รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันอังคารที่ 11 เมษายน ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายผดุงศักดิ์

หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO)

2. ผศ.ดร. อุไร

เงินงอก

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พรมรักษา
ศิริพจนากร
แสงคา
อยู่ทรัพย์
จาปา
มนตริวัต
ภาชนะปรีดา

น.ส.นงลักษณ์
นายสุทัศน์
นายอาทิตย์
นางสุจิรา
จ.ส.อ. พีระพร
นายนที
นายอานวย

10. น.ส. วิริยา

ใจหนักแน่น

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
3. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธเนศ
ชูเมือง
๒. นายวุฒิพงษ์ พรหมพล
๓. จ.ส.อ. พีระพร จาปา
๔. ว่าที่ ร.อ. ศราวุฒิ ทวนหอม
๕. นางสุรินทร์
ซื่อสัตย์

รองประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1
ประชุมแทน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญ จึงมอบหมายให้เป็นประธานการ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

ประธาน แจ้ ง ว่ า การประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปให้ ฝ่ า ยเลขาฯ ก าหนดระเบี ย บวาระที่ 3 เป็ น
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว และระเบียบวาระที่ 4 เป็นเรื่องการ พิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน และเสนอให้แต่งตั้งท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ เพิ่มเติม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีจัดทาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ท้องถิ่นจังหวัดจะได้ทราบและพิจารณากลั่นกรองก่อนที่จะนาเข้าที่ประชุมฯ
ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 4 หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้แจกเอกสาร
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวนเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 1
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง

รวมเป็นเงิน (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
6
11

ราคา MDE
22,000
24,000

ราคาอ้างอิง
22,000
24,000

จานวน
3
1

รวม (บาท)
66,000
24,000

90,000

ประธาน กล่ า วว่า ได้ ศึก ษาข้ อมู ล ในเอกสารโครงการจั ดซื้ อ กล้ องโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยขุนราม แล้ว มี ข้อสังเกตว่า การจัดทาโครงการฯ หน่วยงานไม่ได้มีการ
ประสานหรือบูรณาการการวางระบบกับอาเภอหรือ สถานีตารวจเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่หากมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น การดาเนินการต้องมีความคุ้ม ค่า ทางราชการได้ประโยชน์ และหน่วยงานควรจะมีความพร้อมเกี่ยวกับด้าน
บุคคลากรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบดังกล่าว
ผู้แทน อบต. ห้วยขุนราม กล่ า วว่ า การจั ด ท าโครงการนี้ จ ะติ ด ตั้ ง ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 8
บ้านคลองกลุ่ม จานวน 3 จุด ประกอบด้วย ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม และวัดคลองกลุ่ม ซึ่งหน่วยงาน
ยั งไม่ได้ประสานอ าเภอและสถานี ต ารวจในพื้ นที่ ทั้งนี้ จะนาข้อสั งเกตของประธานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตาม
โครงการฯ โดยจะไปประสานกับอาเภอและสถานี ตารวจในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยเชื่อมโยง
เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและทางราชการได้ประโยชน์มากที่สุด
/มติที่ประชุม...

-3มติที่ประชุม เห็ นชอบในหลั กการให้ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลห้ วยขุ นรามจั ดหาระบบกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 และให้หน่วยงานนาข้อสังเกตของประธานไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ให้ ดาเนิ นการจั ดหาตามระเบี ยบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดาเนินการ
แล้วให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบด้วย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร
ส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,263,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
เกณฑ์ MDE
ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
ข้อที่
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 3
8
43,000
43,000
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง
12
74,000
74,000
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
13
9,400
9,400
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
30
24,000
24,000
5 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
58
3,200
3,200
6 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA
59
5,800
5,800
7 ตูส้ าหรับเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
25
20,000
20,000
ที่

รายการ

รวมเป็นเงิน (บาท)

จานวน

รวม (บาท)

