รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 11/๒๕๕8
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายสุรศักดิ์
๒. นางสายสวาท

เกษมสุวรรณ
พรมโคตร

๓. นายนิธิเวช
๔. นายชุตชิ าติ
๕. นายสรรเสริญ

เจียมวิจิตร
บุญชูวิทย์
บุญสิทธิ์

๖. นายสุรศักดิ์

พูนทานอง

๗. นายสามิตร์

เครือคา

๘. นางสุนันท์

วงศ์ศรีแก้ว

๙. นางศิริพรรณ

นีละกาญจน์

๑๐. นายสุรเทพ

พิพัฒนสุข

๑๑. นางหทัยรัตน์

แสนธิ

๑๒. นายบัวแสง

เตโช

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

เหลืองฐิติสกุล
โอฆะพนม
คาศรีเมือง
อินทรพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายคณิศร
๒. นายบัญชา
๓. นายอนุวัฒน์

ศิริเกตุ
พรมเรืองเดช
วัจฉละอนันท์

๔. นายอุดร

พันกระจัด

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี ประธานฯ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
แทน ปลัดจังหวัดอุดรธานี
แทน ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ แทน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
นายช่างโยธาชานาญงาน แทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน แทน หน.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ แทน ท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักปลัด แทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ แทน นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.อด.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สนจ.อด.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯสนจ.อด.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.อด.
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 เทศบาลนครอุดรธานี
/พ.ต.ท.หญิง...

-2๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา พาดกลาง
ส.อ.ศุภกร
พงศ์วิภาวัส
นายต่อลาภ
อรัญวารี
นางสาวกาญจนา มีลาดคา
นายขจร
ทัศคร

๑๐. นางสาวอรทัย

บุตรวงศ์

สารวัตรฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานเทศกิจ 6ว. เทศบาลเมืองหนองสาโรง
นักบริหารงานทั่วไป 6 เทศบาลเมืองหนองสาโรง
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยสามพาด
ผช.จพง.ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นประธานในที่ประชุมและได้
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ตามทีจ่ ังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี
กระทรวง ICT ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2558 (เพิ่ ม เติ ม ) และเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจาปี 2558 ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่ง
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ตรวจสอบเกณฑ์กระทรวง ICT ที่ออกเพิ่มเติมแล้ วพบว่ามีโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานีบางรายการซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จั ง หวั ด เป็ น ไปด้ ว ยเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวง ICT
และ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 11/2558 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ : ได้ ห ารื อ ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ มี ห นั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 0210.5/1320 ลงวั น ที่ 7 มี น าคม 2557 เรื่ อง ตอบข้ อหารือแนวทาง
อุดรธานี)
ปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ของจังหวัดอุบลราชธานี ว่าในรายการอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีระบบหรือ
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ส่ ว นประกอบจึ ง ไม่ ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการฯ มีความจาเป็นจะต้องนารายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่
/ฝ่ายเลขาฯ...

-3ฝ่ายเลขาฯ : ตามหนั งสื อตอบข้อหารื อของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับดังกล่าว จะเห็ นว่าเมื่อปี พ.ศ.2557
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ยังไม่มีการกาหนดเกณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด (CCTV) ที่ ชัดเจน แต่ปั จจุ บันได้ มี การก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจาปี 2558 ประกาศใช้ ณ
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมทั้งเป็นไปตาม
เกณฑ์ของกระทรวง ICT คณะกรรมการฯ จึงควรได้พิจารณาคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นตามเกณฑ์ของกระทรวง ICT ต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้
ประสานหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ ให้บรรจุอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน
ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบฟอร์มของกระทรวงมหาดไทยกาหนดต่อไป
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประธาน :
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม
2558
มติ
:
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 และครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 5 หน่วยงาน
ให้ฝ่ายเลขาฯ นาเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ :
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
(นางรณิดาฯ) จังหวัดในวันนี้ เป็นการพิจารณาโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ
ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2558 ของกระทรวง ICT ณ วันที่
25 สิงหาคม 2558 ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วงเงินรวมทั้งโครงการ 8,800,000 บาท (แยกเป็น
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ CCTV วงเงิน 1,183,500 บาท)
ขออนุ มัติจั ดหาส่วนที่เ ป็นอุปกรณ์อื่น ๆ กรณี ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,015,500 บาท ดังนี้
1. กล้ องโทรทัศน์ว งจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จานวน 14 ตัว ราคาตัวละ 41,000 บาท รวมเป็นเงิน
574,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 2
/2. กล้องโทรทัศน์...

