รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕62
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายผดุงศักดิ์
2. นางกานต์สกุล
3. นายสุทัศน์
4. นางสมคนึงนิจ
5. นายวิทยา
6. นางสุจิรา
7. นายธนาวุฒิ
8. นายประยูร
9. นางปิยนันท์

หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
เสงี่ยม
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
ศิริพจนากร แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
สีมะสิงห์
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
จาปาแขม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
อยู่ทรัพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
เกียรติวินัยสกุล แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
ศิริวรรณ
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
กรรมการและเลขานุการ
ปันกอ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดลพบุรี
10. นางสาววิริยา ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. ผศ.ดร. อุไร
เงินงอก
3. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเสาวนีย์
๒. นางกรรณชนม์
๓. นายเอกภพ
๔. นางกันยกร
๕. ว่าที่ ร.ต. ณัฐชัย

กาดโพธิ์ทอง
ใจบุญ ปิ่นแก้ว
จันมะยม
ประดิษฐวรา
คนมั่น

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธาน

การประชุมแทน
2. กระทรวงมหาดไทย แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ กรณีหน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ และจังหวัด จากเดิมวงเงิ นไม่ เกิน 100,000 บาท เป็ น ไม่เกิ น
500,000 บาท
มติที่ประชุม

ทราบ
/ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ฝ่า ยเลขาฯ ส านักงานจั งหวัดลพบุรี ในฐานะเลขานุการ ฯ ได้ด าเนินการจั ดท า
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จานวน 3 หน่วยงาน และได้จัดส่งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าแล้วมีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2562 คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วยงาน และมีผล
การดาเนินการ ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลพบุ รี โครงการจั ดหาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 426,427.10 บาท (สี่ แสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาล
จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,100 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 2 หน่วยงาน ซึ่งได้เชิญ
หน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ด้วย และขอดาเนินการตามลาดับ
ดังนี้
1. สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ งว่ า ส านั ก งานเทศบาลต าบลโคกส าโรง เสนอโครงการติ ดตั้ ง
กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิด ภายในเขตเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,182,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขาฯ
ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2562 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม
2561 ซึง่ ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณี...

-3กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
๒ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง
๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ ( L๒ Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
๔ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
๕ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 2
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 10
เกณฑ์ Computer ปี ๖2 ข้อ 32
เกณฑ์ Computer ปี ๖2 ข้อ 63
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ (ธ.ค.61) ข้อ 5.4.2

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
32,000
32,000
32
61,000
6,000
12,000
12,100

61,000
6,000
12,000
12,100

2
2
1
1

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

รวม (บาท)
1,024,000
122,000
12,000
12,000
12,100
1,182,100

นางสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์ ผู้แทนสถิติจังหวัดลพบุรี ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด โดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบจุดติดตั้ง ได้จากระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
นางกันยกร ประดิษฐวรา ได้ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลโคกสาโรงได้มีหนังสือสอบถามที่ว่าการ
อาเภอโคกสาโรงและสถานที่ตารวจภูธรโคกสาโรง ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) แต่อย่างใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ สานักงานเทศบาลตาบล
โคกสาโรง ดาเนินการโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในเขตเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,182,100บาท (หนึ่งล้านหนึ่ งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลพบุ รี เสนอโครงการติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
ซึ่ง ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ต รวจสอบเอกสารต่ า งๆ เป็ น ไปตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ซึง่ ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี้
2.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 จานวน 9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,564,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ ประกาศกาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
๓ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
๕
๔
๖
๗
๘
๙

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 3
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 5

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
48,000
48,000
2
46,000
46,000
11

รวม (บาท)
96,000
506,000

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 7

58,000

58,000

12

696,000

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 10
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 13
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 12
เกณฑ์ Computer ปี ๖2 ข้อ 28
เกณฑ์ Computer ปี ๖2 ข้อ 63
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ (ธ.ค. 61) ข้อ 5.4.3

61,000
16,000
8,600
18,000
12,000
27,500

61,000
16,000
8,600
18,000
12,000
27,500

2
1
5
1
1
2

122,000
16,000
43,000
18,000
12,000
55,000

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

1,564,000

/นางสมคะนึงนิจ...

-4นางสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์ ผู้แทนสถิติจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องมุมกล้องของจุด
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคารนั้นครอบคลุมพื้นทีบ่ ริเวณหน้าตึกหรือไม่
นายเอกภพ จันมะยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ชี้แจงว่า การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในครั้งนี้เป็นจุดเดิม และมีมุมมองที่ครอบคลุมพื้นทีบ่ ริเวณหน้าตึก
การจัดหาในครั้งนี้เป็นการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งมีความละเอียดกว่าระบบ
เดิมที่เป็นระบบอะนาล็อก
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณากั น อย่ า งกว้ า งขวางและเห็ น ชอบในหลั ก การให้ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดลพบุรี ดาเนินโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
จ านวน 9 รายการ รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 1,564,000 บาท (หนึ่งล้ านห้ าแสนหกหมื่นสี่ พัน บาทถ้วน) ทั้งนี้
ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2.2 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,331,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
๓ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
๔ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA
๕ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 5

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
46,000
46,000
16

รวม (บาท)
736,000

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 7

58,000

58,000

7

406,000

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อ 10
เกณฑ์ Computer ปี ๖2 ข้อ 63
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ (ธ.ค. 61) ข้อ 5.4.3

61,000
12,000
27,500

61,000
12,000
27,500

2
1
2

122,000
12,000
55,000

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

1,331,000

นางสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์ ผู้แทนสถิติจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตเหตุใดสถานสงเคราะห์
คนชราจึงเลือกติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สาหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบมุมมองคงที่ ทาไมไม่ติดแบบปรับ
มุมมอง ซึ่งน่าจะได้มุมมองที่ครอบคลุมกว่า
นางกรรณชนม์ ใจบุญ ปิ่นแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ชี้แจงว่า การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารเลือกใช้มุมมองแบบคงที่ เนื่องจากมีความครอบคลุม
กว่าแบบปรับมุมมอง โดยติดตั้งที่มุมห้อง 2 มุม ด้านหน้าห้องและท้ายห้อง เป็นแนวทแยง เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมพื้นที่
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ดาเนินโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,331,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ให้ ดาเนิ น การจั ดหาตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/ระเบียบวาระ