22
2
9

946,000
148,000
84,600

1
9
2
1

24,000
28,800
11,600
20,000

1,263,000

ผู้แทน อบจ. ลพบุรี ชี้แจงว่าสนามกีฬาพระราเมศวร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นสถานที่
ออกกาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในช่วงเย็นของทุกวันจะมีประชาชนเข้า ไปใช้บริการเป็นจานวนมาก
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่จึงได้จั ดทาโครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 22 จุด ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
ประธาน ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละจุดมีรัศมีของ
กล้องวงจรปิดแต่ละตัวมี ความเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่อย่างไร ดูตามแผนผังการติดตั้งกล้องฯ ไม่ทราบว่ามากไป
หรือไม่ และได้มีการประสานกับอาเภอและสถานีตารวจในการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ หากมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น และต้องคานึงถึงความคุ้มค่าด้วย มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
ผู้แทนนายก อบต.ทะเลชุบศร กล่าวว่า ดูตามแผนผังการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมหากเทียบกับจานวนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่
ผศ.ดร. อุไรฯ กล่าวว่า เมื่อดูตามแผนผังการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเห็นว่าจุด
ติดตัง้ แต่ละจุดมีความสอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากกล้องแต่ละตัวจะมีรัศมีการติดตั้งไปแต่ละทิศทางเนื่องจากตัว
กล้องโทรทัศน์วงจปิดเป็นประเภทมุมมองแบบคงที่
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในมุมอับหรือมุมที่ผู้ร้ายคาดไม่ถึง
ผู้แทน อบจ. ลพบุรี ได้ชี้แจงว่า การจัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยังไม่ได้
ประสานกับอาเภอและสถานีตารวจในพื้นที่ ตามที่ประธานได้ตั้งข้อสังเกตและขอรับไปดาเนินการ
/มติประชุม...

-4มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนที่เป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,263,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 และให้ อบจ.ลพบุรี นาข้อสังเกตจากประธานไปประกอบ
การพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ความคุ้ มค่ า ความประหยั ด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และให้ มี การแข่ งขั นอย่ างเป็ นธรรม เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ทางราชการเป็นหลัก เมื่อดาเนินการแล้วให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบด้วย
3. องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวนเงิน 426,600 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 1
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง

รวมเป็นเงิน (บาท)

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
6
12

ราคา MDE
22,000
74,000

ราคาอ้างอิง
22,000
74,000

จานวน
16
1

รวม (บาท)
352,000
74,000

426,000

ผู้แทน อบต. ทะเลชุบศร เสนอโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร จานวน ๑๖ จุด เนื่องจากบริเวณสานักงานเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จังหวัดลพบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบการใช้งาน
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี โดยสานักนายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตว่าการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะต้องติดให้เอื้อประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น การติดตามผู้ร้ายของตารวจ อาเภอ ชุมชน
ถือว่าเป็นผลดีอีกทางหนึ่งนอกจากติดในพื้นที่สานักงานแล้ว
ผู้แทน อบต. ทะเลชุบศร จะรับข้อเสนอของคณะกรรมการในการปรับจุดติดตั้งเพื่อให้
เกิดประโยชน์กับชุมชน
ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลชุบศร ควรจะดาเนินการในพื้นที่ที่มีประชาชนมีความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ นาไปติดตามอาคารต่างๆ ของ
อบต. ทะเลชุบศร จะไม่ทาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไป ควรจะให้ความสาคัญกับประชาชนในพื้นที่ ก่อนและ
ควรปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งบางจุดให้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวั งภัยด้านต่างๆ เช่น ยาเสพติด
การโจรกรรม เป็นต้น
มติที่ประชุม เห็ นชอบในหลั กการให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบลทะเลชุบศร จั ดหาระบบกล้ องโทรทั ศน์วงจรปิ ด
เป็นเงิน 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2559 และให้ อบต. ทะเลชุบศร นาข้อสังเกตของประธานและกรรมการฯ
ไปประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงความ
คุ้ ม ค่ า ความประหยั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ทางราชการเป็นหลัก และเมื่อดาเนินการแล้วให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบด้วย
/4. องค์การบริหาร...

-54. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ตรุ
เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 177,800 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่ นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา ดังนี้
รายการ

ที่

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
2
3
4
5

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
เครือ่ งสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

เกณฑ์ MDE
ข้อที่
7
9
39
42
58

ราคา MDE

ราคาอ้างอิง

จานวน

รวม (บาท)

16,000

16,000

3

48,000

29,000
4,300
7,900
3,200

29,000
4,300
7,900
3,200

1
1
3
4

29,000
4,300
23,700
12,800

รวมเป็นเงิภนณ
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุ
ั (บาท)
ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม117,800

การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทัง้ เว็บไซต์ ต่ างๆ
ที่

รายการ

(เปรียบเทียบอย่างน้ อย 3 ราย/3 ยีห่ ้อ รวมทั้งเว็บไซต์ อย่างน้ อย 1 เว็บไซต์ )