-42. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จานวน 11 ตัว ราคาตัวละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน
396,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 5
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่ องละ 9,100 บาท รวมเป็นเงิน 45,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 ข้อ 12
นายอนุวัฒน์ วัจฉละอนันท์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 จานวน 1
รายการ คือ
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์
(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 168,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท
นายอนุวัฒน์ วัจฉละอนันท์ : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบจ.อุดรธานี)

มติ

:

เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

(2) เทศบาลนครอุดรธานี
โครงการจั ดหาระบบกล้องโทรทัศ น์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง งาน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน วงเงินรวมทั้งโครงการ 1,200,000 บาท
(แยกเป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ CCTV วงเงิน 728,000 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มัติจั ดหาส่วนที่เ ป็นอุปกรณ์อื่น ๆ กรณี ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลักษณะ
(นางวีนัสฯ) พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
จานวน 1 รายการ คือ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
PTZ Network Camera) แบบที่ 2 จานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 91,000 บาท รวมเป็นเงิน
728,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 9
นายอุดร พันกระจัด :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

มติ

:

เห็นชอบให้เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
/(3) ตารวจภูธร...

-5(3) ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี (เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบเคลื่อนที่โดยรถยนต์ และ
อุป กรณ์ พ ร้ อ มติ ด ตั้ ง วงเงิ น รวมทั้ง โครงการ 1,140,000 บาท (แยกเป็ น ส่ วนที่เ ป็ น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 27,100 บาท, ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ CCTV วงเงิน 422,000
บาท และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ 690,900 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางวีนัสฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 27,100
บาท ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา พาดกลาง : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ภ.จว.อุดรธานี)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

ขออนุ มัติจั ดหาส่วนที่เ ป็นอุปกรณ์อื่น ๆ กรณี ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 422,000 บาท ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน
252,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 5
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
PTZ Network Camera) แบบที่ 2 จานวน 1 ตัว ราคา 91,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่
25 สิงหาคม 2558 ข้อ 9
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 79,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 11
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา พาดกลาง : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ภ.จว.อุดรธานี)

นางหทัยรัตน์ แสนธิ

:

จากการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐาน รายการอุปกรณ์อื่นๆ พบว่า ลาดับที่ 1.

(ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาล ชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สายจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และลาดับที่
นครอุดรธานี)
2.ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายไร้สายจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นั้นเป็น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เห็นควรนารายการดังกล่าวมาบรรจุไว้ในรายการส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
/นายบัวแสง...

-6นายบัวแสง เตโช

(ผู้แทน ผอ.ศสข. 5 อุดรานี)

:

สนับสนุนข้อสังเกตของผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี และขอให้
ต ารวจภู ธ รอุ ด รธานี จั ด หาอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ ICT ให้ทาการสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ ) เพื่อให้
เป็ นไปตามแนวปฏิ บัติในการจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ข้างต้น
อุดรธานี)

นายนิธิเวช เจียมวิจิตร :

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ข้างต้น
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)

มติ

:

ตามที่ตารวจภูธรจังหวัด อุดรธานี เสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบเคลื่อนที่โดยรถยนต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วงเงินรวมทั้งโครงการ 1,140,000 บาท
(แยกเป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 27,100 บาท, ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ CCTV
วงเงิน 422,000 บาท และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ 690,900 บาท) แต่ภายใต้โครงการที่
เสนอในส่ ว นอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ เช่ น ล าดั บ ที่ 1 ชุ ด อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายจาก
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด และล าดั บ ที่ 2 ชุ ด อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด คณะกรรมการฯ เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ในการจั ด หาต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการฯ ก่ อ นการจั ด หา ดั ง นั้ น คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติให้ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นาโครงการดังกล่าวกลับไปดาเนินการแก้ไข
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

(4) เทศบาลเมืองหนองสาโรง
โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วงเงิน
รวมทั้งโครงการ 1,757,300 บาท (แยกเป็น ส่วนที่เป็น อุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ วงเงิน
32,200 บาท และส่วนที่เป็นอุปกรณ์ CCTV วงเงิน 1,004,600 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 32,200
บาท ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จานวน 1 ตู้
ราคา 20,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 25
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 53
/ส.อ.ศุภกร...

