รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นางสายสวาท

พลละเอียด
พรมโคตร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคณิศร
๒. นายบัญชา
๓. นายยุทธนา

ศิริเกตุ
พรมเรืองเดช
โคกโพธิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฯ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
แทน ปลัดจังหวัดอุดรธานี
๓. นายนิธิเวทย์
เจียมวิจิตร
แทน ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี
๔. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
๕. นายอานาจ
เทียมวงศ์
วิศกรโยธาชานาญการ แทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี
๖. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
๗. นายสีหนาท
วิบูลย์ศิลป์
นั ก วิ ช าการเงิ น แทน หน.สนง.ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
๘. นางสาวมยุรี
เวียงวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี
๙. นายสุรเทพ
พิพัฒนสุข
หัวหน้าสานักปลัด แทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี
๑๐. นางหทัยรัตน์
แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ แทน นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี
๑๑. นายสุรชัย
ชุ่มเกษร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 5 อุดรธานี
๑๒. เจนวิทย์
ชาติชนบท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แทน หน.กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
๑๓. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
๑๔. นางวีนัส
คาศรีเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สนจ.อด.
๑๕. นางฐาณิญา
โอฆะพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.อด.
๑๖. นางอมรรัตน์
อินทรพาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯสนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๗ว องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี
/4. นายธิติ...

-2๔. นายธิติ

บุญสม

๕. นายอุดร

พันกระจัด

ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 เทศบาลนครอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในวงเงินไม่
เกิ น 10 ล้ า นบาท จ านวน 2 หน่ ว ยงาน เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการคณะ
กรรมการบริ ห ารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ใ นสั ง กัดกระทรวงมหาดไทยระดับจั งหวั ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 8/2558 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ประธาน :
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือครั้งที่ 8/2558
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่ ง รายละเอี ย ดรายงานการประชุ ม ได้ จั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการฯ ทุ กท่ านได้ ทราบแล้ ว ตามหนั งสื อที่ อด 0017.1/ว3166 ลงวั น ที่ 19
สิงหาคม 2558
มติ
:
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วยงาน
ให้ฝ่ายเลขาฯ นาเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยภายใน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด อุ ดรธานี วงเงิ น 8,800,000 บาท (ส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 6,826,500 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ:
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คณะ
(นางรณิดาฯ) กรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ความปลอดภัยภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 8,800,000 บาท (ส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6,826,500 บาท) สาหรับรายละเอียดให้ฝ่ายเลขาฯ (นางวีนัสฯ)
นาเรียนที่ประชุมทราบต่อไป
/ฝ่ายเลขาฯ...

-3ฝ่ายเลขาฯ:
(นางวีนัสฯ)

องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดอุดรธานี ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ตามโครงการ
ดังกล่าว จานวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,826,500 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 1
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
3. เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ้ค ส าหรับ งานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
21,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
4. อุปกรณ์เก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
400,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 17
5. อุ ป กรณ์ป้ อ งกั น เครื อ ข่ า ย (Firewall) แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ
280,000 บาท รวมเป็นเงิน 560,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 19
6. อุป กรณ์ป้ องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
790,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 1,580,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 20
7. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,650,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 21
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 20 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 30
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ
120,000 บาท รวมเป็นเงิน 840,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 31
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน 14 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 322,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 33
11. สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 1 เครื่อง ราคา
37,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 49
/12. เครื่องสารอง...

-412. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 11 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,100 บาท รวม
เป็ น เงิ น 67,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
13. เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิ น 36,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 54
14. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 8 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 30,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 62
15. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 8 ชุด ราคาชุดละ
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 64
ฝ่ายเลขาฯ:
ที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้อง
(นางรณิดาฯ) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ :
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)

นางหทัยรัตน์ แสนธิ

ให้ องค์ การบริหารส่ว นจังหวัดอุดรธานี ปรับแก้แบบการจัดทาคาขออนุมัติ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด

:

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริม าณงาน
(ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาล ที่ มี อ ยู่ ณ ปั จ จุ บั น และที่ จ ะมี ขึ้ น ในอนาคตภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาระบบ
นครอุดรธานี)
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายเลขาฯ :
ขอให้ ผู้ แ ทนองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ ด รธานี ชี้ แ จงในประเด็ น ดั ง กล่ า วต่ อ คณะ
(นางรณิดาฯ) กรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม
ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการปรับแก้แบบการจัดทาคาขอ
อ นุ มั ติ จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี มู ล ค่ า เ กิ น 5 ล้ า น บ า ท ต า ม ที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคตภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์แ ละความปลอดภั ยภายในองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
อุดรธานี ในแบบการจัดทาคาขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5
ล้านบาท เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ
/ฝ่ายเลขาฯ...

