รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายเกียรติศักดิ์ คาปาน
๓. นายจักรกฤษณ์ พิมพ์สิน
๔. นางพรรณวดี เจริญนาม
๕. นายรณรงค์ สินทรัพย์
๖. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
๗. นายวิธวัธ ภาพยนต์
๘. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๙. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนสถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๒. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร
๓. นายขันชัย สีนอร์
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
เริ่มประชุมเวลา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/เลขานุการ (ไปราชการ)
กรรมการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

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
คอมพิว เตอร์ ให้ คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหารพิจารณา ดังนั้น จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมใน
วันนี้
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
เลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

-๒-

มติที่ประชุม

มีทั้งหมด ๑๓ หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื่บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
จังหวัดมุกดาหารได้หารือแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปที่กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัด
มุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๗.๑/๔๐๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกระทรวงมหาดไทยได้ตอบ
ข้อหารือของจังหวัดมุ กดาหารเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ โครงการจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยที่ มี
อุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่ว นประกอบ จะต้องผ่ านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด
๓.๒ การพิจ ารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่ งเสริมการจัดหาสื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจะนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เลขานุการ
วาระที่ ๔.๑ ส านั ก งานจั ง หวัด มุกดาหาร เสนอโครงการจัด ซื้อเครื่อ งส ารองไฟฟ้า งบประมาณ
๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๑ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว พบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติให้สานักงานจังหวัดมุกดาหาร จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า คือ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๕๒ จานวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เลขานุการ
เลขานุการ

วาระที่ ๔.๒ ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกลุ่มงาน
การเงินและบัญชี งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๓มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด มุ ก ดาหารจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ตามโครงการจั ด หา
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกลุ่มงานการเงินและบัญชี คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่
๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐
บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เลขานุการ

วาระที่ ๔.๓ สานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ งบประมาณ
๗,๔๙๐ บาท (เจ็ดพัน สี่ร้ อยเก้าสิ บบาทถ้ว น) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ แต่ได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ กับ
๑ เว็บไซต์ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติให้สานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัด หาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาว - ดา ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX๒๘๔๐ ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง โดยได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจาก
เว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการ
พิจารณาเอกสารหลั กฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่ งเสริมการจัดหาสื่ อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) หจก.อีซี่คอมพิวเทค งบประมาณ ๗,๔๙๐ บาท
๒) หจก.อีที คอมพิวเตอร์ ๒๐๐๑ งบประมาณ ๗,๙๙๐ บาท
๓) ร้านมุกดาหารคอมพิวเตอร์และโอเอ งบประมาณ ๗,๙๙๐ บาท
๔) www.brother.com งบประมาณ ๗,๙๙๐ บาท
คกก.จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ฯ จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาว - ดา ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX-๒๘๔๐ ในวงเงินต่าสุด ๗,๔๙๐
บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๔ อ.เมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ สานักปลัด ทต.คาป่าหลาย
งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และ ๗ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ สานักปลัด ทต.คาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ
๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้

-๔๔.๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
๔.๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท
เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ

วาระที่ ๔.๕ อ.เมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ กองวิชาการและแผนงาน
ทต.คาป่ าหลาย งบประมาณ ๓๙,๐๐๐บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ ที่ ๘ และ ๗ จึ ง เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัตโิ ครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ กองวิชาการและแผนงาน ทต.คาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร
งบประมาณ ๓๙,๐๐๐บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๔.๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
๔.๕.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
วาระที่ ๔.๖ อ.เมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาคอมพิเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทต.บางทรายใหญ่
งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ ทต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร ปรับปรุงแก้ไขโครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ งบประมาณ
๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่น ห้ าพันบาทถ้วน) ให้ ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๗ อ.เมื อ งมุ ก ดาหาร เสนอโครงการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ กองคลั ง ทต.ค าป่ า หลาย
งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๕มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ ทต.ค าป่ า หลาย อ.เมื อ งมุ ก ดาหาร จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ตามโครงการจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ กองคลัง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ
๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เลขานุการ