-7ส.อ.ศุภกร พงศ์วิภาวัส :
(ผู้แทน ทม.หนองสาโรง)

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มัติจั ดหาส่วนที่เ ป็นอุปกรณ์อื่น ๆ กรณี ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลักษณะ
(นางรณิดาฯ) พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,004,600 บาท ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จานวน 21 ตัว ราคาตัวละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน
756,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 5
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 10
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 79,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 11
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 16 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,100 บาท รวมเป็นเงิน 145,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 ข้อ 12
ส.อ.ศุภกร พงศ์วิภาวัส : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทม.หนองสาโรง)

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

ได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ขอให้เทศบาลเมืองหนองสาโรงหารือผู้บริหาร
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาในเรื่องงบประมาณว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยน
อุดรธานี)
การจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR –
Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ให้เป็น การจัดหาอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 32
ช่อง เพื่อประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานในอนาคต
ส.อ.ศุภกร พงศ์วิภาวัส :
(ผู้แทน ทม.หนองสาโรง)

มติ

:

เทศบาลเมื อ งหนองส าโรง ขอเรี ย นชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมการฯ เพิ่ ม เติ ม ว่ า
เทศบาลเมืองหนองสาโรงจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(NVR –
Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง และ 16 ช่อง ตามเกณฑ์ของ
กระทรวง ICT และจัดหาตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งทางเทศบาล
เมื อ งหนองส าโรงจะได้ น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ น าเรี ย นต่ อ
ผู้บริหารในการจัดตั้งงบประมาณรองรับต่อไป

1. เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลเมืองหนองสาโรง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/2. เห็นชอบ...

-82. เห็นชอบให้เทศบาลเมืองหนองสาโรง จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
(5) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด
5.1 โครงการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน วงเงิน 25,000 บาท
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 1 รายการ คือ
1. จ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด จานวน 1 โปรแกรม ได้ทาการ
สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคา
กลางคือ 25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
น.ส.กาญจนา มีลาดคา : ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.ห้วยสามพาด)

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่ากับปริมาณงานจ้างพัฒนา
เว็บไซต์ดงั กล่าว ที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด เสนอขออนุมัติ

นายนิธิเวช เจียมวิจิตร :

ได้เสนอข้อคิดเห็นว่างานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและคุ้มค่า

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ :

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

(ผู้ แ ทน ผอ.ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร กับปริมาณงาน
และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี)
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)

นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ข้างต้น
อุดรธานี)

มติ

:

เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด จัดจ้างจ้างพัฒนาเว็บไซต์ตาม
คุณลักษณะที่เสนอขออนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่า
กว่า

5.2 โครงการเช่าสัญญาณจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) วงเงิน 168,160 บาท
(ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 128,160 บาท)
ฝ่ายเลขาฯ :
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
(นางรณิดาฯ) กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 1 รายการ คือ
1. เช่าสัญญาณจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) จานวน 12 จุด ระยะเวลา 12 เดือน
เนื่องจากในพื้นที่อบต.ห้วยสามพาด มีผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพียง 2 บริษัท
โดยได้มีหนังสือสอบถามไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายอื่นๆ พบว่าไม่สามารถ
ให้ บริ การเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตได้ จึง ได้ทาการสื บราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์
เปรียบเทียบ 2 บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 890 บาท/จุด (จานวน 12
จุด เป็นเงิน 10,680 บาท/เดือน) ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 128,160 บาท
/น.ส.กาญจนา...

-9น.ส.กาญจนา มีลาดคา :
(ผู้แทน อบต.ห้วยสามพาด)

มติ

:

ถูกต้องตามที่เสนอขอ

เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยสามพาด เช่ า สั ญ ญาณจุ ด บริ ก าร
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) จานวน 12 จุด ระยะเวลา 12 เดือน ตามคุณลักษณะที่เสนอขอ
อนุมัติ โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

