รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายสรายุทธ
2. นายลัคน์พงศ์
3. น.ส.วัชราภรณ์
4. นายอดุล
5. น.ส.ปัญจรัตน์
6. นายอภินันท์
7 จ.ท.พัทธพล
8. นายอรุณ
9. นางจิราพรรณ
10. น.ส.ผกาพรรณ
11. นายพิสิษฐ์
12. นายชัยรัตน์

แก้วกุลปรีชา
อยู่ฉิม
จินดาวงศ์
อ่อนละมูล
ฐิติรัชชพันธุ์
มีแก้ว
สุขสบาย
สีแดง
กลิ่นเกลา
เพชรแสงสว่าง
บุญส่งนาค
สุอังคะวาทิน

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน
แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา
4. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางกานต์สินี
2. นายนราธิป
3. น.ส.มนัสวี
4. น.ส.ศิริวรรณ
5. น.ส.อุมาภรณ์
6. น.ส.กุลธิดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผ่องแผ้ว
นฤดีศรีอุทัย
อยู่เย็น
มั่งถึก
สินธุ์แดง

ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ

ประธาน
ตามคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 964 /2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดั บ จั ง หวั ด ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น
เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลหัวสะพาน รวม 1 โครงการ 8 รายการ
งบประมาณ 3,000,000 บาท (งบประมาณโครงการเกิน 500,000 บาท) โดยเป็นกรณีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 1 โครงการ 7 รายการ และไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ จํานวน 1 รายการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ระเบียบวาระที่ 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ซึ่ ง สํา นั ก งานจัง หวั ด เพชรบุ รี ใ นฐานะเลขานุก ารได้ส่ง รายงานการประชุ ม ฯ ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี พบ 0017.2/10573 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จํานวน 11 หน้า
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ระเบียบวาระที่ 3
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
เลขานุการ
การประชุมครั้งนี้ มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในนามขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่งรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จํานวน
1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลหัวสะพาน รวม 1 โครงการ 8 รายการ งบประมาณ 3,000,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณี
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562, เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้ นฐานของระบบกล้ องโทรทัศ น์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 โครงการ 7 รายการ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางฯ จํานวน 1 รายการ
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กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่
เกณฑ์
เกณฑ์
รายการ
คอมฯ
CCTV ราคากลาง
หน่วยงาน
ปี 61 (ข้อ) ปี 61 (ข้อ)
32,000
2
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
1. เทศบาล
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ตําบล
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
หัวสะพาน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
วงเงินทั้งสิ้น
23,000
1
1,448,000 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
บาท
ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป
125,000
11
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง
2,500
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 61
12,000
63
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
21,000
33
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
18,000
28
7. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

ราคาจัดหา จํานวน

รวม

23,000

44

1,012,000

19,000

3

57,000

110,000

2

220,000

2,500
10,000
21,000

44
1
1

110,000
10,000
21,000

18,000

1

18,000

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

32,000

2

64,000

กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วย
งาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

เทศบาล 1. Switch L2 SFP 24 Port
คุณลักษณะพื้นฐาน
ตําบล
หัวสะพาน - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ

Fiber Switch ขนาด 24 ช่อง
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า
Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ SFP
Gigabit Ethernet อย่างน้อย 24
ช่อง และแบบ Gigabit Ethernet
Combo อย่างน้อย 2 ช่อง
- มี BackPlane ขนาดไม่น้อยกว่า 48 Gbps
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า
16,000 Mac Address

บริษัท ทีโอที
จํากัด

บริษัท
เอมท๊อป
จํากัด

บริษัทSPK
เทคโนโลยี
จํากัด

เว็บไซต์

32,000

43,000

44,800

http://10
8connect.
co.th

33,900
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หน่วย
งาน

ตารางเปรียบเทียบ 3 รายการ
รายการ

บริษัท ทีโอที
จํากัด

บริษัท
เอมท๊อป
จํากัด

บริษัท SPK
เทคโนโลยี
จํากัด

เว็บไซต์

ราคา
จัดหา

จํา
นวน

รวม

เทศบาล - รองรับ Jumbo Frame ได้ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 K
ตําบล
หัวสะพาน - สามารถทํา VLAN แบบต่างๆ ได้ เช่น
MAC-based VLAN Port-based
VLAN/Guest VLAN เป็นอย่างน้อย
- สามารถทํา SNMP version 1,2c,3
และ RMON ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์
ผ่านทาง Web base configuration
(HTTP/HTTPS) และ Telnet ได้
เป็นอย่างน้อย
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน

ผู้แทนเทศบาลตําบลหัวสะพาน การจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาใหม่เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหัวสะพาน จํานวน 16 จุด รวมกล้องทั้งสิ้น 47 ตัว โดยแยกเป็นติดตั้งภายใน
อาคาร 3 ตัว และติดตั้งภายนอกอาคาร 44 ตัว ซึ่งการติดตั้งครั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยทางเทศบาลได้มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดจุดติดตั้งให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางเทศบาลมีห้องสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ไว้โดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลไว้ชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้สามารถจัดหาได้ทั้ง 8 รายการ โดยให้ดํา เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด คํา นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เมื่อดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการทราบด้วย อีกทั้งให้ดําเนินการหาแนวทาง/วิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทางตํารวจในพื้นที่ต่อไปด้วย พร้อมทั้งเมื่อดําเนินการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบรายงานผลตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่เว็บไซต์ https://all.thcamera.com (เฉพาะกล้องที่ติดตั้งภายนอกอาคาร)
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
*********************
(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

