
สําเนาคู่ฉบับ  - -  

                            บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ        กพ.ทบ. (กองสารสนเทศ ฯ  โทร.๐-๒๒๙๗-๗๑๘๑, โทร.ทบ.๙๗๑๘๑)       

ที่    กห ๐๔๐๑/๒๔๑๐                                 วันที่        ๒๘  ก.ค. ๕๙      

เรื่อง  ขออนุมัตินําระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference) มาใช้ในสายงานกําลังพล  

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง เสธ.ทบ.(๑))   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๔๓ ลง ๒ ธ.ค. ๕๗ 
 2๒. สําเนาวิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๓๓ ลง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

๓. สําเนาหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๔๓๔ ลง ๑๑ พ.ค. ๕๙  
 3๔. บัญชีรายนามหน่วยใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ในสายงานกําลังพล 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติหลักการนําระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)      
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) มาใช้เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานสําหรับ   
การจัดประชุม/ประสานงาน ในส่วนของสายงานกําลังพล ระหว่าง กพ.ทบ. กับหน่วยระดับกองพล       
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่นอก กทม. และปริมณฑล  

๒. ข้อเท็จจริง    
  ๒.๑ การจัดประชุมของ กพ.ทบ. กรณีมีการเชิญผู้แทนหน่วยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่างจังหวัดมาเข้าร่วมประชุมที่ บก.ทบ. นั้น หากมีการจัดประชุมบ่อยคร้ัง จะส่งผลกระทบต่อหน่วย   
ที่ต้องมาเข้าร่วมประชุม เช่น ผลกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติงานประจํา (เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วน
รับผิดชอบงานจํานวนมาก และอาจต้องมาประชุมกับ กรม ฝสธ. อื่นๆที่จัดประชุมต่างวัน เวลา) และ
หน่วยซึ่งมีที่ตั้งห่างไกลอาจต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง/พักแรม รวมถึง มีค่าใช้จ่ายทางธุรการซึ่ง 
บางกรณีไม่สามารถเบิกได้ (เช่น ค่ารถประจําทางที่ต้องจ่ายหลายช่วงของการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง 
และค่าผ่านทางด่วน เป็นต้น) และนอกจากนี้ บางโอกาสของการจัดประชุม มีเนื้อหาสาระการประชุม
เก่ียวข้องกับหน่วยที่มาเข้าร่วมประชุมไม่มากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางมาที่ 
บก.ทบ. อาจพิจารณาได้ว่าไม่คุ้มค่า 
  ๒.๒ GIN conference เป็น ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ซึ่งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย
เดียวกันทั้งหมด  ทั้งนี้ GIN conference สามารถจัดการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม 
ตลอดจนสามารถนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม (Presentation) พร้อมรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในเวลา
เดียวกัน ด้วยการใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
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 ๒.๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กพ.ทบ. ได้ประสาน สรอ. เพื่อขอนํา

ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference) มาใช้ในภารกิจประสานงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสายงานกําลังพล (ระบบ PDX) ร่วมกับหน่วยของ ทบ. ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและลดภาระการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ บก.ทบ. ของหน่วยต่าง ๆ  (ตัวอย่างการ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) โดยสิทธิการใช้งานระบบในห้วงที่ผ่านมาจะเป็นแบบ “ชั่วคราว” 
และ กพ.ทบ. ต้องชี้แจงวิธีใช้งานให้ นขต.ทบ. ทราบเป็นรายหน่วย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
เตรียมการปฏิบัติทุกคร้ัง เนื่องจากสายงานกําลังพลยังมิได้กําหนดให้ GIN conference เป็นเครื่องมือ
มาตรฐานสําหรับใช้จัดประชุมทางไกลท่ีทุกหน่วยต้องเตรียมการให้พร้อมรองรับการใช้งาน 
  ๒.๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  กพ.ทบ. ได้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนระบบ
ประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference) เพื่อนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะ 
“ถาวร” (ไม่กําหนดอายุการเข้าใช้งานระบบ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  ซึ่ง สรอ. ได้ตอบรับ 
ให้การสนับสนุนแล้วผ่านช่องทาง e-mail ของ กพ.ทบ.  นอกจากนี้ การใช้ระบบประชุมดังกล่าวไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งในเร่ืองค่าพัฒนาโปรแกรม และค่าบริการ  โดยสิ่งที่แต่ละหน่วยที่เข้าร่วมประชุมต้อง
เตรียมการ จะมีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องเว็บแคม ไมโครโฟน และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดย
ปกติทั่วไปหน่วยต่าง ๆ จะมีไว้ใช้งานอยู่แล้ว 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้ 
  ๓.๑ GIN conference เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย สรอ. ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์การใน
ภาครัฐ จึงสามารถอ้างอิงความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัยได้ รวมทั้ง มีหน่วยราชการอื่นๆหลาย
หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนจาก สรอ. ไปใช้งานแล้วเช่นเดียวกัน  ประกอบกับความอ่อนตัวของโปรแกรม
ที่สามารถนํามาใช้จัดการประชุมได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ และทุกสถานที่ตามที่ผู้ใช้งานสะดวก           
จึงสามารถช่วยลดผลกระทบ ในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดตามข้อ ๒.๑ 
รวมทั้ง การใช้งานในห้วงที่ผ่านมาตามข้อ ๒.๓ ไม่พบปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ ดังนั้น GIN conference      
จึงเป็นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ที่ มีความเหมาะสมในการนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน            
ในการจัดประชุมทางไกลออนไลน์ของหน่วยในสายงานกําลังพลได้ 
  ๓.๒ เนื่องจากหน่วยราชการของ ทบ. มีจํานวนมาก ซึ่งการนําระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์มาใช้จัดการประชุมตามข้อ ๓.๑ นั้น หากกําหนดให้ใช้กับทุกหน่วย จะมีปัญหาทาง
ธุรการค่อนข้างมาก ดังนั้นในข้ันต้นจึงเห็นควรกําหนดระดับหน่วยในการใช้งานให้เหมาะสมโดยอ้างอิง
จากระดับหน่วยซึ่งได้รับมอบอํานาจลงนามอนุมัติคําสั่งต่าง ๆ จาก ทบ. (หมายถึง หน่วยระดับกองพล
หรือเทียบเท่าข้ึนไป) เพื่อลดปริมาณหน่วยในการใช้งานระบบไม่ให้มีมากเกินความจําเป็น รวมทั้ง    
ควรนํามาใช้กับหน่วยทหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอก กทม. และปริมณฑลเป็นหลัก  ทั้งนี้ รายนามหน่วย
ดังกล่าวมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
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๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้  
  ๔.๑ อนุมัติหลักการให้นําระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) มาใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสําหรับ
จัดการประชุม/ประสานงาน ในส่วนของสายงานกําลังพล (ระหว่าง กพ.ทบ. กับหน่วยระดับกองพล 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่หน่วย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอก กทม. และปริมณฑล) 
   ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. กําหนดรายละเอียด และซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบ
ประชุม ฯ ตามข้อ ๔.๑ กับหน่วยต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (รวมถึงหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่า 
เม่ือต้องการให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม ฯ ด้วย) 
  ๔.๓ ให้ นขต.ทบ. ถึงหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า ดําเนินการตามข้อ ๔.๑               
เม่ือได้รับการประสานจาก กพ.ทบ.  

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ รอง เสธ.ทบ.(๑) อนุมัติ ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗   
ลง ๑ ต.ค.๕๗ และ คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๗/๕๘ ลง ๑ ต.ค.๕๘ 
 
 
                                        พล.ต.   คธายุทธ์   เสาวคนธ์ 
                 ( คธายุทธ์   เสาวคนธ์ ) 
             รอง จก.กพ.ทบ.  ทําการแทน 
               จก.กพ.ทบ. 
                                                     
 
 
 

 
 

พ.อ. .................................ร่าง/ตรวจ............ก.ค. ๕๙ 
ร.ท.วงศ์กวิน  สวินทร      พิมพ์/ทาน...........ก.ค. ๕๙ 
พ.อ. ..................................ตรวจ...................ก.ค. ๕๙ 
พ.อ. ..................................ตรวจ...................ก.ค. ๕๙ 
พล.ต. ................................ตรวจ...................ก.ค. ๕๙ 
พล.ต. ................................ตรวจ...................ก.ค. ๕๙ 

 
 

๒ ส.ค. ๕๙               
           รอง เสธ.ทบ. (๑) 

พล.ท.สุรเดช เฟื่องเจริญ     
           รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ - 
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