-5ฝ่ายเลขาฯ :
ส าหรั บข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บอุ ปกรณ์ รั กษาความปลอดภั ยเครื อข่ ายเชิ ญ
(นางรณิดาฯ) คณะกรรมการจากที่ดินจังหวัดอุดรธานีให้ข้อสังเกต
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ : ให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์
(ผู้ แ ทน เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น ดังต่อไปนี้ว่า นาไปใช้ส่วนใดของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และมีความ
จังหวัด อุดรธานี)
เหมาะสมคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

1. อุปกรณ์เก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2
2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 และแบบที่ 2
3. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ 1
นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire Wall) มีหน้าที่หลัก คือ ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยภายในเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการโจมตีจากภายนอกองค์กร
- อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
ใช้ในการดักจับ package ที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์( Virus),
หนอนคอมพิวเตอร์(Worm), ม้าโทรจัน(Trojan) โดยทาการ drop package ที่
เป็นอันตรายเหล่านี้ ไม่ให้แพร่เข้าสู่ระบบเครือข่าย
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของผู้ ใช้งานทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2540 โดย
ระบบเครือข่ายที่จัดซื้อใหม่นั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. ส่วน DMZ Zone เป็นส่วนที่ให้บริการของระบบต่างๆ ที่ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อบจ.อุดรธานีทั้งหมด ประกอบด้วย
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการระบบลงเวลา
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเว็บไซต์
เหตุที่ต้องทาการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire Wall) ถึง 2 ตัว จึงเป็น
การป้องกันเหตุที่ Firewall ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง Firewall อีกตัวก็สามารถ
ทางานแทนได้ ทาให้ลดโอกาสที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจ ะเข้ามาทาลายระบบ และยังทา
ให้ระบบฯ มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ส่ ว นให้ บ ริ ห ารอิ น เตอร์ เ น็ ต แก่ บุ ค คลภายใน เป็ น ส่ ว นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแก่บุคคลภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
3. ส่ ว นให้ บ ริ ห ารอิ น เตอร์ เ น็ ต แก่ บุ ค คลภายนอก เป็ น ส่ ว นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแก่บุคคลภายนอก
โดยในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้งบประมาณ 8.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่มีประมาณ 1.3 พันล้านบาท แล้วไม่ถึง
1 % ของงบประมาณทั้งหมด สามารถรองรับการใช้งานเครือข่ายทั้งปัจจุบันและ
ในอนาคตได้ 3-5 ปี เพื่อให้ เห็นภาพที่ชัดเจน จะขอเทียบกับการสร้างถนน
ระบบเครือข่ายใหม่ที่จะจัดซื้อครั้งนี้ให้เทียบเป็นการสร้างถนนขนาดใหญ่ สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เราจะไม่สร้างถนนที่พอดีกับการใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะสร้างเพื่อรองรับ
/การใช้งาน...

-6การใช้งานในอนาคตด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ออกแบบ
ระบบเครือข่ายที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานในปัจจุบัน
และขอความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัย มหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ
เครือข่าย ตลอดจนราคากลางอุปกรณ์เครือข่ายตามที่กระทรวง ICT ได้จัดทานั้น
เมื่อย้อนกลับไปดูราคาในปีที่ผ่านมานั้น พบว่าราคาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

มี อปท.ใดบ้ า ง ที่ ใ ช้ ร ะบบระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เครื อ ข่ า ย เหมื อ น

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็น อปท.ขนาดใหญ่ มีการใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในดาเนินงาน โดยเชื่อมต่อกันผ่ านทางระบบ
เครือข่าย LAN และ Internet เป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาอุปกรณ์
ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(ผู้ แ ทน เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี)

นายนิธิเวทย์ เจียมวิจิตร : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้วางแผนในการบารุงรักษา การอบรมไว้
(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร อย่างไร
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

