รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2๕๕8 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายสุรศักดิ์
๒. นายชุติชาติ
๓. นายสรรเสริญ

เกษมสุวรรณ
บุญชูวิทย์
บุญสิทธิ์

๔. นางสายสวาท

พรมโคตร

๕. นายนิธิเวช
๖. นายสุรศักดิ์

เจียมวิจิตร
พูนทานอง

๗. นายณัฏฐพล

ศรีพันธุ์

๘. นางสุนันท์

วงศ์ศรีแก้ว

๙. นางสาวมยุรี

เวียงวิเศษ

๑๐. นายยุทธนา

โคกโพธิ์

๑๑. นางหทัยรัตน์

แสนธิ

๑๒. นายไพบูลย์

กึกก้อง

๑๓. นายชาญชัย
๑๔. นางรณิดา
๑๕. นางฐาณิญา
๑๖. นางวีนัส
๑๗. นางอมรรัตน์

คงทัน
เหลืองฐิติสกุล
โอฆะพนม
คาศรีเมือง
อินทรพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคณิศร
๒. นายบัญชา
๓. นางปราณี
๔. นายอุดร
๕. นายสิทธิศักดิ์

ศิริเกตุ
พรมเรืองเดช
เชื้อหอม
พันกระจัด
สุวรรณรินทร์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี ประธานฯ
สถิติจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
แทน ปลัดจังหวัดอุดรธานี
แทน ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี
นายช่างโยธาชานาญงาน แทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน แทน หน.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๗ว แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ แทน นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี
นายช่างไฟฟ้าสื่อสารอาวุโส แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.อด.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สนจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯสนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8วช เทศบาลนครอุดรธานี
เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 เทศบาลนครอุดรธานี
นักบริหารการศึกษา 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
/6. นางบุญจ๋า...

-2๖. นางบุญจ๋า
๗. นายธนวิน
๘. นายสิทธิพงษ์
๙. นางพัชรดา
๑๐. นางทัศนีวรรณ
๑๑. นางสาวจิราพร
๑๒. นางจรัญญา
๑๓. นายสุชาติ

ชาติชานิ
ทองดีวัฒนา
คาอ่อน
เหมือนแก้ว
โสขา
บุตรคาโชติ
แซมโพธิ์
พลอาษา

จพง.พัสดุ 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการศึกษา 6 ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผู้ช่วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง
หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะอาด
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลเชียงพิณ
เจ้าพนักงานพัสดุ 6ว เทศบาลตาบลหนองบัว
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตาบลสร้างคอม
ผู้อานวยการกองวิชาการ เทศบาลตาบลห้วยเกิ้ง

เริ่มประชุมเวลา 14.3๐ น. โดยนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นประธานในที่ประชุมและได้
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี ไม่ส่งตัวแทน
เข้ าร่ วมประชุ มชี้ แจงต่ อคณะกรรมการฯ จ านวน 6 หน่ วยงาน และคณะกรรมการฯ ได้ มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 3 โครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 7/2558 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการฯ ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่
6/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 จานวน 6 หน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขาฯ นาเรียน
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

2.1 หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 6
หน่วยงาน ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง
ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,600 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
นายสิทธิพงษ์ คาอ่อน :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.บ้านก้อง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
/(2) องค์การบริหาร...

-3(2) องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะอาด
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,400
(นางวีนัสฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
นางพัชรดา เหมือนแก้ว : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนอบต.นาสะอาด)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะอาด จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(3) องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงพิณ
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจานวน3รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 87,700
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,600 บาท รวมเป็นเงิน 30,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็นเงิน 9,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นางทัศนีวรรณ โสขา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.เชียงพิณ)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงพิณ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
(4) เทศบาลตาบลหนองบัว
ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 92,900
บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 69,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
/2. เครื่องพิมพ์ชนิด...

