหมายไม่ต้องกดรับข้อความเหมือนแบบ ๓
ส้าหรับในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อาศัยมาตรา ๑๔ พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ส้าหรับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่ าว
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่จะอนุญาตให้เข้าถึงได้ ส้าหรับรายการอุปกรณ์ที่จะจัดหา
/ประกอบ ...

พล.ต.ต.ชาตรีฯ

ผู้แทน บช.ปส.

-๓-

ประธาน
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

ประธาน
เลขานุการ
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ
พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
ประธาน
ผู้แทน บช.ปส.
ประธาน
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

ประกอบด้ว ยคอมพิว เตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายสั ญญาณเครือข่าย อุปกรณ์
ค้นหาเส้นทาง เครื่องส้ารองไฟ และค่าติดตัง ที่มีราคาสูงก็คือ โปรแกรมส้าเร็จรูป
ของชุดเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ส้ าหรับสถานที่ติดตังใช้ส ถานที่ของ บก.ข่าวกรอง
บช.ปส. ใช้เวลาด้าเนินการติดตัง ๑๕๐ วัน จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ชื่อ ๓๑ มีที่มาอย่างไร
ชื่อต่างๆ เราพยายามตังเองตามค้าแนะน้า การตังชื่อในแต่ละหน่วยจะพยายาม
ไม่ให้ ส อดคล้ องกัน ครังแรกที่ซือมาคือ แบบ ๓ เมื่อเกิดปัญหาฝั ง Application
Agent ยาก จึงซือแบบ ๓๑ เพื่อฝัง Application Agent อัตโนมัติ เลยให้ชื่อว่า ๓๑
เพราะใช้กับแบบ ๓
เหตุผลที่ไม่ใช้เครื่องดักฟัง เพราะต้องไปสอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงจะผ่าน
แบบ ๓๑ กับแบบ ๕๑ บช.ปส. มีใช้อยู่แล้วหรือไม่
ตอนนีมีแต่แบบ ๓ ส่วนแบบ ๓๑ เป็นรุ่นที่พัฒนาขึนไปจากเดิม คือไม่ต้องมีการกดตอบรับ
แบบ ๓ ซือปีไหน และระบบที่ใช้เครือข่ายที่ใช้ ทุกเครือข่ายใช่หรือไม่ แบบ ๓๑ มา
ต่อยอดหรือไม่ ราคาของทังสองแบบต่างกันมาก
แบบ ๓ ซือตังแต่ปี ๒๕๕๗ ราคา ๒๐๐ กว่าล้าน ยุคนันเริ่มมีระบบ ๓G ใหม่ๆ ซึ่งใน
การฝัง Application Agent หากเป็น Android จะเข้าไปฝังเลยไม่ต้องกดรับ แต่ใน
iOS ต้องกดรับ ต่อมาเมื่อมีข่าวการถูกดักฟังแพร่กระจายออกไป ท้าให้ผู้ให้ขาย
โทรศัพท์ทัง Android และ iOS ได้สร้างระบบป้องกัน โดยมีการเตือนเมื่อมีลิงค์ที่ไม่
รู้จักขึนมาต้องการกดรับหรือไม่ จึงมีที่มาว่าต้องกดรับอย่างน้อย ๒ ครัง เพื่อเปิดถึง
จะติดตังได้ เป้าหมายจึงระวังตัวด้วยการไม่กดรับ ส่วนแบบ ๓๑ ซือมาเพื่อต่อยอด
กับแบบ ๓ เพื่อที่เมื่อส่งลิงค์ไปแล้ว เป้าหมายไม่ต้องกดรับ แต่ว่าระบบใช้ระบบเดิม
คือแบบ ๓ อยู่ เพียงแต่ว่ามาช่วยในการติดตังให้ง่ายขึนเท่านัน ซึ่งแบบ ๓๑ ได้ขอ
งบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อซือ
รองรับ ๔G หรือไม่ และซือขาดหรือ license เป็นของเราเลยหรือหลังจากนันต้องมี
การพัฒนาอีก
license เป็นการซือขาด แต่ license ต้องมีการบ้ารุงรักษาหรือมีการพัฒนา เพราะ
ระบบนีเป็นการฝัง Application Agent จะไม่เกี่ยวกับ ๒G ๓G ๔G หรือ ๕G แต่
จะขึนอยู่กับว่าใช้ Android หรือ iOS หากมีระบบปฏิบัติการใหม่เกิดขึนจึงพัฒนา
ระบบนัน หรือเมื่อ Android และ iOS มีการพัฒนาเวอร์ชั่ นใหม่ ผู้ขายก็จะต้อ ง
พัฒนาเพิ่มเติมขึนมา ซึ่งเป็นที่มาว่าการบ้ารุงรักษาต้องมีต่อเนื่อง หากไม่ต่อเนื่ องก็
จะใช้ได้เฉพาะรุ่นเก่าๆ ล่าสมัย และในที่สุดใช้งานไม่ได้
โปรแกรมมีราคาสูงหรือไม่ ต้องพิจารณาอีกครัง
เมื่อปี ๖๒ มี พ.ร.บ.ใหม่ คือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ มีข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่ง
อื่นกับโครงการนี หรือตามอ้านาจตามกฎหมายยาเสพติดเดิมหรือไม่
พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ ยังไม่มีความเกี่ยวข้อง เพราะมี พ.ร.บ.ยาเสพติด เป็น พ.ร.บ.หลัก
ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้องสงสัยได้
แบบ ๓ ที่ซือเมื่อปี ๒๕๕๗ นัน ผ่าน CIO ตร. หรือไม่
ในกรณีของเครื่องดักฟัง ทุกครังที่ขอจะอยู่ในพัสดุอื่นๆ แต่ครังนี สงป. ขอให้มาผ่าน
CIO เพื่อความปลอดภัยในการชีแจงต่อคณะอนุกรรมาธิการสภา
/ประธาน ...