ปั จ จุ บั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ ด รธานี มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยใช้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.อุดรธานี เอง โดยไม่ได้มีการ
จ้างหน่วยงานเอกชนเข้ามาดู แล ได้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ า ท าการอบรมเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเจ้ า หน้ า ที่ โดยระบบใหม่ ที่ อบจ.
อุดรธานี ที่จะทาการจัดซื้อในครั้งนี้ ได้กาหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง ให้มีการบารุงรักษาระบบและมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้มีความเข้าใจ
สามารถใช้งาน และบารุงรักษาระบบได้

นายสุรชัย ชุ่มเกสร :

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นาระบบไปใช้แล้ว ควรจะมีการจัดทา
รายงานการใช้ ง าน ปั ญ หาที่ พ บ เพื่ อ จะได้ น ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
ดังกล่าว และเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ ก็สามารถชี้แจงได้ว่าโครงการฯ มี
ความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

องค์การบริหารจังหวัด อุดรธานี จะจัดทารายงานเป็นประจาทุกเดือนเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อรายงานสถานะการทางานของระบบ ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะรวบรวมไว้เพื่อนาไปประมวลผลถึงความคุ้มค่าของการ
จัดทาโครงการดังกล่าว

(ผอ.ศสส. เขต 5 อุดรธานี)

/ฝ่ายเลขาฯ...

-7ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เพิ่มเติ มกรณีขอ
อนุมัติจัดหา รายการดังต่อไปนี้ ว่านาไปใช้ในองค์ประกอบใดของโครงการดังกล่าว
1.) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
2.) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่อง
3.) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
4.) เครื่ องสแกนเนอร์ส าหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 1
เครื่อง
5.) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 11 เครื่อง และ
6.) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 3 เครื่อง

นายยุทธนา โคกโพธิ์ :
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีขอเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
ใช้ในการบริการเว็บไซต์ของ อบจ.อุดรธานี โดยจะทาการย้ายเว็บไซต์ของ
อบจ.อุดรธานี มาไว้ในเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายเพื่อให้ บริการเอง เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น อบจ.อุ ด รธานี ได้ เ ช่ า พื้ น ที่ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร(Hosting) จากเอกชน มี
ค่าใช้จ่ ายรายปี และมีข้อจากัดในการบริห ารจัดการเว็บไซต์ รวมถึงการบุกรุก
โจมตีเว็บไซต์โดน Hacker ผู้บริหารของ อบจ.อุดรธานี เล็งเห็นถึงความจาเป็น
และความส าคัญของการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ จึงได้ มีดาริให้ ทาการย้าย
เว็บไซต์มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อบจ.อุดรธานี และให้มีการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยโดยมี Firewall และ IDS คั่นกลางระหว่างอินเตอร์เน็ต
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยที่เครื่องแม่ข่ายติดตั้ง OS Linux ซึ่งเป็น
Open Source และโปรแกรมบริหารจัดการ Host ที่เป็น Open Source เช่นกัน
ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
2) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 4
เครื่อง
จากที่ กล่ าวมาข้า งต้ น อบจ.อุ ดรธานี จะท าการย้า ยเว็ บไซต์ มาไว้ ที่ อบจ.
อุดรธานี ดั งนั้น จึงต้ องใช้เครื่ องคอมพิว เตอร์ ในการจัด ทาและบริ ห ารจั ดการ
เว็บไซต์ ตลอดจนใช้ในการบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบเครือข่ายใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นตามโครงการดังกล่าวอีกด้วย
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
ใช้ในการดาเนินการเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่
2 ข้างต้น และบางครั้งต้องใช้นอกสถานที่หรือนาเสนองานแก่ผู้บริหาร ตลอดจน
การบารุงรักษาระบบเครือข่ายตามชั้นต่างๆ ก็จะทาให้มีความสะดวกมากขึ้น
4) เครื่ อ งสแกนเนอร์ ส าหรั บ เก็ บ เอกสารระดั บ ศู น ย์ บ ริ ก าร แบบที่ 3
จานวน 1 เครื่อง
ใช้ในการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ/
จ้าง โดยหน่วยงานภายในของ อบจ.อุดรธานี จะส่งเป็นเอกสารมา จึงต้องใช้เครื่อง
สแกนเนอร์ ท าการจั ด ท าเป็ น เอกสารดิ จิ ต อลก่ อ นถึ ง จะท าการลงประกาศใน
เว็บไซต์
/5) เครื่องสารอง...