-42. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 14,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็นเงิน 9,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
น.ส.จิราพร บุตรคาโชติ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.หนองบัว)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลตาบลหนองบัว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(5) เทศบาลตาบลสร้างคอม
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 6 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางวีนัสฯ) 132,400 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 36
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง ราคา 7,600 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44
5. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,300
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 50
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็นเงิน 6,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นางจรัญญา แซมโพธิ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทนทต.สร้างคอม)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลตาบลสร้างคอม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/(6) เทศบาลตาบล...

-5(6) เทศบาลตาบลห้วยเกิ้ง
ฝ่ายเลขาฯ : ได้ รั บ งบอุด หนุ น จากกรมส่ ง เสริม ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แผนงานขยายโอกาสและคุ ณภาพ
(นางวีนัสฯ) การศึกษางบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น
รายการครุ ภั ณฑ์ ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร์ จึ ง ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
หน่วยงาน จานวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 508,500 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 40
3. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 46
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง ราคา 2,300
บาทตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 28
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
นายสุชาติ พลอาษา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.ห้วยเกิ้ง)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลตาบลห้วยเกิ้ง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายเลขาฯ :
2.2 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(นางรณิดาฯ) ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2.2.1 เทศบาลนครอุดรธานี
ขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ กองการแพทย์
จากการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้มี
ขอสั งเกตเกี่ยวกั บการจั ดซื้ อเครื่ องสแกนลายนิ้ วมื อ จึงขอให้ คณะกรรมการจาก ม.ราชภั ฏ
อุดรธานีได้ชี้แจง
/นายนิธิเวช...

-6นายนิธิเวช เจียมวิจิตร :

จากการตรวจสอบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร สแกนลายนิ้วมือ มีข้อสังเกตว่า รุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ทางเทศบาล
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)
นครอุดรธานีต้องการจัดหานั้นรองรับการทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
xp ซึ่งผลิตในปี 2012 แต่ปัจจุบันเป็นปี 2015 ดังนั้นหากนาเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือดังกล่าวมาใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๗ อุปกรณ์จะ
สามารถทางานได้หรือไม่
นางปราณี เชื้อหอม : ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตกรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตาม
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

เกณฑ์ราคามาตรฐาน จานวน ๑ รายการ คือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จานวน ๒ เครื่อง
ได้เปรี ย บเทีย บผลิ ตภัณฑ์จานวน ๓ ยี่ห้ อ และใช้ราคาต่าสุ ดเป็นราคาอ้างอิง คือ
๖,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท และเทศบาลได้สอบถามไปยังผู้ขายแล้ว ผู้ขาย
ยืนยันว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นดังกล่าวนี้สามารถทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ ๗ ได้

เห็ นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี ดาเนินการจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตาม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

(๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ งานห้องสมุดประชาชน วงเงิน
ทั้งสิ้น 650,000 บาท (วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 642,000 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
คณะกรรมการฯ ได้มีข้ อสั งเกตเกี่ยวกับขนาดของ Solfware ที่ใช้บริหารจัดการ
(นางรณิดาฯ) ฐานข้อมูลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จึงขอให้คณะกรรมการจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี
ได้ชี้แจง
นายนิธิเวช เจียมวิจิตร :

ขนาดของ Solfware ที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม
(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมติดตั้งที่เทศบาลนครอุดรธานีนามาเปรียบเทียบกันนั้น
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)
มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ ไม่ ตามที่ ไ ด้ ดู จ ากการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว เห็ น ว่ า
Solfware ของผลิตภัณฑ์ที่ 3 ใช้ Oracle ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า Solfware
ของอีก 2 ผลิตภัณฑ์ จึงขอให้ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม
นางปราณี เชื้อหอม : ประเด็นเรื่องขนาดของ Solfware ฐานข้อมูลของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติพร้อม
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ติดตั้งที่เทศบาลนครอุดรธานีนามาเปรียบเทียบกันนั้นขอเรียนชี้แจงว่า
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมติดตั้งที่นามาเปรียบเทียบกันทั้ง ๓ ยี่ห้อ/
ผลิตภัณฑ์ คือโปรแกรม Liberty DIMDATA Semesta และ WALAI AutoLib ซึ่งแต่
ละโปรแกรมใช้ฐานข้อมูลดังนี้ Liberty และ DIMDATA Semesta ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล SQL Server Express และ WALAI AutoLib ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
Oracle Express โดยฐานข้อมูลของทั้ง SQL และ Oracle Express นั้นใช้ในธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนั้น ขนาดของฐานข้อมูลของทั้ง ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ จึง
/เป็นขนาดเท่า...