-๔ประธาน

พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
เลขานุการ
พล.ต.ต.เฉลิมพลฯ
พล.ต.ต.ชัยณรงค์ฯ
ประธาน
มติที่ประชุม

พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

ผู้แทน บช.ปส.
ประธาน
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

เพราะฉะนันสิ่งที่จะถูกทักก็จะมี ๓ ประเด็น ประเด็นแรกคือ ความซับซ้อนกับแบบ
ที่มีอยู่เดิม ประเด็นที่สองคือ กรณีการอธิบายความเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ และ
ประเด็นที่สามคือ ข้อเปรียบเทียบกับของจัดซือที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น ราคา เป็น
ต้น
ต้องการให้ ใช้ประโยคอื่นแทนประโยคที่ว่ามีการฝั ง Application Agent ลงบน
เครื่อง หากอนุมัติสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะเกิดปัญหาได้
ต้องการให้เสนอข้อมูลสถิติหรือผลงานที่ทาง บช.ปส. สามารถจับกุมได้ เป็นผลมา
จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว
มี ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ ระบบ iOS หากระบบที่ ท าง บช.ปส. เสนอเป็ น การฝั ง
Application Agent ลงบนเครื่อง อาจจะไม่ผ่านการอนุมัติจากทาง iOS ต่างจาก
ระบบ Android ที่เป็น opensource ที่ใครๆ ก็สามารถวางแอปพลิเคชันได้เลย
การด้าเนินการในส่วนของ iOS ที่เราเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเพิ่มให้ฝังอัตโนมัติ
ซึ่งค้าว่าฝังหรือค้าว่า Application Agent จะไม่ถูกเขียนลงในเอกสาร ตัวโปรแกรม
ไม่ได้ติดตังผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในระบบของ google
รับข้อสังเกตของทุกส่วน
ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒ โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๔.๒.๑ โครงการชุ ด เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ ๕ วงเงิ น
๓๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) (บช.ปส.)
ส้ า หรั บ โครงการชุ ด เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ ๕ วงเงิ น
๓๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระบบที่ใช้ดักฟังเสี ยงการสนทนาของเป้าหมายกั บ
ผู้รับสาย โดยวิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเป้าหมายลงในระบบแบบ ๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเป้าหมายจาก
ที่ ใ ดก็ ไ ด้ ใ นระยะไกล ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เวลาที่ เ ป็ น จริ ง
โดยไม่จ้าเป็นต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือลงซอฟต์แวร์ใดๆ บนโทรศัพท์มือถือของบุคคล
เป้าหมายต้องสงสัย ส่วนข้อกฎหมายนันเหมือนกับแบบ ๓๑ โดยรายการอุปกรณ์
ที่จะจัดหา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย เครื่องส้ารองไฟฟ้า ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่า
ติดตังอุปกรณ์ และโปรแกรมส้าเร็จรูปชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ๕
ซึ่งสถานที่ติดตังใช้งานระบบและอุปกรณ์อยู่ที่ บก.ข่าวกรอง บช.ปส. เช่นเดียวกับ
แบบ ๓๑ ใช้เวลาด้าเนินการติดตัง ๑๘๐ วัน
แบบ ๕ เราไม่ต้องสนใจว่าจะเป็น iOS หรือ Android จะสนใจอย่างเดียวว่าเป็น
โทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบดังเดิมหรือแบบ smart phone จะหลบ
ซ่อนอย่างไรก็ไม่พ้นแน่นอน
แบบ ๕ สามารถดักฟังการสนทนาได้เลยใช่หรือไม่
บช.ปส. เครื่องมือประเภทนี แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกใช้ค้าว่าชุดค้นหาต้าแหน่ง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เมื่ อ ใส่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ เ ข้ า ไประบบสามารถระบุ ต้ า แหน่ ง
/ของโทรศัพท์ ...

-๕-

เลขานุการ
พล.ต.ต.ชาตรีฯ
พล.ต.ต.พรชัยฯ
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ฯ