-85) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 11 เครื่อง และเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 3 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จะใช้สารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch) ทั้งแบบ
L2 และ L3 ที่ติดตั้งตามชั้นต่างๆ ส่วนเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จะนามา
สารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch)
ทั้งแบบ L2 และ L3 ที่ติดตั้งอยู่ในตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์(ตู้ Rack Server) ในห้อง Server
มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์โครงการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ ายคอมพิว เตอร์และความปลอดภัยภายในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ ดรธานี โดยให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

3.2 เทศบาลนครอุดรธานี
ฝ่ายเลขาฯ :
ขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
(นางรณิดาฯ)
(๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการแพทย์ วงเงิน 222,270 บาท (ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 222,270 บาท)
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวง ICT ณ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 จ านวน 5 รายการ รวมเป็ น เงิ น
210,800 บาท ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็ น เงิ น 24,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 7
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 112,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 7
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
/นายอุดร...

-9นายอุดร พันกระจัด :
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

เห็ นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลนครอุ ดรธานี จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายอุดร พันกระจัด : เทศบาลนครอุดรธานี ขออนุมัติจัดหาเครื่องพิมพ์ All-in-one ชนิดเลเซอร์
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
จานวน 1 เครื่อง ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3
ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 11,470 บาท เป็นเงิน
11,470 บาท
มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลนครอุดรธานี ดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ All-in-one ชนิด
เลเซอร์ ตามคุณลั กษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุ ดภายในวงเงินที่
กาหนดหรือต่ากว่า

ฝ่ายเลขาฯ :
(2) การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วงเงิน 1,200,000 บาท
(นางรณิดาฯ) (ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 431,300 บาท)
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวง ICT ณ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 จ านวน 3 รายการ รวมเป็ น เงิ น
164,800 บาท ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 1
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 1 เครื่อง ราคา
120,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 1
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็ น เงิ น 24,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นายอุดร พันกระจัด : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/กรณีไม่มี...

- 10 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายอุดร พันกระจัด : เทศบาลนครอุดรธานี ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ โดย
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)/
บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ดังนี้
1. โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Base License) จานวน 1 โปรแกรม ได้ทา
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็น
ราคากลางคือ 120,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
2. โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Device License) จานวน 16 โปรแกรม ได้
ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็น
ราคากลางคือ 8,500 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 8 ช่อง 10/100/1000 BaseT จานวน 3
เครื่อง ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บ ไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)
และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
นายนิธิเวทย์ เจียมวิจิตร : ขอให้ เทศบาลนครอุด รธานี ชี้แ จงเพิ่ม เติ ม ถึง การท างานของชุ ดโปรแกรม
(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร บริหารจัดการกล้องวงจรปิด (Base Licence) ว่ามีประสิทธิภาพการทางาน
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)
อย่างไร
นายอุดร พันกระจัด :
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

ชุดโปรแกรมบริหารจัดการกล้องวงจรปิด (Base Licence) นี้ จะทาหน้าที่บริหาร
จัดการอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (DVR) ที่เชื่อมต่อกับชุดกล้องต่าง ซึ่งสามารถเชื่อมต่ อ
กับ อุป กรณ์บันทึกข้อมูล ได้สู งสุ ด ๖๔ ตัว สามารถบริห ารจัดการระบบได้จาก
ศูนย์กลาง

เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติโดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

ฝ่ายเลขาฯ :
(3) การจัดซื้อระบบจัดการตารางเดินรถโดยสาร สถานีขนส่งแห่งที่ 1 วงเงิน 320,000
(นางรณิดาฯ) บาท (ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 148,500 บาท)
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 63,500
บาท ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
/2. เครื่องสารอง...

- 11 2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบั ติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 62
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 20,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 32
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ราคา
5,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 29
นายอุดร พันกระจัด : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

เห็ นชอบและอนุ มัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายเลขาฯ :
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
(นางรณิดาฯ) เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายอุดร พันกระจัด : เทศบาลนครอุดรธานี ขออนุมัติจัดหาโปรแกรมจัดระบบตารางเดินรถส าหรับ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
สถานี ข นส่ งผู้ โ ดยสาร จ านวน 1 โปรแกรม ได้ ทาการสื บราคาจากท้อ งตลาด
รวมทั้ ง เว็ บ ไซต์ เ ปรี ย บเที ย บ 3 บริ ษั ท และใช้ ร าคาต่ าสุ ด เป็ น ราคากลางคื อ
85,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท
ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมจัดระบบตารางเดินรถสาหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครอุดรธานี ได้คานวณราคางานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประ
ยุกต (Application Software Development) ตามแบบบัญชีราคากลาง ซึ่ง
ตามแบบนั้นได้กาหนดค่าใช้จ่ายเป็น ๖ หมวด ได้แก่
๑) คาใชจายบุคลากรที่ใชในการพัฒนาระบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการ
จ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
๒) คาใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ โดยเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กาหนดโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) คาใชจายซอฟตแวรและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ
๔) คาที่ปรึกษาโครงการ หรือผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใชในการพัฒนาระบบ
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
๕) คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใชในการพัฒนาระบบ และ
/6) ค่าใช้จ่าย...