-7เป็ น ขนาดเท่ า กั น สามารถน ามาเปรี ย บเที ย บกั น ได้ จึ ง น าเรี ย นคณะกรรมการฯ
พิจารณา
มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลนครอุดรธานี ดาเนินการจัดหาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติพร้อม
ติดตั้งตามคุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนด
หรือต่ากว่า

(๓) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ งานพิพิธภั ณฑ์เมืองอุดรธานี
วงเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท (วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,727,300
บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม :
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

เทศบาลนครอุดรธานีได้ดาเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ไว้เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีลักษณะรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณสูง ๒ ชั้น หลังคา
ปั้นหยา ผนังก่ออิฐ ถือปูน พื้นกระดานทาจากไม้สักทองทั้งหลัง จึงเป็นอาคารที่มี
คุณค่าและต้องอนุรักษ์ไว้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ทาการซ่อมแซมและบูรณะ
อาคารพิพิธ ภัณฑ์เมืองอุดรธานีขึ้น และดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร
รวมทั้งก่อสร้างอาคารห้องน้าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และเพื่อส่งเสริมให้
พิพิธ ภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นแหล่ งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรวบรวมของดีเมืองอุดรธานีไว้ในจุดเดียวกันรวมถึงส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี จึงได้ปรับปรุงห้องภายในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นห้องจัด
แสดงนิทรรศการหมุนเวียนขึ้นภายในอากาศพิพิธภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัด การพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีดังกล่าว
โดยมีส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคากลาง จานวน ๑ รายการ คือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีขอบเขตการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ จานวน ๔ โปรแกรม คือ
๑) โปรแกรมสืบคืนข้อมูลแผนผังนิทรรศการ
๒) โปรแกรมควบคุมการฉายภาพแบบต่อเนื่อง
๓) โปรแกรมฉายภาพบนพื้นผิวและโครงสร้าง ๓ มิติ และ
๔) โปรแกรมควบคุมเนื้อหาผ่านจอแสดงผล (CMS:Content Management
Software)
ทั้งนี้เทศบาลได้ใช้แนวทางการกาหนดหลั กเกณฑ์ราคากลางการพัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นแนวทางการกาหนดราคากลาง ซึ่งได้กาหนดให้แบ่งหมวด
ค่าใช้จ่ายออกเป็น ๕ หมวด คือ ๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ใช้
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ๒) ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
/ครุภัณฑ์คอม...

-8ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กาหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ๓)
ค่าที่ป รึกษาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ใช้เกณฑ์
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ๔) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ ๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ค่าจัดฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจัดซื้อข้อมูล ค่าจ้างนาเข้าข้อมูล และอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ ข้างต้น ตามแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบ ประเภท
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) ประกอบกับการสืบ
ราคาจากผู้ มี อ าชี พ ข้ า งต้ น จ านวน ๓ ราย เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการฯ ต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ : ขอให้ คณะกรรมการฯ ได้ร่ว มพิจารณาส่ ว นที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ว่าเทศบาลได้ดาเนินการ
(นางรณิดาฯ) ถูกต้องหรือไม่
นายไพบูลย์ กึกก้อง

จากการตรวจสอบรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ นั้น มีข้อ สงสัยว่าอุปกรณ์

(ผู้แทน ผอ.ศสส. เขต 5 อุดรธานี) Access Switch ถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่

นางปราณี เชื้อหอม : อุปกรณ์ Access Switch เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ของ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