ประธาน
มติที่ประชุม

พ.ต.ท.เสกสันติฯ

ของโทรศัพท์ได้ ส่วนที่สองเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดักฟังได้ด้วย เข้าไปในต้าแหน่ง
ตรงนัน สามารถชีต้าแหน่งว่าอยู่บ้านไหน โทรศัพท์เครื่องนันอยู่ที่ใคร ก็จะสามารถ
เข้าไป ว.๒๐ ได้ โดยทาง บช.ปส. ยังอนุญาตให้หน่วยอื่นใช้เครื่องมือนีด้ว ย ซึ่ง
ระบบดักฟังใช้ชื่อว่า ชุดเข้าถึงข้อมูล มาจากศัพท์ของ พ.ร.บ.ฯ ยุคแรกตังแอพ G
ซึ่งเป็น ๒G ต่อมาเมื่อมี ๓G มีการเข้ารหัสมากกว่ายุค ๒G จึงตังชื่อว่า แบบ ๒๑
โดยท้าการ downgrade เครื่อง ๓G ให้กลายเป็น ๒G ก็สามารถดักฟังได้เหมือนเดิม
ต่อมาเป็นแบบ ๓ ที่มีการฝัง Application Agent ยุคต่อมาเกิด ๔G ประสิทธิภาพ
ของแบบ ๒ และ ๒๑ ที่มีอยู่ลดลง จึงเป็นที่มาของการขอแบบ ๔ ซึ่งดักฟัง ๓G เลย
โดยไม่ต้องไปท้าอะไร พอมาถึงแบบ ๕ ก็จะเป็นแบบที่น้าเรียน สาเหตุที่ต้องค่อยๆ
ขยับระบบดังนี เพราะเมื่อเทคโนโลยีเกิดขึน เครื่องมือก็ต้องเกิดตาม หากไม่ปรับตัว
ก็จะหยุดยังยาเสพติดไม่ได้ โดยเรื่องนีได้พยายามผลักดันมาตลอดแต่ก็ท้าได้เพียง
การลงทะเบียนโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว เคยเชิญผู้ให้บริการเครือข่ายเข้าประชุมแต่
สุดท้ายก็ล่มไป
มีสถิติการขออนุญาตจากศาลหรือไม่
เรามีการขอจากศาล โดยผ่านศูนย์ข่าวของเราและผ่านไปทาง ปปส. เรามีข้อมูล
สถิติตรงนีอยู่และจะน้ารวบรวมไปด้วย
ในเมื่อเราซือแบบ ๕ แล้ว ท้าไมต้องซือแบบ ๓๑ อีก
แบบ ๓ และแบบ ๓๑ จะได้ GPS เบอร์ แ ละข้ อ มู ล ในภายทั งหมด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ น
ทันทีทันใด ต้องรอให้จบการสนทนาเสียก่อนจึงจะปิดไฟล์และส่งกลับมาหาเรา การ
ส่งกลับหาต้องตรวจสอบอีกว่าเป้าหมายใช้เน็ตแบบไหน เหมาจ่ายก็สามารถดึง ได้
ทันที หากใช้เน็ตเล็กๆ น้อยๆ แล้วไปดึงข้อมูลมามาก เน็ตของเป้าหมายก็หมด เขา
ก็จะรู้ตัว ในส่วนของแบบ ๕ เมื่อเป้าหมายโทรศัพท์ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถได้ยิน
ทันทีแบบ realtime เลย เฉพาะภารกิจจะแตกต่างกันออกไป และเหตุผลที่ครังแรก
ไม่ซือแบบ ๕ ไปเลย เพราะว่ายุคนันยังท้าไมได้ แบบ ๕ เพิ่งมีเพิ่มเติมขึนมา ณ
ตอนนี แบบ ๓๑ ก็เช่นเดียวกัน
อย่าลืมจัดท้ามาตรฐานของการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ซึ่ ง
ยังไม่เห็นในตรงนี อย่างที่สองคือ เรื่องของความต่อเนื่องทางธุรกิจ เรื่องของการ
ติดตังต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติก็ให้เพิ่มเติมเข้าไป
ให้ความเห็นชอบโดยรับข้อสังเกต รวมทังประเด็นต่างๆ จากวาระเพื่อทราบจาก
ส่วนของ สพฐ.ตร. และ บช.ปส. เอง น้าไปเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อน้าเสนอต่อ DE
เพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Security Operation Center :
RTPSOC) วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) (บก.สสท.)
โครงการจั ด ตั งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศของ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Security Operation Center : RTPSOC)
วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) (บก.สสท.) ของ สสท.
ขอเชิญผู้แทน สสท. ครับ
/พ.ต.อ.กัลป์ฯ ...

