รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 6/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
**************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๒. นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตย์
๓. นางสาวธิติกมล สุขเย็น
๔. นางนิรัชฎา เตียบน้อย
๕. ส.ต.ท. มานพ อะมะมูว
๖. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๗. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
๘. นางณิทฐา แสวงทอง
๙. นายขันชัย สีนอร์
๑๐. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

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

13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัดมุกดาหารพิจารณา ดังนั้น จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๘
เลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๘
มีทั้งหมด 14 หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุม

-๒นายขันชัย สีนอร์ ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยของดรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 4/2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุม และในวาระที่ 3.19 และ 3.20 ขอแก้ไขจากขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ง ดให้ ค วามคิ ด เห็ น เป็ น งดออกเสี ย งลงมติ ที่ ป ระชุ ม แทน ดั ง รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.1/333 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่แจกจ่าย
ในที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม
ทราบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้บริการประชาชน งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 10 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ให้ เทศบาลเมื องมุ กดาหาร จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 10 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓.๒ อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการติดตั้งเครื่องรับ - ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ระบบ wifi)
แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.นากอก งบประมาณ 203,850 บาท (สองแสนสามพันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 19 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้อ งต้น แล้ว พบว่า ไม่ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ จึ ง เสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
ให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย ทบทวนแก้ไขรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วเสนอ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๓ อาเภอหนองสูง เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานใน อบต.หนองสูงใต้
งบประมาณ 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน 4 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 11 , 8 , 38 และ 36 จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานใน อบต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง งบประมาณ
73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จานวน 4 รายการ ดังนี้
3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 11 จานวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท งบประมาณ 42,000 บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

-๓3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 8 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อ 38 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3.3.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ 36 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระอื่นๆ
วาระที่ 4.1 อาเภอเมืองมุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เทศบาลตาบลมุก งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ คกก.
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
เลขานุการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 7 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติให้เทศบาลตาบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ 7 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

วาระที่ 4.2 อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา) แผนงาน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นากอก งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 10 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 10 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
วาระที่ 4.3 อาเภอนิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)
สาหรับงานกองคลัง อบต.นากอก งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ให้ คกก.จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน 1 รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้ องต้นแล้ วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๘ ข้อ 42 จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

-๔มติที่ประชุม

อนุมัติให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย จัดหาเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องพิมพ์ชนิด/เลเซอร์
LED สี แบบ Network ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 42 จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เลิกประชุมเวลา

14.00 น.

(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