วาระที่ ๔.๘ อ.เมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทต.คาอาฮวน
งบประมาณ ๑๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘, ข้อ ๑๑, ข้อ ๓๘ และ ๕๒
จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทต.คาอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ
๑๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๔ รายการ ดังนี้
๔.๘.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท
๔.๘.๒ เครื่ องคอมพิว เตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
๔.๘.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๔๐๐ บาท
๔.๘.๔ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๒ จานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒,๔๐๐ บาท

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๙ อ.คาชะอี เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน อบต.โพนงาม งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ และ ๗ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน อบต.โพนงาม
อ.คาชะอี งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๔.๙.๑ เครื่ อ งคอมพิ เ ตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท

-๖๔.๙.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
เลขานุการ

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๑๐ อ.คาชะอี เสนอโครงการรับเงินอุดหนุนจากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานของศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ อบต.บ้านเหล่า งบประมาณ ๔๑,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๗ และไม่ตรงตาม
เกณฑ์ฯ จานวน ๑ รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
อนุมัติโครงการรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อบต.
บ้านเหล่า อ.คาชะอี งบประมาณ ๔๑,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓
รายการ ดังนี้
๔.๑๐.๑ เครื่องคอมพิเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
๔.๑๐.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A๓ ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
๔.๑๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต Samsung Galaxy Tab A P๕๕๕ ซึ่งเป็นกรณี
ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง โดยได้เปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจากเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ ตาม
หนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบั ติการจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) ร้านเจ เอส คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๔,๙๐๐ บาท
๒) บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จากัด งบประมาณ ๑๕,๙๐๐ บาท
๓) ร้าน เอส เจ คอมซิทเท็มส์ จากัด งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท
๔) www.siamphone.com งบประมาณ ๑๔,๙๐๐ 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 ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต Samsung Galaxy Tab A P๕๕๕ ในวงเงินต่าสุด ๑๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-๗เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๑๑ อ.คาชะอี เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน อบต.บ้านค้อ
งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗, ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๒ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มัติโ ครงการจั ดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์ส าหรับส านักงาน อบต.บ้านค้อ อ.คาชะอี งบประมาณ
๔๑,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๔.๑๑.๑ เครื่องคอมพิเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
๔.๑๑.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A๓ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
๔.๑๑.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๒ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
วาระที่ ๔.๑๒ อ.นิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ อบต.นากอก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบ้าน
ถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ คือ เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๔๕ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
วาระที่ ๔.๑๓ อ.ดงหลวง เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สานักงานปลัด อบต.หนองบัว
งบประมาณ ๕๕,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗, ข้อ ๓๖ และข้อ ๕๓ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สานักงานปลัด อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ
๕๕,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้

-๘๔.๑๓.๑ เครื่องคอมพิเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
๔.๑๓.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๓๖ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
๔.๑๓.๓ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๓ จานวน ๕ เครื่องๆ ละ ๖,๑๐๐ บาท งบประมาณ ๓๐,๕๐๐ บาท
เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๑๔ อ.ดงหลวง เสนอโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ก องคลั ง อบต.หนองบั ว
งบประมาณ ๔๑,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗, ข้อ ๓๘ และข้อ ๕๓ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ ๔๑,๘๐๐
บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๔.๑๔.๑ เครื่องคอมพิเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
๔.๑๔.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท
๔.๑๔.๓ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๓ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท
วาระที่ ๔.๑๕ อ.ดงหลวง เสนอโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ก องช่ า ง อบต.หนองบั ว
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้ว น) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗, ข้อ ๓๗ และข้อ ๕๓ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง งบประมาณ ๔๑,๘๐๐
บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้

-๙๔.๑๕.๑ เครื่องคอมพิเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
๔.๑๕.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A๓ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท
๔.๑๕.๓ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๕๓ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
เลขานุการ
วาระที่ ๕.๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน งบประมาณ ๔๙,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และข้อ ๕๐ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เทศบาลเมือง
มุกดาหาร งบประมาณ ๔๙,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๕.๑ เครื่ องคอมพิเ ตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท
๕.๒ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