-๖พ.ต.อ.กัลป์ฯ

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอชีแจงเรื่องการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส้ านักงานต้ารวจแห่ งชาติ (Royal
Thai Police Security Operation Center : RTPSOC) โครงการนีโดยความเป็นมา
ในปี ๖๑ เคยตังเรื่องของบประมาณไว้ ๑๑๕ ล้านบาทเศษ แต่ ณ เวลานันยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายบังคับ ในปี ๒๕๖๓ ทาง สสท. ก็ได้
ด้าเนินการจัดท้าโครงการงบเงิน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งได้บรรจุในงบประมาณปี ๖๓
และในล้าดับต้นๆ ของ สทส.
ต่ อ มาในการประชุ ม อ.ก.ตร.พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ครั งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชัน ๒ อาคาร ๑ ตร. โดย
พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร./ประธาน อ.ก.ตร.มีความเห็นว่า
เนื่ อ งจาก พ.ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ อ อกแล้ ว ตั งแต่ วั น ที่
๒๑ พ.ค .และมีผลใช้บังคับในวันถัดไป ท่านเลยมีความเห็นว่า ให้จัดซือให้เต็มระบบ
งบประมาณ ๒๕๐ บ้านบาท จึงต้องเอาเข้ามาพิจารณาในคณะนี เหตุผลและความ
จ้าเป็นเนื่องจากปัจจุ บันการบุกรุกทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึนก็จะต้อง
มีการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ จากนันก็ไปเลือกสรรหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเอามาใช้งาน ศูนย์นีจะท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวัง
จดจ้าการบุกรุกทางไซเบอร์ได้ทันท่วงทีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ต่อไปก็ต้องมี
การพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีเพื่อให้มีความมั่นคงท้าให้ห น่วยงานมี
ความเชื่อมั่นต่อองค์กรมากขึน ระบบเรามี Database ส้าคัญต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
การด้าเนินการโครงการก็ได้ศึกษาก็ได้พบว่า Best Practice เป็นองค์กรไม่หวังผล
ก้าไร ภายใต้การสนับสนุน ของ Mitre กระทรวงพาณิชย์ของ USA ใช้งบประมาณ
๒๕๐ ล้านบาท อันนีก็เป็นการจัดแบ่งของ Mitre ที่เรายึดถือมาเป็นการด้าเนินการ
ของเรา เราก็ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น ๘ ด้าน ขออนุญาตข้ามรายละเอียดตรงส่วน
นีจาก ๘ หมวดหมู่ก็ได้จัดให้เล็กลงให้เหมาะสมกับ ตร. ก็จะเหลือ ๗ ด้าน ตรงลูกศร
สีแดงด้านล่างก็จะเป็นระบบงานทังหลายที่เราจัดซือครับ แล้วก็เอามาโยงกับพ.ร.บ.
ว่ามีมาตราใหนบ้าง ซึ่งมาตรา ๔๔ บังคับเราให้ต้องจัดตังศูนย์ ที่เห็นทางด้านซ้าย
ของก้อนเมฆเป็นหน่วยงานของ ตร. ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ใหญ่ๆ เช่น สตม. ศทก.
ทว. และอื่นๆ เรามองว่ามีใช้ในเบืองต้น ๙ หน่วยงาน ซึ่งเราเคยท้า M-test ที่ ๙
หน่วยงานนีมาแล้ว โดยติดตังเซนเซอร์ไว้ที่ ๙ หน่วยงาน และส่งกลับมาที่ศูนย์ของ
เราโดยมีระบบ SIEM วิเคราะห์การบุกรุกจาก logทังหลายที่เราเก็บมา วิเคราะห์หา
ความเชื่อมโยงว่ามีการบุกรุกอย่างใร ในนันก็จะมีโปรแกรมจ้านวนมาก โปรแกรม
จะอยู่ทางด้านซ้ายมือมีทังหมดประมาณ ๑๓ ระบบ ก็จะวิเคราะห์การบุกรุกออกมา
เป็ น ภาพ ระบบการบริห ารจัดการแสดงผล และวิเคราะห์ ความเชื่อมโยง และ
สามารถสั่งการได้ว่าขั นตอนต่อไปต้องไปด้าเนินการอย่างไร เป็นขันตอนเหมือน
เขียนไว้ในระบบแล้วกึ่งอัตโนมัติ ก็จะส่งผลให้หน่วยงานที่ ถูกบุกรุกนันไปปรับปรุง
setup ระบบให้ ปลอดภัยอย่ างไร ตัว อย่างของตู้ Rack ที่เราจัดหา ก็จะเป็น ตู้
Rack ขนาด .๔๒ U ทางด้านซ้ายมือ ทางด้านขวาก็จะเป็น ตู้ Rack ขนาดเล็กลง
มาหน่อย เก็บอุปกรณ์ภายในศูนย์เช่นเก็บประตู แสดงผลวีดีโอวอลล์ทังหลาย นีเป็น
หน้ าจอในศูนย์ SOC ว่ามีการแสดงผลเป็นภาพแสดงให้ เห็ นชัดเลยว่าการบุ กรุ ก
/เป็นอย่างไร ...
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เป็นอย่างไร สามารถแสดงผลได้หลายแบบ ซึ่งในวงการ digital Forensic ใช้งาน
เนื่องจากมีการปลอดภัย ความสามารถสูง ก็จะระบบบรรจุการคัดกรอง เครือข่าย
ระบบบันทึกวิเคราะห์ข้อมูล อันนีเอาไปไว้ใช้ในไซต์งานที่เราจะไปท้าการทดสอบ
และก็จะมีระบบงานบางอย่าง เป็น Cravase ยกตัวอย่างเช่นระบบการดูว่าเราถูกเจาะ
ยังไง จากภายนอก วิธีการของระบบนีคือ ใส่URL หรือ IP ในโจทย์ อันนีเป็นเซิฟเวอร์
ที่ตังอยู่ข้างนอกเป็นผู้ให้บริการที่มีขีดความสามารถสูง เสร็จแล้วเขาจะสแกนเราเลย
ว่า IP ของเราติดไวรัสอะไรบ้างและรายงานผล ซึ่งถ้าเรามองจากภายในเราจะมอง
ไม่เห็น อันนีเป็นการแจกแจงรายละเอียดของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ คอลัมน์ของ
ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นประมาณ ๒๑ เปอร์เซ็นต์ของโครงการ เป็นซอฟต์แวร์ประมาณ
๗๑ เปอร์เซ็นต์ของโครงการ และเป็นการบริหารจัดการอื่นๆ อีก ๗ เปอร์เซ็นต์ อันนี
