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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1 / ๒๕57
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา 15.0๐ น.
ณ POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************

ผู้มาประชุม
1. นายสําเริง
2. ผศ.นพนันท์

ไชยเสน
สุขสมบูรณ์

3. นายทวีศักดิ์

วังแวว

4. นายธนัตถ์

สุขเกษม

5. นายจิรวัฒน์
6. นายวรการ

ธรรมรักษ์
ปัญณะวิชัย

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง
ผูแ้ ทนประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดลําปาง
ผูแ้ ทนสถิติจังหวัดลําปาง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
2. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
3. ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวเกศศิริ
นางสาววันวิสาข์
นายพรเทพ
นายศมา
นายอร่าม

ศรีละมูด
อินทร์รอด
บุญไทย
ประมาณ
ดวงจันทร์

สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลแม่พริก

เริ่มประชุม เวลา 15.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2557 ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อ
รับทราบและพิจารณาการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 16
หน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่

-220 มิถนุ ายน 2555 คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปางได้เห็นชอบแล้ว เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กรณีที่หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกําหนด ที่มีมลู ค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ๒๕๕6
เรื่องเดิม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ได้กําหนดจัดประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ๒๕๕6 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น
4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/
แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไข
จากคณะกรรมการ (รายละเอียดเอกสาร 1)
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
สรุปผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2557
เรื่องเดิม
จังหวัดได้จัดประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน
ข้อเท็จจริง
การประชุมดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตรงตาม
หลั ก เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารกํ า หนด โดยในเบื้ อ งต้น ให้ พิ จ ารณาว่ า เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ต าม
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและกระทรวงมหาดไทยกํ า หนด โดยมี ค วาม
เหมาะสมและคุ้มค่า และได้แจ้งให้ไปแก้ไขและจัดทําเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จํานวน 14
หน่วยงาน (รายละเอียดเอกสาร 2) ดังนี้
1.1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 10 รายการ งบประมาณ 690,190 บาท
1.2 เทศบาลตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 83,500 บาท
1.3 เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,500 บาท

-31.4 เทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 74,000 บาท
1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 61,000 บาท
1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 65,400 บาท
1.7 เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังเหนือ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 190,700 บาท
1.8 เทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 246,200 บาท
1.9 เทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 136,200 บาท
1.10 เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 12,000 บาท
1.11 เทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท
1.12 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมือง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 94,600 บาท
1.13 องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 39,100 บาท
1.14 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 32,200 บาท

2. เห็นชอบในหลักการของหน่วยงาน ที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด หน่วยงานจึง
ได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 บริษัท และให้จัดหาในราคาต่ําสุด ตามแนวทางการปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และนําแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดในการประชุม
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาดําเนินการต่อไป จํานวน 2 หน่วยงาน คือ
2.1 สํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 641,400 บาท
2.2 เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 10,530 บาท
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรณี
ไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานราคากลาง และคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV ของสํานักงานจังหวัดลําปาง
จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 641,400 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และโปรแกรมบริ ห ารจั ด การกล้ อ งวงจรปิ ด
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1
อุปกรณ์ รวมงบประมาณ 68,000 บาท
4.1.2 กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ระบบ Day/Night โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 10,500 บาท จํานวน 26
เครื่อง รวมงบประมาณ 273,000บาท
4.1.3 จอแสดงภาพ LED TV ขนาด 32 นิ้ว โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 14,500 บาท

-44.1. 4 เครื่อง UPS สํารองไฟขนาด 660 Watts / 1000 VA สําหรับ อุปกรณ์
Network IP Camera
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 19,700บาท
4.1. 5 เครื่อง UPS สํารองไฟขนาด 300 Watts / 500 VA สําหรับ อุปกรณ์ IP
Camera โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 33,600 บาท
4.1. 6 Ethernet Switch 8 x 10/100Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 4,200 บาท จํานวน 8
เครื่อง รวมงบประมาณ 33,600 บาท
4.1. 7 ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ด้วยระบบไร้สาย ความเร็ว 150Mbps โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ
7,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
4.1. 8 ตู้ Rack 19” เก็บอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ 15U ขนาด 60x80x85 พร้อม
อุปกรณ์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,000 บาท
4.1. 9 ตู้ Wall Rack 19” เก็บอุปกรณ์ Switch 6U ขนาด 60x50x32 พร้อม
อุปกรณ์ โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคาเครื่องละ 4,500 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 36,000 บาท
4.1. 10 สายสัญญาณ UTP CAT5e โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาเครื่องละ 3,750 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวม
งบประมาณ 15,000 บาท
4.1. 11 ค่าติดตั้งระบบ พร้อมบํารุงรักษา 1 ปี โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมงบประมาณ 100,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

สํานักงานจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อระบบดังกล่าว จํานวน 11รายการ
งบประมาณ 641,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณา เพราะจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสํานักงาน
จังหวัดลําปางแล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 11 รายการ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม คือ รายการที่ 2 ให้
หน่วยงานจัดซื้อคุณสมบัติของกล้องที่มีคุณภาพสูง ในส่วนที่จะติดตั้งให้เห็นชัดเจนกว่าปกติ เช่น
หน้าลิฟต์หรือ บริเวณที่มีแสงสว่างน้อยหรือมากเกินปกติ ประมาณ 4-8 เครื่อง และให้ทดสอบ
ระบบดูก่อนที่จะติดตั้งจริง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ จึงมีมติเห็นชอบให้สํานักงานจังหวัดลําปาง
ดําเนินการจัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV และอุปกรณ์ได้ทุกรายการ
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