รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายออมสิน คามุก
๓. นายจักรกฤษณ์ พิมพ์สิน
๔. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
๕. นายอานุภาพ พลยะเรศ
๖. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๗. นางณิทฐา แสวงทอง
๘. นายชานาญ ทองดี
๙. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้ากลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร
๒. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
๓. ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผู้ร่วมประชุม
๑. น.ส.สุรัตวดี ไชยสิทธิ์
เริ่มประชุมเวลา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักวิชาการศึกษา ๖ ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๑๑.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เสนอโคร งการจั ด หาระบบ
คอมพิ วเตอร์ ให้ ค ณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่ว ยงานในสังกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหารพิจารณา ดังนั้น จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมใน
วันนี้
มติที่ประชุม

ทราบ

-๒ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มีทั้งหมด ๑๔ หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
เลขานุการ
วาระที่ ๓.๑ สนง.ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ
สานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารและสานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคาชะอี งบประมาณ
๒๔,๖๙๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๒ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๓๖ และไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางฯ จานวน ๑ รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการสานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารและ
สานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคาชะอี งบประมาณ ๒๔,๖๙๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๓.๑.๑ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๓๖ จานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท
๓.๑.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลาง ได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/
ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) หจก.อีซี่คอมพิวเทค ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐D งบประมาณ ๗,๔๙๐ บาท
๒) บจ.กรณ์ประกาย ไอที เซ็นเตอร์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB๒๐๒๕CX งบประมาณ
๘,๙๙๐ บาท
๓) ร้านมุกดาหารคอมพิวเตอร์และโอเอ ยี่ห้อ Canon รุ่น L๑๗๐ งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท
๔) www.priceza.com ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๗๔๗๐D งบประมาณ ๘,๔๕๓ บาท
คกก.จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ฯ จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด หาเครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ในวงเงินต่าสุด ๗,๔๙๐ บาท
เลขานุการ

วาระที่ ๓.๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ

-๓เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

เลขานุการ

ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๙ และข้อ ๓๖ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เทศบาลเมือง
มุกดาหาร งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๓.๒.๑ เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๓๖ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
วาระที่ ๓.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการห้องเรียนอาเซียน ASEAN School สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อบจ.มุกดาหาร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๗ รายการ
๑.๑) ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ และไม่ได้สืบราคา
จากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และ
การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด หาสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบวาระที่ ๔ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีห นัง สือ ที่ มท
๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและบูรณาการการใช้สื่อการเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อ
การเรี ยนรู้ และอุ ป กรณ์ การเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อบจ.
กาแพงเพชร, อบจ.น่าน และ อบจ.จันทบุรี) และคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาของสื่อ
การเรียนรู้ฯ ของแต่ละชั้นเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผลการตรวจสอบ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/๓๑๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการพิจารณา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพบว่า
เนื้อหาบางหน่วยน้อยกว่าในชั้นเรียน แบบฝึกหัดน้อยเกินไป เนื้อหาง่ายเกินไป เนื้อหาไม่ครอบคลุม
ตามตั ว ชี้ วั ด ในหลั ก สู ต รแกนกลาง ปี ๒๕๕๑ เป็ น ต้ น และประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานทบทวน

-๔-

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

รายละเอี ย ดโครงการให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ โดยให้ ป ระสานกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ นถึ ง
รายละเอียดการปรับแก้ โดยให้เร่งดาเนินการ
ดั ง นั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ พิ จารณาแล้ ว เห็ นควรชะลอโครงการห้ องเรี ยนอาเซี ยน ASEAN
School ส าหรั บนั กเรี ยนมั ธยมศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อบจ.มุ กดาหาร งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และหารือแนวทางการปฏิบัติไปยังกระทรวงมหาดไทย
ให้ชะลอโครงการห้องเรียนอาเซียน ASEAN School สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ อบจ.มุกดาหาร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าล้านบาทถ้วน) และหารือแนวทางการ
ปฏิบัติไปยังกระทรวงมหาดไทย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
๒) โครงการห้องเรียนอาเซียน ASEAN School สาหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ อบจ.มุกดาหาร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๗ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ และไม่ได้สืบราคาจากเว็บไซต์ ๑
เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณา
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นโครงการลักษณะ
เดียวกันกับ วาระที่ ๓.๓ วงเล็บ ๑) จึงเห็นควรชะลอโครงการ และหารือแนวทางการปฏิบัติไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
ให้ชะลอโครงการห้องเรียนอาเซียน ASEAN School สาหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ อบจ.มุกดาหาร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และหารือแนวทางการ
ปฏิบัติไปยังกระทรวงมหาดไทย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ ๓.๔ อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน ๗ โครงการ
๑) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทต.บางทราย
ใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ ทต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร แก้ไขโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อ
เป็นเครื่ องมือในการปฏิบั ติงาน งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

-๕-

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

๒) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สานักปลัดและกองช่าง ทต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ
๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบั นกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ ทต.นาโสก อ.เมือ งมุ กดาหาร แก้ไ ขโครงการจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ส านั กปลัดและกองช่าง
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป
๓) โครงการจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ทต.ค าอาฮวน อ.เมื องมุ กดาหาร งบประมาณ
๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ ทต.คาอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร แก้ไขโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งบประมาณ
๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุม
ครั้งต่อไป
๔) โครงการจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ กองคลั ง ทต.ค าป่ าหลาย อ.เมื องมุ กดาหาร งบประมาณ
๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๖มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