เป็นการเปรียบเทียบว่า ทางขวามือของเทเบิล เป็นของกองทัพเรือ มีการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาก่อน ๑๕ ล้าน และก็มีการจัดซือในระยะที่ ๒ อีก ๑๕๖ ล้าน แล้วก็เอามา
เปรียบเทียบกับของเราซ้ายมือ ๒๕๐ ล้านบาท สีเขียวเป็นอันทีมีฟังก์ชันตรงกันกับ
ของ ทร. ครับ ซึ่งดูแล้วของเราเยอะกว่าก็น่าจะใช้งบประมาณเยอะกว่า การอบรม
ก็จ ะต้องจั ดอบรมให้ เ จ้าหน้ าที่ ประจ้า ศูน ย์ประมาณ ๒๐ คน เพื่อพร้อมปฏิ บั ติ
ในตลอด ๒๔ ชั่วโมง วันละ ๓ ผลัด ผลัดละ ๒ คน หลักสูตรที่ต้องฝึกอบรมให้กับ
๒๐ นายนั น หลั ก สู ต รนี มี ค่ า หลั ก สู ต รที่ จ ะต้ อ งจ่ า ย หลั ก สู ต รนี เป็ น หลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากลซึ่งถ้าส่งไปเรียนเอง หลักสูตรต่อคน ๓๐๐,๐๐๐ บาทไม่รวมค่าสอบ
เซอร์ ซึ่ ง ก็ จ ะต้ อ งรวมอยู่ ใ นนี ด้ ว ยแต่ อั น นี ดู แ ล้ ว ถ้ า เกิ ด ต้ อ งเอา หลั ก การของ
กระทรวงการคลังมาจับได้ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท ผมว่ามันล้าบาก ต้องไปพิจารณา
อีกที จบการชีแจงครับ
ก็ขออนุ ญาตเรียนท่านประธานในที่ประชุมครับ โครงการนีก็เป็นโครงการตาม
พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ออกมาเราก็เคยน้าเสนอมา ๒ ปี อาจจะยัง
ไม่ได้งบประมาณ ปีนีเบืองต้นเราก็เสนอไว้ประมาณ ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ก็บรรจุอยู่ใน
ค้าขอปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว ตามที่ทา่ นรองกัลป์ฯได้พูดแล้ว ต่อมาในที่ประชุม
คณะอนุ กรรมการ กตร.ว่าด้วยการพัฒนาบุคคล ที่ประชุมได้ส อบถามถึงผู้แทน
สทส. ก็ได้รายงานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมคือพล.ต.อ.ศรีวราห์ฯท่านก็มอง
ว่ า กฎหมายก็ อ อกบั ง คั บ ใช้แล้ ว ทหารบก เรื อ อากาศ เขาก็ มี ใ ช้ แ ล้ ว และก็ มี
ความก้าวหน้าเราก็เป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ซึ่งไซเบอร์ซีเคียวริตีก็เป็น
เรื่องที่ส้าคัญ ก็ควรจะท้าให้ครบวงจรเลย ก็เลยน้าเสนอถึงตรงนี ผมก็ห่วงว่าในการ
ชีแจงต่างๆ ฝากรองว่าเดี๋ยวจะต้องไปถึง DE ข้อมูลที่ท่านประธานได้แนะน้า ไว้
เหมือนกับที่หน่วยอื่นเขาถูกตรวจการบ้านไว้ แล้ว ฝากท้าให้ครอบคลุมส่วนจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณา เบืองต้นถ้าได้ ๕๐ ล้าน ก็ท้าได้
ครบตามกฎหมายแต่อาจไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อก็เรียนท่านประธานในที่ประชุม
เชิญผู้การงบประมาณครับ
จดได้ประมาณ ๔-๕ ข้อครับ ดูจากหน้าที่ ๕ ครับอันนีเป็นข้อสังเกตเผื่อตอบคณะ
อนุฯ เพราะยังใงต้องตังงบประมาณ ข้อแรกหน้า ๕ ใช้เวลา ๑๘ เดือน ทังรอบเงิน
และรอบงบประมาณคงจะต้องตังงบประมาณ ๒ ปี อย่าไปคิดแค่ ๒๐ เปอร์เซนต์
ต้องตังตามงวดงานที่เกิดขึนจริง และก็ระบบการป้องกันการบุกรุกมันครอบคลุมได้
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กี่ระบบ เรามีระบ CRIMES ระบบ POLIS หรือครอบคลุมเฉพาะ VPN ที่เรามีอยู่
ข้อ ๓ ค่า MA ต่อปีนับจากนีมันจะต้องใช้เท่าใหร่ ยังใง และก็ที่ผ่านมาเรามีระบบ
เฝ้ า ระวั ง กั น ยั ง ใงและเคยมี ห น่ ว ยงานหรื อ อะไรเข้ า มาบุ ก รุ ก หรื อ ไม่ แล้ ว มั น
ก่อให้เกิดความเสียหายกับ ตร.อย่างไรบ้าง คงจะต้องเก็บสถิติตัวนีไปบอกเขาด้วย
เพราะว่ า เราเป็ น หน่ ว ยงานทางด้ า นความมั่ น คง สุ ด ท้ า ยครั บ ระบบที่ ข ายอยู่
ท้องตลาดมันมีกี่เจ้า มันเป็น Package เลยมัย เพราะดูจากที่เสนอราคาต่อหน่วย
ราชการมันก็มีความแตกต่างกันไป ของเรามันเฝ้าระวังการบุกรุกระดับใหนผมก็
ไม่ทราบ มันมีถึง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ระบบที่เราจัดซือนีต่างยี่ห้อมันก็ต่างความสามารถพืนฐานอาจจะเหมือนกัน แต่อาจมี
บางฟั ง ก์ ชั น ที่ ขี่ กั น อยู่ บางบริ ษั ท เก่ ง อย่ า งหนึ่ ง อี ก บริ ษั ท ก็ เ ก่ ง อี ก อย่ า งหนึ่ ง
น่าจะต้องเลือกบริษัทที่คุ้มค่า เรื่องตังงบประมาณ ๒ ปี เดี๋ยวไปด้าเนินการครับ
ส่วนการด้าเนินการก่อนที่เรามีระบบนี่ท้าอะไรบ้าง ก็เราได้ท้า เอ็มโอยู กับ สพร.
ให้ผู้เชี่ยวชาญของเขาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานของเรา
ประมาณ ๙ หน่วยงาน เดี๋ยวให้ผู้ก้ากับชีแจงเรื่องหน่วยงาน
ขออนุญาตน้าเรียนครับคือก่อนหน้าที่จะมีการขอจัดตั งศูนย์ เราก็มีการท้า เอ็มโอยู
กับ ส้ านั กงานพัฒ นารัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (สพร.) ท้าไว้เมื่อประมาณปี ๒๕๕๗
ในส่วนของการไปตรวจสอบช่องโหว่เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ของ
สพร.ให้ความร่วมมือทุกครังที่มีการตรวจสอบช่องโหว่ พอตรวจพบเราก็จะแจ้ ง
สารสนเทศของหน่วยงานแต่ละที่ให้ท้าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ให้มี
การโจมตี ไ ด้ ก็ ใ นส่ ว นนี เราได้ รับ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่า งดี แต่ ก็ ย อมรั บ ว่า ทาง
