รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายราศรี พั่วแพง
๓. นายออมสิน คามุก
๔. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
๕. นายอนุภาพ พลยะเรศ
๖. นายวิธวัธ ภาพยนต์
๗. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๘. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
๙. นางณิทฐา แสวงทอง
๑๐. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร
๒. นายขันชัย สีนอร์
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
เริ่มประชุมเวลา

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

๑๐.๓๐ 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 ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

-๒-

มติที่ประชุม

มีทั้งหมด ๙ หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School)
สาหรับนักเรียนประถมศึกษา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๙ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีทั้งส่วนที่ตรงตามเกณฑ์และส่วนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘
จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
ให้ อบจ.มห. ทบทวนโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้ เ ป็ น ไปตาม หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน
ASEAN School Online และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๐๙๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการจั ด หาสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School)
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๙ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีทั้งส่วนที่ตรงตามเกณฑ์และส่วนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘
จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ อบจ.มห. ทบทวนโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้ เ ป็ น ไปตาม หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน
ASEAN School Online และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๐๙๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการจั ด หาสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๓ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาหรับกองสวัสดิการสังคม
ทต.คาป่าหลาย งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
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 ต ามโครงการจั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาหรับกองสวัสดิการสังคม คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เลขานุการ

-๓-

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๔ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line
Internet) ทต.โพนทราย งบประมาณ ๙๘,๙๗๕ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ ๒๙ จานวน ๑ รายการ
และไม่ตรงตามเกณฑ์จานวน ๒ รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติ โ ครงการจัด หาเครือ ข่า ยระบบอิน เตอร์เ น็ต (Leased Line Internet) ทต.โพนทราย
งบประมาณ ๙๒,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๓.๔.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๒๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
๓.๔.๒ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑,๐๐๐ VA ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยทาการเปรียบเทียบ ๓ รายการ
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) ยี่ห้อ SingenPhase รุ่น micro Eco series ๖๐๐-๑๒๐๐ VA งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
๒) ยี่ห้อ APC รุ่น BX๑๑๐๐CIMS ๖๖๐watts/๑๐๐๐ VA งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท
๓) ยี่ห้อ LINE THAI รุ่น ๑๐๐๐ VA LINE THAI (มอก.๑๒๙๑/๒๕๔๕) ๒ Batterry
งบประมาณ ๓,๔๙๐ บาท
คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด ๑,๐๐๐ VA ยี่ห้อ SingenPhase รุ่น micro Eco series ๖๐๐-๑๒๐๐ VA ในวงเงินต่าสุด
๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
๓.๔.๓ ค่าเดินสาย OFC จานวน ๒,๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยทาการเปรียบเทียบ
๓ รายการ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณา
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) ยี่ห้อ TOT รุ่น UFC ๙๗๑๒M (๑๒ Core ๙/๑๒๕) เมตรละ ๓๕ บาท งบประมาณ
๘๗,๕๐๐ บาท
๒) ยี่ห้อ Fiber Optic Outdoor SDSS Cable รุ่น UFC๙๗๑๒Z๑๒ (Core,๙/๑๒๕)
เมตรละ ๔๓ บาท งบประมาณ ๑๐๗,๕๐๐ บาท
๓) ยี่ห้อ Fiber Optic Outdoor Armored รุ่น Cable ๑๒ singlemode ๙/๑๒๕
Direct Burail เมตรละ ๔๑ บาท งบประมาณ ๑๐๒,๕๐๐ บาท

-๔คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้ จัดหาค่าเดินสาย OFC
จานวน ๒,๕๐๐ เมตร ยี่ห้อ TOT รุ่น UFC ๙๗๑๒M (๑๒ Core ๙/๑๒๕) เมตรละ ๓๕ บาท
งบประมาณ ๘๗,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๕ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองการศึกษา ทต.คาป่าหลาย
งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๗ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ ทต.คาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะ
ส าหรั บ กองการศึ ก ษา คื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ส านั ก งาน ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๖ อาเภอคาชะอี เสนอโครงการจัด หาคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในสานักงาน อบต.คาชะอี
งบประมาณ ๙๗,๓๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘, ข้อ ๕๒, ข้อ ๑๑ จานวน ๓ รายการ
และไม่ตรงตามเกณฑ์จานวน ๑ รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มัติ โ ครงการจั ดหาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ใช้ ในส านั กงาน อบต.ค าชะอี อ.คาชะอี งบประมาณ
๗๗,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๓.๖.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓.๖.๒ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๕๒ จานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓.๖.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓.๖.๔ มีมติให้ทบทวน เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๕ หน้า/นาที)
ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สาร ข้อ ๔๐ แล้ว เสนอ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่ อ ไป