กล้องวงจรปิด จึงไม่ถือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้พิจารณาจากรูปภาพของอุปกรณ์ Access Switch เป็น
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟ จึงไม่เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
อุดรธานี)

นายยุทธนา โคกโพธิ์

(ผู้แทน นายก อบจ.อุดรธานี)

ประธาน :

:

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรนั้น มีที่มาหรือหลักเกณฑ์อย่างไร

นางปราณี เชื้อหอม : ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรนั้ น เกิ ด จากการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรที่ จ ะ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตามข้อกาหนดงานให้แล้ว
เสร็จ ซึ่งได้กาหนดบุคลากรไว้ดังนี้
๑) โปรแกรมเมอร์และกราฟฟิกดีไซน์ (Programmer & Graphic Design)
จานวน ๓ คน คนละ 37,000 บาท จานวน 5 เดือน รวมเป็นเงิน 555,000 บาท
๒) นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล (System Analysis & Database
Design) จ านวน ๑ คน คนละ 40,000 บาท จ านวน 5 เดื อ น รวมเป็ น เงิ น
200,000 บาท โดยได้กาหนดคุณสมบัติของทั้ง ๒ ตาแหน่ง คือ สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปและมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ปี ทั้ ง นี้
เทศบาลนครอุดรธาน ได้ตรวจสอบบัญชีอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงนาเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
/ประธาน...
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โดยสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเป็นไปตามระเบียบฯ แล้ว ท่านคณะกรรมการฯ มีประเด็น
อื่น ๆ ที่จะให้เทศบาลนครอุดรธานีชี้แจงอีกหรือไม่

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

ต้องการทราบว่า Solfware หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานั้นมี License
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีไม่ได้กาหนดไว้
อุดรธานี)

นางปราณี เชื้อหอม : Solfware ที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจะเป็นโปรแกรมชุดของ Adobe
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

เช่น Photoshop illustrator Indesign Dreamweaver Flash ซึ่งเป็นโปรแกรม
ประเภทการจัดการด้านกราฟฟิกรูปภาพหรือวัตถุ โดยสามารถสร้างวัตถุ จัดสีแสง
เงาบนวัตถุและสามารถตัดต่อ ตกแต่งภาพได้ โดยโปรแกรมเมอร์จะต้องนามาใช้เป็น
เครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องติดตั้งไว้ในเครื่องของ
ผู้พัฒนาระบบ กล่าวคือจะต้องจัดหา Solfware ที่ใช้เป็นเครื่องมือ จานวน ๔ ชุด
ส าหรั บ ผู้ พั ฒ นาระบบโดยเมื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ด การ
พิพิธ ภัณฑ์ตามข้อกาหนดงานแล้ ว เสร็จ ก็จะส่ งมอบโปรแกรมระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นให้กับเทศบาลนครอุดรธานีโดยไม่ต้องส่งมอบโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาระบบ ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงไม่ได้กาหนดเรื่อง License ของเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเสนอแนะให้เทศบาลนครอุดรธานีได้กาหนด
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด รายละเอียดเกี่ยวกับ License ของ Solfware ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
อุดรธานี)
พัฒนาเพิ่มเติมไว้ในข้อกาหนดงานด้วย เพื่อป้องกันการฟ้องร้องเกี่ยวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง
มติ

:

อนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามรายการข้ า งต้ น ตาม
คุณลักษณะที่ได้เสนอขออนุมัติ โดยให้พิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือ
ต่ากว่า และให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธาน : 1. หน่ ว ยงานที่ ข ออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงICT ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ
เดือนละครั้งในวันที่ 20 ของเดือน
2. หน่วยงานที่ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลักษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ให้ เสนอล่ ว งหน้าก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการฯ 7 วัน
3. กรณีหน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการที่มีความซับซ้อนของรายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกลั่นกรองโครงการดังกล่าวก่อนบรรจุเข้าวาระการประชุมครั้ง
ต่อไป
มติ

:

เห็นชอบ
/ปิดประชุม...

- 10 ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

