รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพุธที่ 20 กันยายน ๒๕60 เวลา 11.0๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายผดุงศักดิ์

หาญปรีชาสวัสดิ์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO))
2. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
4. นายสุทัศน์
ศิริพจนากร แทนโยธาธิการจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
5. น.ส. พรรษณพร จันทร์ดี
แทนสถิติจงั หวัดลพบุรี
กรรมการ
6. นายอาทิตย์ แสงคา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
7. นายภาสกร ปิ่นชัชวาล
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
8. นายธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
9. นายอานวย ภาชนะปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
10. น.ส. วิริยา
ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
3. ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
4. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบุญชอบ
๒. นายภาสกร

เรืองศรี
ปิ่นชัชวาล

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตฯ

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
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เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายเลขาฯ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัด หาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง มหาดไทยรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จานวน 4 หน่วยงาน โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. ๒๕59 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
2.1 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อปรับ ปรุง และ
ซ่อมแซมกล้องเดิม ที่ ชารุด บริเ วณในเขตเทศบาลเมื องบ้ านหมี่ (งบประมาณ 2560) จ านวน 3 รายการ เป็ นเงิ น
347,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ (งบประมาณ 2560)
จานวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,300 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่าง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 เทศบาลตาบลลานารายณ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับงานท ะเบียน
ราษฎร์ (งบประมาณ 2560) จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (งบประมาณ 2561)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท สาหรับรายการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานเสนอ รวมทั้งหมด 6 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 175,300 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาเนินการจัดหาในงบประมาณปี 2561
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจั งหวัดลพบุรี ได้เสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 2 หน่วยงาน และ
ขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. เทศบาลเมืองลพบุรี
ฝ่า ยเลขาฯ แจ้ง ว่า เทศบาลเมืองลพบุรีได้เ สนอโครงการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ DLIT ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิ น 771,200 บาท ส่วนที่ เ ป็น อุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 371,200 บาท และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเชิญ
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรีชี้แจงโครงการดังกล่าว
/กรณี...

-3กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
รายการ
1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

เกณฑ์ MDE ข้ อที่
(เกณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ข้อที่ 11
(เกณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ข้อที่ 67

ราคา MDE
21,000.00
3,800.00

ราคาอ้างอิง
21,000
2,200

จานวน
16
16

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

รวม (บาท)
336,000.00
35,200.00
371,200

ผู้แ ทน ทม. ลพบุ รี (คุณภาสกรฯ) ชี้แจงว่ า กรมส่ง เสริม การปกครองท้ องถิ่นได้ จั ดสรร
งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจาปี งบประมาณ 2561 ให้กับโรงเรียน
ในสั ง กั ดเทศบาลเมื อ งลพบุรี ที่ จั ดการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษา ประกอบด้ วย โรงเรี ยนเทศบาล 3 ระบบสาธิ ตฯ
จานวน 2 ชุด และ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตฯ จานวน 14 ชุด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประธาน ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ เป็นเงิน 2,200 บาท ซึ่งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ราคา 3,800 บาท เทศบาลเมืองลพบุรีจะดาเนินการจัดหาได้ตามงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรได้หรือไม่
ผู้แทน ทม. ลพบุรี (คุณภาสกรฯ) ชี้แจงว่า เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถจัดหาชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการฯ เป็นเงิน 2,200 บาท ได้ตามงบประมาณที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจัดสรรให้ เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินการจัดหาตามโครงการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาแล้ว
ครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ เป็นเงิน 2,200 บาท ได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้เทศบาลเมืองลพบุรีดาเนินตามโครงการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ประจาปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ค้
และชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การฯ จ านวน 16 ชุ ด รวมเป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 371,200 บาท (สามแสนเจ็ ดหมื่ นหนึ่ งพั น สองร้ อยบาทถ้วน) ทั้ ง นี้ให้ด าเนินการจั ดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครัด คานึ งถึง ความคุ้มค่ า
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. สานักงานจังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า สานักงานจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 1,252,900 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 964,200 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พัน สองร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเชิญผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรีชี้แจง
โครงการดังกล่าว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด /ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
รายการ
เกณฑ์ MDE ข้ อที่
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
(CCTV) ข้อที่ 2
แบบที่ 2 (Indoor Fixed Network Camera)
2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
(CCTV) ข้อที่ 7
แบบที่ 2 (Outdoor Fixed Network Camera)
3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
(CCTV) ข้อที่ 9
แบบที่ 1 (Outdoor PTZ Network Camera)
4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง (NVR-Network Video Recorder)
(CCTV) ข้อที่ 12
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
(CCTV) ข้อที่ 13
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 port แบบที่ 1
(computer) ข้อที่ 29
7 เครือ่ งสารองกระแสฟ้า ขนาด 800 VA
(computer) ข้อที่ 58
8 เครือ่ งสารองกระแสฟ้า ขนาด 2 kVA
(computer) ข้อที่ 60
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

ราคา MDE
27,000

ราคาอ้างอิง
จานวน
27,000.00 7

รวม (บาท)
189,000

35,000

35,000.00

11

385,000

54,000

54,000.00

3

162,000

74,000
9,400
6,200
2,800
13,000

74,000.00
9,400.00
6,200.00
2,800.00
13,000.00

2
5
1
5
1

148,000
47,000
6,200
14,000
13,000
964,200

/ผู้แทน...

-4ผู้แทน สานักงานจังหวัดฯ (คุณบุญชอบฯ) ได้จัดทา powerpoint ประกอบการนาเสนอ
โครงการดังกล่าว โดยชี้แจงว่าสานักงานจังหวัดลพบุรีได้จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน
21 จุด เพื่อปรับปรุงระบบเดิมทั้งภายในและบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งระบบเดิมได้ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2550
และได้ปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบางส่วนในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่คุ้มกับการซ่อมแซม จึงจาเป็นต้องจัดหาระบบใหม่เพื่อรองรับการบูรณาการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงระบบดังกล่าวนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นใน
รูปแบบต่างๆ
ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดทาคาของบประมาณควรตั้งงบประมาณในการบารุงรักษา
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วย เพื่อที่จะมีงบประมาณบารุงรักษาระบบเมือ่ เกิดความเสียหายได้ทันเวลา
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้สานักงานจังหวัดลพบุรีดาเนิน การ
ตามโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่เป็น
อุป กรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 964,200 บาท (เก้าแสนหกหมื่ นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีการจัดหาครุภัณฑ์
จะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) การจัดหาครุภั ณฑ์ ค อมพิว เตอร์ในส่ วนของอุป กรณ์ (Hardware) จะต้ องคานึง ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้ องกันการรบกวนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
1.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานด้าน
ระบบการหรื อ บริ ห ารงานที่ มี คุ ณภาพ ความเป็น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อมในด้ า นต่ างๆ ด้ า นการป้ องกั นการรบกวน
ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน นอกจากนี้
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
สานักงานจังหวัดลพบุรี