-๕-

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๗ อาเภอคาชะอี เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในสานักงาน อบต.บ้านซ่ง
งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้ อ ๑๑ และ ๓๘ จึ ง เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในสานักงาน อบต.บ้านซ่ง อ.คาชะอี งบประมาณ
๒๔,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๓.๗.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานประมวลผล ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓.๗.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๘ อ าเภอหนองสู ง เสนอโครงการจัด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ (เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับงานกองคลัง ทต.บ้านเป้า งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท
(เก้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๕๒ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ ทต.บ้ า นเป้ า อ.หนองสู ง ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามเกณฑ์ร าคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๙ อาเภอดอนตาล เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สาหรั บ ใช้ ใ น อบต.บ้ า นบาก งบประมาณ ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่ ง หมื่ น สี่ พั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๓๘ และ ๓๙ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัตโิ ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับใช้ใน อบต.บ้านบาก
อ.ดอนตาล งบประมาณ ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๓.๙.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (๑๘หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๔๐๐ บาท
(เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

-๖๓.๙.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (๓๐หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๑๐ อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กกแดง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ว น)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ อบต.กกแดง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
วาระที่ ๓.๑๑ อาเภอหว้านใหญ่ เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บริการ อบต.ป่งขามดงหมู
งบประมาณ ๗๐,๗๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ อบต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ ระเบียบวาระอื่นๆ
วาระที่ ๔.๑ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลมุก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐,ข้อ ๓๖ และข้อ ๗ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักปลัด เทศบาลตาบลมุก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

-๗๔.๑.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๓๖ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔.๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๔.๒ อาเภอเมืองมุกดาหารเสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่ า ง เทศบาลตาบลมุก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่ าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘,ข้อ ๓๙ และข้อ ๕๑ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มัติโ ครงการจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตาบลมุก
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่น หนึ่ง พัน บาทถ้ว น)
จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๔.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔.๒.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๙ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔.๒.๓ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๕๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วาระที่ ๔.๓ อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสานักปลัด ส่วน
การคลัง และส่วนโยธา อบต.บ้านโคก งบประมาณ ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้ คกก.จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ฯ พิ จ ารณา จานวน ๕ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ ๘,ข้อ ๑๑ ,ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๙
จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโ ครงการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์เ พื่อ ใช้ง านในสานัก ปลัด ส่ว นการคลัง และส่ว นโยธา
อบต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
จานวน ๔ รายการ ดังนี้
๔.๓.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สาหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณ ลัก ษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจาปีง บประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ข้อ ๘ จานวน ๕ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ
๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

-๘๔.๓.๒ เครื่ องคอมพิว เตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔.๓.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๓๖ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาทงบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔.๓.๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๓๙ จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๗,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๒๑,๙๐๐ บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เลขาณุการ

มติที่ประชุม

การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัดมุกดาหารนั้น มีบางหน่วยงานเสนอขออนุมัติรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคาต่ากว่า
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘ และบางหน่วยงานเสนอ
ราคาเท่ากับเกณฑ์ราคากลางพอดี จากการสอบถามหน่วยงานในสังกัดพื้นที่พบว่า บางหน่วยงาน
มีงบประมาณจากัดและมีการตั้งราคาไว้ในข้อบัญญัติของหน่วยงาน และได้สืบราคาจากท้องตลาด
แล้ ว สามารถจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามราคาที่ ข ออนุ มั ติ ไ ด้ จึ ง เรี ย น คกก.จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ เพื่อโปรดทราบ
ทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