เจ้าหน้าที่ของเรายังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบช่องโหว่ เลยต้อง
มีการฝึกอบรมในส่วนนี ถ้าโครงการนีผ่านการจัดซือจัดจ้างก็ ต้องมาท้าการอบรม
ให้กับเรา ทางเจ้าหน้าที่เรา ๒๐ คน ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมในส่วนนี และต้องมีการ
อบรมครับ
MA โครงการนีเท่าไหร่
ขออนุญาตกลับไปท้าการบ้านมาก่อนครับ แต่ MA ตอบเหมือน ปส.ว่า pattern
ของการบุ กรุ กมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาทัง OS ของระบบปฏิบัติการมีการ
เปลี่ยนเวอร์ชั่นเรื่อยๆ การที่เราซือมาเราซือขาดก็จริง แต่มันจะใช้ไม่ได้ไปเองเมื่อ
เวลามันผ่านไป ในปีถัดไปหรือในปีที่อยู่ใน MA ผู้รับจ้างก็จะ update patternของ
ผู้บุกรุกให้เรา แต่หลังจากที่หมดสัญญา ก็มี MA ต่อซึ่งตัวนีน่าจะมีราคาสูง
ที่ผมจะถามต่อคือถ้าค่า MA ของโครงการนี เปลี่ยนงบประมาณโครงการทังหมด
ของ ปส.จะเอาไหม
ผมเอาครับเพราะถ้าศูนย์ไม่มีเงินก็ท้างานไม่ได้
หมายถึงว่าถ้าไม่มีโครงการนี เฝ้าระวังไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีโครงการนีระบบต่างๆ ที่มีอยู่ มันก็จะมีเฉพาะอุป กรณ์ที่ป้องกัน เช่น
Firewall nextgen firewall IDS IPS อันนีเป็นการ setup ปิดช่องที่ปัจจุบันผู้บุกรุก
บุกอยู่ แต่อันนันเป็นการปิดช่องที่ปอปปูล่าร์ แต่ช่องที่พวกแฮกเกอร์มันเข้ามันจะ
เจาะเข้าช่องที่มันแปลกๆ เข้ามาในจุดที่เราไม่ทราบ หรือ บางทีเอามาวางลวงไว้ใน
โทรศัพท์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของใครบางคนเสียบปุ๊บมันก็ท้างานเลย
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อันนีมันต่างจากโปรเจคอื่น ค้าตอบที่เราตอบส่วนใหญ่มันไปตอบโปรเจคแบบ ๕๐ ล้าน
แต่พอไปเข้าอนุ ก.ตร. พัฒนาบุคคลเราบอกเอาแบบพัฒนาทังระบบ เราก็ไปหยิบเอา
แบบ Mitre ผม search เองดีกว่าเอาระบบของเอกชนมันจะครบทังระบบจริ ง
เหมื อ นจะมี ร ถแต่ จ ะซื อคาลิ แ ล็ ค หรื อ พอร์ ช ผมพยายามอธิ บ ายภาษาง่ า ยๆ
เพราะว่าเราก้าลังเป็นเหมือนคน watchdog เท่านัน องค์การที่เป็นพี่เบิมที่เราจะเชื่อม
เขาคงมีระบบป้องกันของเขาอยู่ในระดับหนึ่ง พอเราออนเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่เราแก้
โดยตรง แต่เราไปบอกเขาอีกทีความหมายเป็นแบบนันใช่หรือไม่
นอกจากแจ้งเมื่อเกิดเหตุแล้ว เรามีการวิเคราะห์เทรนด์ด้วยว่า ต่อไปข้างหน้ามันจะมี
การบุกรุกอะไร เราก็จะป้องกันได้ก่อน
แล้วอุปกรณ์ ๒๕๐ ล้านช่วยได้หรือไม่
ช่วยได้ครับ Diagram อันนีทางซ้ายมือเป็นเซนเซอร์ที่เราตังไว้และจะมี license อยู่
ในนันด้วย เราซือทังหมดครอบคลุมเก้าชุดทางซ้ายมือไปติดไว้ที่นัน เซนเซอร์มันถึ ง
เก็บข้อมูลและส่งผ่าน network และมารวมเก็บไว้ที่ศูนย์ของ สสท. จากนันเราก็จะ
เอาข้อมูลที่รวมไว้ไปวิเคราะห์ต่อ และจะทราบข้อมูลการบุกรุกในภาพรวมของ ตร.
ว่าแต่ละระบบถูกบุกรุกอย่างไร เมื่อใหร่ แก้ไขอย่างไร และจะป้องกันอย่างไร
ข้อต่อมาคือคนที่เราจะเข้า ไปคุ้มประตู ให้ เ ขามันไม่มี เงื่ อนไขอื่น ที่เป็น ข้อ จ้ า กั ด
ผมไม่เชื่อว่าซือมาแล้วมันจะดูและระบบได้ทังหมด แต่ค่อยหาเหตุผลมาลั กษณะ
แบบนั น ข้อต่อมาครับคือที่ ทร. ที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี ๑๕ ล้ านคือเป็นระยะที่ ๑
ก็เหมือนกับโครงการ ๕๐ ล้าน ในคอนเซ็ปเดิมของเราถูกต้องหรือไม่ ส่วนอีก ๒๐๐ ล้าน
เป็นคอนเซ็ปที่ ๒ กรณีของ ทร. เกิดขึนหรือยังระยะที่ ๒ ๑๕๐ ล้าน
เกิดขึนแล้วครับ ของเขาจ้างที่ปรึกษาไปวิเคราะห์ก่อนว่าจะต้องซืออะไร ของเราเนื่องจาก
มันอยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ก็พอจะทราบว่าขันตอนมันเป็นอย่างไร
ก็เลยมีตุ๊กตาไว้ก่อนเลย และให้เขาไปวิเคราะห์ในโครงการเลยไม่ได้แยกออกมา
อันนีหมายความว่าบริษัทไปคิดมาให้เรา
ปรึกษาเขาครับ หลายบริษัทที่มาเสนอแต่ละบริษัทก็มีแนวทางใกล้เคียงกัน
ทร. ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณใหน ท้าไปแล้วหรือยังไม่ได้ท้า
ท้าแล้วครับ
ระยะที่ ๒ ท้าไปแล้วใช่ไหม
ครับท้าแล้ว
ตามกฎหมายมีบทลงโทษหรือไม่ ต้องท้า ควรท้า หรือไม่ท้าไม่ได้
มีบทลงโทษปรับครับ
มีโทษตามมาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๗๓ ถ้ามีเหตุเกิดมีการบุกรุกแล้วไม่ รายงาน
ต่อคณะกรรมการจะมีโทษปรับ
ไม่เป็นไรสรุปคือกฎหมายบังคับให้ท้า แต่ไม่ระบุว่าต้องขนาดใหญ่ ขนาดเล็กอย่างไร
คือขอให้มีศูนย์เกิดขึนถูกต้องไหมครับ ที่ประชุมมีข้อเสนออะไรไหมครับ
เรื่องนีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์ อาทิตย์ ที่แล้วมีการประชุมที่กระทรวง DE เขาบอก
ว่าต้องมีการก้าหนดว่า หน่วยงานใหนที่ต้องมีเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางไซเบอร์ ต้องเลือกหน่วยงานด้ว ย ตอนนีอยู่ระหว่างตังคณะกรรมการ
/ระดับประเทศ ...