ชือ่ บริษัท/ราคา
1 ระบบสารบรรณ
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบบุคลากร
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบครุภัณฑ์
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000
ระบบประปา
บริษัท บางกอก
โกลบอล ซอฟต์แวร์
12,000

ชือ่ บริษัท/ราคา ชือ่ บริษัท/ราคา
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิรฟ์ เวอร์
property
20,000
25,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิรฟ์ เวอร์
property
20,000
25,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิรฟ์ เวอร์
property
20,000
25,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิรฟ์ เวอร์
property
20,000
25,000
บริษัท เคพีเอ็น บริษัท siam
เซิรฟ์ เวอร์
property
20,000
25,000
รวมเป็นเงิน (บาท)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

ราคาอ้างอิง จานวน รวม (บาท)

เว็บไซต์/ราคา
www.piscorp.com

12,000

1

12,000

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

12,000

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

12,000

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

12,000

20,000
www.piscorp.com

12,000

1

12,000

20,000
60,000
177,800

ประธาน จากการตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ ต รุ แ ล้ ว
ได้ตั้งขอสังเกตว่า การจัดทาโครงการครั้งนี้มี 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการจัด
หารตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 2) การจัดหาซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป ประกอบด้วย ระบบงานสารบรรณ ระบบบุคลากร ระบบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ระบบครุภัณฑ์และระบบ
ประปา ทางหน่วยงานได้ศึกษาระเบียบต่างๆ ของกรมท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กรมท้องถิ่นได้ดาเนินการ
จัดทาระบบบุคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เป็นต้น และได้มีการวางแผนหรือไม่ ระบบดังกล่าว
เมื่อทาแล้วสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ได้หรือไม่ หากนามาใช้เพียงหน่วยงานเดียวอาจจะไม่คุ้มค่า ขอให้
หน่วยงานกลับไปทบทวน
ผศ.ดร.อุไรฯ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ เป็นการจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้
ตามที่หน่วยเสนอ ส่วนการจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูปทั้ง 5 ระบบงานนี้ หน่วยงานต้องคานึงถึงลักษณะโปรแกรมว่ามี
/ระบบการทางาน...

-6ระบบการทางานตรงกับ ความต้องการของหน่ว ยงานหรือไม่ หากไม่ตรงอาจไม่มีการใช้งานระบบเกิดขึ้น เช่ น
หากหน่วยงานจะทาระบบบุคลากรของหน่วยงานเอง จะซ้าซ้อนกับระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ของกรมท้องถิ่น
หรือไม่ ในส่วนของระบบเบี้ยยังชีพในขณะนี้กาลังจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบจ่ายตรง ซึ่งหน่วยงานอาจจะไม่ได้
ใช้ระบบเบี้ยยังชีพเลย ขอให้หน่วยงานกลับไปทบทวนระบบงานที่มีความจาเป็นในการใช้งานจริงๆ พร้อมให้เหตุผล
ที่ชัดเจนว่าหากทาแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่าการทางานในปัจจุบันอย่างไร
ประธาน ขอให้หน่วยงานกลับไปทบทวนระบบงานดังกล่าว นอกจากนี้ระบบงานสาเร็จรูป
เมื่ อ หน่ ว ยงานซื้ อมาแล้ ว หากเกิ ดปั ญ หาจะท าอย่ า งไร หรือ หากต้ องการอั พเดตฐานข้ อ มู ล หน่ ว ยงานสามารถ
ดาเนินการเองได้หรือไม่ ฝากหน่วยงานกลับไปทบทวนอีกครั้งตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม เห็ นชอบในหลั กการให้ องค์ การบริหารส่ วนต าบลโพธิ์ตรุด าเนินการจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ เป็นเป็นเงิน 117,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 สาหรับการซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปประกอบด้วย
ระบบงานสารบรรณ ระบบบุคลากร ระบบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ระบบครุภัณฑ์และระบบประปา ขอให้หน่วยงาน
กลับไปทบทวนตามข้อสังเกตของประธานและกรรมการฯ เพื่อให้เกิดถึงความเหมาะสม คุ้มค่า
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1) การจั ดหาครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ของหน่ ว ยงานที่ ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง ได้ รั บ มาตรฐานด้ า นการประหยั ด พลั ง งาน ด้ า นการป้ อ งกั น การรบกวนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
1.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้อ งพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ด้านการป้องกันการรบกวน
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) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 10.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