ให้ ทต.คาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร แก้ไขโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ
๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้ว
เสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
๕) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส านั กงานปลั ด อบต.กุ ดแข้ อ.เมื องมุ กดาหาร งบประมาณ
๕๓,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และข้อ ๓๘ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สานักงานปลัด อบต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ
๕๓,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๕.๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๓๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท
๕.๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๔๐๐ บาท
๖) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๖,๗๐๐
บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และข้อ ๓๘ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๖,๗๐๐
บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๖.๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
๖.๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท
๗) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๓๗,๓๐๐
บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๒ รายการ

-๗เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๙ และข้อ ๓๙ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๓๗,๓๐๐
บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๗.๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๗.๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท
วาระที่ ๓.๕ อาเภอคาชะอี จานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.หนองเอี่ยน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓
รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘, ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๓ จึง
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.หนองเอี่ยน อ.คาชะอี เฉพาะที่
เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓
รายการ ดังนี้
๑.๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L๒ Switch ขนาด ๑๖ ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๒๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท
๑.๒) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท
๑.๓) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า ขนาด ๑ KVA ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๓ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท
๒) โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.หนองเอี่ยน งบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป ประจาปี ๒๕๕๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ และข้อ ๕๓ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา

-๘มติที่ประชุม

อนุมัตโิ ครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.หนองเอี่ยน อ.คาชะอี งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปี ๒๕๕๗ เฉพาะที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓๑,๑๐๐ บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๒.๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L๒ Switch แบบที่ ๒ ขนาด ๒๔ ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๒) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า ขนาด ๑ KVA ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๓ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท

เลขานุการ

วาระที่ ๓.๖ อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน ๖ โครงการ
๑) โครงการจัดหาเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (เครื่องปริ้ นเตอร์) สาหรับงาน กองคลัง อบต.นากอก
อ.นิคมคาสร้อย งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย แก้ไขโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (เครื่องปริ้ นเตอร์)
สาหรับงาน กองคลัง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

๒) โครงการจั ดหาคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บงานส านั กงาน อบต.โชคชั ย อ.นิ คมค าสร้ อย งบประมาณ
๔๒,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันห้ าร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้ เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๙มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

ให้ อบต.โชคชัย อ.นิคมคาสร้อย แก้ไขโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน งบประมาณ
๔๒,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง
ต่อไป
๓) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน (บุคลากร สานักงานปลัด) อบต.นิคมคา
สร้อย อ.นิคมคาสร้อย งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย แก้ไขโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
(บุคลากร สานักงานปลัด) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
๔) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน (นักวิชาการศึกษา สานักงานปลัด) อบต.
นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย แก้ไขโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
(นักวิชาการศึกษา สานักงานปลัด) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

-๑๐-

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

เลขานุการ

๕) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง) อบต.นิคมคาสร้อย อ.นิคม
คาสร้อย งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นิคมคาสร้ อย อ.นิ คมคาสร้ อย แก้ไ ขโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (กองคลัง) งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งใน
การประชุมครั้งต่อไป
๖) โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองช่าง) อบต.นิคมคาสร้อย อ.นิคม
คาสร้อย งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นิคมคาสร้ อย อ.นิ คมคาสร้ อย แก้ไ ขโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (กองช่าง) งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๗ อาเภอดงหลวง จานวน ๓ โครงการ
๑) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สานักงานปลัด อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ ๖๙,๕๐๐
บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๑๑มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

มติที่ประชุม

ให้ อบต.หนองบั ว อ.ดงหลวง แก้ไ ขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สานักงานปลัด งบประมาณ
๖๙,๕๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง
ต่อไป
๒) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท
(สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน
๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง แก้ไขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ ๓๘,๖๐๐
บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้ว
เสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
๓) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองช่าง อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท
(สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน
๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้วพบว่า เป็น เกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง ปี ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้แก้ไขโครงการให้ตรงตามเกณฑ์ ปี ๒๕๕๘ แล้วเสนอให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง แก้ไขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองช่าง งบประมาณ ๒๘,๖๐๐
บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้ว
เสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

-๑๒ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ประจาศูนย์ดารงธรรม
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๔ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว สรุปดังนี้
รายการที่ ๑ ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๔๖
รายการที่ ๒ จัดหาสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางฯ ๔,๐๐๐ บาท เห็นควรอนุมัติในราคา ๒๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘
รายการที่ ๔ เปรียบเทียบ ๓ รายการ กับ ๑ เว็บไซต์ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัตโิ ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ประจาศูนย์ดารงธรรม (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จานวน ๔ รายการ ดังนี้
๔.๑ สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๔๖ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
๔.๒ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานประมวลผล ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
๔.๓ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
๔.๔ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard disk) ขนาดความจุ ๕๐๐ BG กรณีไม่
ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตาม
หนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบั ติก ารจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ข องกระทรวงมหาดไทย และการพิ จารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี ยี่ห้อ Western Element ราคา ๒,๘๘๐
บาท/หน่วย
๒) ร้านธนพร ซัพพลาย ยี่ห้อ Seagate Slim ราคา ๒,๐๐๐ บาท/หน่วย
๓) บจ.กรณ์ประกาย ไอที เซ็นเตอร์ Western Element ราคา ๒,๘๐๐ บาท/หน่วย
๔) www.admice.co.th ยี่ห้อ Sony PSZ-HA๕๐ ราคา ๒,๑๙๐ บาท/หน่วย
คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้ จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก (External Hard disk) ขนาดความจุ ๕๐๐ BG ในวงเงินต่าสุด ๒,๐๐๐ บาท/หน่วย
จานวน ๒ หน่วย งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

-๑๓เลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นควรหารือแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ข ององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ของคณะกรรมการการบริห ารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหารไปกระทรวงมหาดไทย
เพื่อจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการชัดเจน เป็นรูปธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