- 12 ๖) คาใชจายอืน่ ๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คาใชจายบุคลากรที่ใชในการพัฒนาระบบ คาใชจายบุคลากรที่
กาหนดเปนคุณสมบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศในแตละ ตา
แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ราคากลางการจ างที่ ป รึ ก ษา ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายของบุคลากรนี้ เทศบาลได้
กาหนดคุณสมบัติของ Programmer & Graphic Design และ
Database Design ไว้คือ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และกาหนดอัตรา
เงินเดือนไว้ที่ ๓๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการทางาน ๒ เดือน เป็น
เงิน ๗๔,๐๐๐ บาท
(2) คาใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(3) คาใชจายซอฟตแวรและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(4) คาที่ ป รึ ก ษาโครงการ หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ ใ ชในการ
พัฒนาระบบ (ไม่มี)
(5) คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(6) คาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เอกสาร และวัสดุสิ้ นเปลือง เช่น ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร จานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ค่าติดตั้งระบบและค่า
ฝึกอบรมการใช้งาน จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมราคากลางใน
การพัฒนาซอฟแวร์ทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท
มติ

:

เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติโดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

ฝ่ายเลขาฯ :
(3) การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนา
(นางรณิดาฯ) บุ คลากรและรั บรองต้ อนรั บ วงเงิ น 100,000 บาท (ส่ วนที่ เ ป็ นอุ ปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์
85,000 บาท)
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
สาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานฯ ขอให้ผู้แทน
เทศบาลนครอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายอุดร พันกระจัด : เทศบาลนครอุ ดรธานี ขออนุมัติจัด หาโปรแกรมสนับสนุ นงานด้านการพัฒ นา
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
บุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 1 โปรแกรม ได้ทาการสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง
คือ 85,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท
ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมจัดระบบตารางเดินรถสาหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครอุดรธานี ได้คานวณราคางานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประ
ยุกต (Application Software Development) ตามแบบบัญชีราคากลาง ซึ่ง
ตามแบบนั้นได้กาหนดค่าใช้จ่ายเป็น ๖ หมวด ได้แก่
/๑) ค่าใช้จ่าย...
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มติ

:

๑) คาใชจายบุคลากรที่ใชในการพัฒนาระบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการ
จ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
๒) คาใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ โดยเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กาหนดโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) คาใชจายซอฟตแวรและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ
๔) คาที่ปรึกษาโครงการ หรือผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใชในการพัฒนาระบบ
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
๕) คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใชในการพัฒนาระบบ และ
๖) คาใชจายอืน่ ๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คาใชจายบุคลากรที่ใชในการพัฒนาระบบ คาใชจายบุคลากรที่
กาหนดเปนคุณสมบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศในแตละตาแหน่ง
ตามหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ซึ่ง
ในส่ ว นค่า ใช้จ่ ายของบุ คลากรนี้ เทศบาลได้ก าหนดคุณ สมบั ติของ
Programmer & Graphic Design และ Database Design ไว้คือ
การศึกษาไม่ต่ากว่ าระดับปริ ญญาตรีท างคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี ประสบการณ์ในการทางานไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และกาหนดอัตราเงินเดือนไว้ที่ ๓๗,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการทางาน ๒ เดือน เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท
(2) คาใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(3) คาใชจายซอฟตแวรและเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(4) คาที่ปรึกษาโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใชในการพัฒนา
ระบบ (ไม่มี)
(5) คาใชจายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใชในการพัฒนาระบบ (ไม่มี)
(6) คาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เอกสาร และวัส ดุสิ้นเปลือง เช่น ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร จานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ค่าติดตั้งระบบและค่าฝึกอบรมการ
ใช้งาน จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมราคากลางในการพัฒนา
ซอฟแวร์ทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติโดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา ๑1.5๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