- ๑๐ -

พล.ต.ต.สรพลฯ

ประธาน

พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ฯ
เลขานุการ
พ.ต.อ.กัลป์ฯ

ประธาน

เลขานุการ
ประธาน

ระดับประเทศมีรองปลัดเป็นประธาน และมีคณะย่อยๆ อีกหลายคณะประมาณ
๒-๓ เดือนถึงจะตังเสร็จเรื่องนีเราถูกบังคับอยู่แล้วให้จัดหา แต่ถ้าจะจัดหาก่อน
ก็ต้องดูรายละเอียด
ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ผมเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงดีอี เขาบอกว่าท้าไมต้ารวจ
ไม่ตังซะทีทหารตังตังนานแล้วและภายใน ๙๐ วัน เขาจะตังคณะกรรมการ กมช.
กกช.และ กบช. อันนีคือสามเดือนสามเดือน คือทังหมด ๙ เดือน เราท้า ๑๘ เดือน
อาจช้าไป ถ้าเป็นสาม สาม สาม ก็เป็น ๙ เดือน และเขายืนยันว่ามีความส้าคัญ
ส่วนราคาเท่าไหร่ผมก็เห็นด้วยกับท่านผู้ช่วย อาจเริ่มเฟส ๑ เฟส ๒ ไปก่อนก็ได้
โดยหลักการมันต้องตัง เรื่องนีก็ไปอยู่ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณปี ๒๕๖๓
ไปแล้วด้วย ผมกังวลว่าเสนอไป ๒๕๐ ล้าน ต่อให้ผ่าน DE กลับไปจะเอาเงินที่ใหน
แล้วเกิดพลาดหมดปี ๒๕๖๓ ก็ไม่ได้ท้าเลยฝากไว้นิดนึง ผมไม่ได้คัดค้านเรื่องมีศูนย์
ที่ผมกังวลคือกระบวนการต่อสู้ให้ได้มา แผนงานเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมมันใช่
อันนีเป็นข้อคิดเห็น แต่ถ้าท่านผู้บัญชาการ สทส. จะเดินต่อ ผมไม่มั่นใจในเรื่อง
งบประมาณตอนสุดท้ายว่ามันจะไปออกแบบใหน เหตุผลความจ้าเป็นมันมีแน่นอน
แต่ว่าถึงไป DE เขาก็ไม่รู้ว่ามี ๕๐ ล้านแต่เขาจะถามแน่นอนว่า ตังงบประมาณหรือยัง
เราจะไปตอบว่าตังไว้ ๕๐ ล้านก็จะยุ่ง
ตอนนีอยู่ในช่วงปรับปรุงงบประมาณ น่าจะออกล่าช้าถึงเดือน มกราคม เพราะฉะนัน
ก็ยังเป็นเรื่องที่พอคุยได้ ก็เห็นใจฝ่ายเลขาว่าโดน ว.๐ มาและต้องเป็นรายการที่ ๑ ด้วย
ก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดี
ผมมองว่าเขาอาจใช้ระยะเวลาสันในการพิจารณา
ขออนุญาตครับพอดีเราวางแผนไว้ว่ามี ๓ ระยะ ตังแต่แรกว่า ๕๐ ล้าน ๘๐ ล้าน
และ ๑๘๐ ล้าน ทังหมดเป็น ๒๕๐ ล้าน ซึ่งอันนีถ้าเป็นไปตามแผนเป็นระยะเราจะ
พัฒนาบุคลากรค่อยเป็นค่อยไป แต่มีค้าสั่งว่าให้เต็มสามระยะเลยก็เลยบรรจุเข้ามา
ในโครงการตามนีครับ
ด้วยความเคารพครับ ผมเห็นว่าท่านประธานคงปรารถนาดี แต่ในเชิงเทคนิคมันไม่ใช่
ศูนย์ของคุณผมว่า ๒๐ คนท้าไม่ได้หรอกคุณซือเทคโนโลยี คุณจะมานั่งเฝ้าระบบได้อย่างไร
ระบบก็ต้องดูแลระบบด้วยตัว AI ของมัน ไม่ใช่จะมานั่งเฝ้าเหมือนศูนย์วิทยุ ๑๙๑
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มันมีล้าดับ priority ของมันอยู่
เอาแบบนีท่านจะสู้แบบใหน ในระบบงบประมาณมันไปแล้ว ๕๐ ล้าน และไม่ต้องเข้า
คณะนีด้วย หรือจะไปตายเอาดาบหน้า หรือท่านผู้บัญชาการว่าใง
ผมว่าคงคล้ายกับพิสูจน์หลักฐานผ่านไป ๓ ปี เพิ่งจะได้ปีนี และไม่รู้จะได้หรือเปล่า
ผมว่าไปลองสู้อีกทีที่ DE โน่นเลย อย่างน้อยถ้าไม่ได้ก็น้าเรียนท่าน ผบ.ขอตัด ๕๐
เพราะถ้านโยบายมันเกินก็ต้องตัดอยู่แล้ว แต่ก็ไปท้าการบ้านให้พร้อม
ท่านอื่นว่ายังใงครับ ผมลองสรุปแบบนีครับว่า ในรูปแบบของการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการ
เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ก็เห็นว่ามีเหตุผล
และความจ้าเป็นในการจัดตังศูนย์ในลักษณะที่กฎหมายระบุ แต่เนื่องจากเดิมในการ
น้าเสนอภายใต้นโยบายอ้านาจของท่าน ผบช.สทส.ภายใต้งบประมาณ ๕๐ ล้าน
ก็ตังในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากคนจะสงสัย อนุฯ พัฒนาบุคคล
กับอนุฯ พัฒนาเทคโนโลยีมันคนละประเด็นกัน ถ้าอนุฯ พัฒนาบุคคลมาบอกว่า
/บุคลากร ...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ฯ

ประธาน

บุคลากรที่มีอยู่ใน สทส. ควรพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มันเป็นอนุฯ พัฒนาบุคคล
แต่อ้างอนุฯพัฒนาบุคคลไปต่อมันไม่ได้น่ะ มันต้องว่าระหว่างนันจากการตรวจสอบ
ในระบบเทคโนโลยีก็ต้องอธิบายไป ถ้าจะไปแบบนันนะ แต่ส่วนตัวผม ผมยังชอบ
อันเดิมที่มี ๓ ระยะ อธิบายได้ว่าระยะแรกท้าอะไร ระยะสอง ระยะสาม ผมดูแล้ว
เหตุผ ลที่น้ าเสนอมาทังหมดส้ าหรับงบ ๒๕๐ ล้ าน ต้องเติมอีกเยอะถึงจะไปได้
โดยสรุ ป คือที่ป ระชุมเห็นชอบในหลั กการน้าเสนอ DE พิจารณาโดยมีข้อสั งเกต
เพิ่มเติม รวมทังหาข้อมูลเปรียบเทียบ ผมกลัวว่าเหตุผลที่พูดเมื่อกีเกี่ยวกับเอ็มโอยู
กับ สพร. คุณไปซือ ๒๕๐ ล้าน ท้าไมในเมื่อคุณมีเอ็มโอยูตรงนีอยู่ต้องระวังบางเหตุผล
ที่เอามาใช้มันจะเป็นตัวดึงเราไปเอง ข้อต่อมาถ้าจะไป DE อย่าลืม SLA ข้อส้าคัญ
จุดอ่อนจุดหนึ่งที่ท่านผู้บัญชาการต้องตัดสินใจ ระบบงบด้าเนินงานในส่วนนีน่าจะสูง
ในการ Maintenance เหตุผลประกอบของ ตร. เหตุผลของ ปส. มันมีรายได้เข้าประเทศ
อันนีพอได้รับผมจะไปจับยาเสพติด แต่อันนีมันไม่มีรายได้เข้า มันเหมือนซือระบบ
ป้องกันน้าท่วม ความเห็นผมจริงๆ ให้เตรียมแผนสามอธิบายงบประมาณ ๕๐ ล้าน
เผื่อจะตก ต้องสู้ให้ได้ อธิบายเป็นเฟสที่ ๑ และสเตปที่ ๒ ปี ๖๔ สเตปที่ ๓ ต่างๆ
ออกไป ตามแผนพัฒนาประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี ถ้าจะให้
ชัวร์สุดผมว่าท้าแผนหรือโครงการต่างๆ เป็นแผนพัฒนาความมั่นคงไซเบอร์ ๕ ปี
๑๐ ปี เป็นตัวรองรับว่ามีแผนเป็นองค์ประกอบของตัวนี สรุปว่าเห็นชอบในหลักการ
เชิญเลขาครับ
สรุปที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
เรื่องอื่นและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ท่านใหนมีข้อเพิ่มเติมครับ งบประมาณเชิญครับ
อยากฝากเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเรื่องโครงข่ายเทคโนโลยีต่างๆ ผมไม่อยากให้ ตร. เป็น
เจ้าของ เราอยากเป็นผู้ใช้และให้เขาจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นค่า MA ต่างๆ อย่างเช่น
โครงการวิทยุดิจิทัล ค่า MA ๓ เดือน ๑๔๐ ล้าน งบด้าเนินงาน ตร. ไม่มีแน่นอน
อยากให้พยายามหลบไปหน่วยงานที่เขามีงบประมาณเยอะๆ เช่น กสทช. ปีหนึ่ง
ได้รับค่าบริการต่างๆ เป็นแสนล้าน ควรที่จะต้องหาเจ้าภาพในส่วนของ ตร. เอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงควรจะไปปรึกษาหารือและยกระบบนีให้เขาไปและเรา
เป็นผู้ใช้อย่างนีเป็นต้น ก็อยากให้บันทึกไว้ครับ
ผมเห็นด้วยผมมองงบในภาพรวมแล้วก็หนักใจจะท้าอะไรต่อเพราะว่างบค่าใช้จ่าย
ในปีนีเรียนตามตรงเมื่อเปลี่ยนรัชกาลมีหลายกรณีที่ต้องด้าเนินการ ในไตรมาส ๓,๔
งบประมาณที่จะถูกตัดผมว่าพอสมควร และข้อส้าคัญ ขณะนีมันยังไม่มี MA ของ
โครงการต่างๆ ที่ในระยะ ๒ ปีนีเราซือเยอะแยะเลย มันใช้งบประมาณของ ตร.
ทังหมด อันนีคือเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งของผู้การงบประมาณ เขาดูตัวเลขแล้ว
กังวลอันนีก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งของเราเหมือนกัน คือเราจะพิจารณาซือของเข้าบ้าน
เราก็ต้องพิจ ารณาถึงเรื่องต่างๆ เหล่ านีด้ว ย ขอฝากไว้เพราะบางทีเราอยากได้
ของใหม่ ของดี แต่ในหลายกรณีมันจะกลายเป็นภาระของเราเอง ผมก็ฝากไว้ครับ
ผมขอสรุปเองว่า วันนีเรามีการพิจารณาเรื่องของโครงการทังหมด ๓ โครงการ
ในประเด็ น วาระแจ้ ง เพื่ อ ทราบและข้ อ สั ง เกตของอนุ ฯ ดี อี ทั งในส่ ว นส่ ว นของ
สพฐ.ตร. และ บช.ปส. ก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
/โครงการ ...

