รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนที
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น.ส. กัญญาพัชร
น.ส. พรรษณพร
นายอาทิตย์
นางเกตุแก้ว
นางสุจิรา
จ.ส.อ. พีระพร
นายอานวย

9. น.ส. วิริยา

มนตริวัต
จันทร
จันทร์ดี
แสงคา
พัดคา
อยู่ทรัพย์
จาปา
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี)
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)
3. ผศ.ดร. อุไร
เงินงอก
4. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
5. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพิสมัย
พัทธิยา
๒. นางกนกนารถ ชมวงษ์
๓. น.ส. กฤษณา ต่วนมณี
๔. นางชุติมา
ตั้งพินิจกุล
๕. น.ส.พัชรินทร์ จันทร์โนทัย
๖. นายสุขสันต์ ศรีภักดี
๗. นายศิรภาส
จังอินทร์
๘. นายคณาธิป อ่อนตา
๙. น.ส. กรรณิการ์ ประภาสมบัติ
๑๐. นายสมชาย ไวยประสิทธิ์
๑๑. น.ส. ทิพย์สุคนธ์ ชิดชนก
๑๒. นางทรงศิริ
สุขรอด

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล แทนนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระยาเดินธง
เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญการ แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกตูม
พนักงานจ้างบันทึกข้อมูล แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
นายช่างโยธา ชานาญงาน แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
ผู้อานวยการกองการศึกษา แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
สานักงานเทศบาลตาบลโคกตูม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เทศบาลตาบลโคกตูม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เทศบาลตาบลโคกตูม
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
13. น.ส. ทิพวัล

-2๑๓. น.ส. ทิพวัล ทองคา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด
๑๔. นางภาวนา ทัพจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
๑๕. น.ส. ยุพาภรณ์ ศรีทิศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
๑๖. นางกัลติชา พิมพ์สมบูรณ์
ผู้อานวยการกองคลัง เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง
๑๗. จ.อ. หญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง
๑๘. นางมณฑาทิพย์ ต้นแขม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๑๙. นายคณุตจพงษ์ ภูมะธน
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๐. น.ส. ณภาพงษ์ สงวนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางกรรณชนม์ ใจบุญ ปิ่นแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๒. น.ส. จักรีพร เสมอใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
๒๓. น.ส.เบญจมาภรณ์ ไทยจานงค์ศิลป์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดลพบุรี
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธาน

การประชุมแทน
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า
1. ในคราวประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด ลพบุ รี ครั้ ง ที่ 6/๒๕๖0 เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2560
คณะกรรมการฯ มีมติความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 1,252,900 บาท ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 964,200 บาท
ของสานักงานจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าโครงการ
ดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 965,500 บาท ลดลงจากเดิม เป็นเงิน 287,400 บาท สานักงานจังหวัดลพบุรี
จึงได้ดาเนิ นการปรับ ลดรายการและปรั บ ราคาและคุณลั กษณะของครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ประจ าปี 2560 และและเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 758,700 บาท จานวนเงินที่เหลือเป็น
ค่าอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน 206,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 965,500 บาท
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับ จั งหวั ด จั งหวัด ลพบุ รี ครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวั นที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการฯ
ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 4 หน่วยงาน โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
/1.1 อยู่ระหว่าง...

-31.1 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) องค์ การบริ หารส่ วนต าบลหนองเมื อง : โครงการจั ดให้ มี เครื่ องมือเครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ เป็นเงิน 106,900 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึ่ง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,000 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง : โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อม
ติดตั้ง จานวน 5 จุด จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 364,900 บาท
1.2 ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 โครงการ
ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยง
ในเขตตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,569,200 บาท โครงการดังกล่ าวถูกชะลอการก่อหนี้ผู กพัน เนื่องจาก
ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามที่
มติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
3. จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งโครงการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของหน่วยงาน (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด
จ านวน 8 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ได้ เชิ ญหน่ ว ยงานเข้ าร่ ว มชี้ แ จงรายละเอี ย ดการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นครั้ ง นี้ ด้ ว ย
และขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า เทศบาลเมื อ งเขาสามยอด โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 9 รายการ เป็ นเงิ น 253,800 บาท (สองแสนห้ าหมื่ นสามพั น แปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดาชนิด Network แบบที่ 2
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 7
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 8
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 9
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 12
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 46
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 48
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 50
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 52

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
16,000
1
16,000
22,000
22,000
2
44,000
30,000
30,000
4
120,000
16,000
16,000
1
16,000
15,000
15,000
1
15,000
10,000
10,000
1
10,000
7,900
7,900
2
15,800
17,000
17,000
1
17,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
253,800

/มติที่ประชุม...

-4มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ เทศบาลเมืองเขาสามยอดดาเนินการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 9 รายการ เป็นเงิน 253,800 บาท
(สองแสนห้ า หมื่ น สามพั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น) ทั้ ง นี้ ใ ห้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คานึ งถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ งว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลพบุ รี เสนอโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ .ศ. 2562 จ านวน 6 รายการ รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น 198,900 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 7
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 9
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 45
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 50
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 51
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 54

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
16,000
4
64,000
30,000
30,000
3
90,000
7,900
7,900
2
15,800
7,900
7,900
1
7,900
9,000
9,000
2
18,000
3,200
3,200
1
3,200
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
198,900

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่ างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุรี
ด าเนิ นการโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ .ศ. 2562 จ านวน 6 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,900 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์ เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุสานักปลัด (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม)
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จานวน 4 รายการ (เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
267,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง
๔ เครือ่ งสารองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 60 ข้อ ๒
เกณฑ์ CCTV ปี 60 ข้อ ๙
เกณฑ์ CCTV ปี 60 ข้อ ๑๑
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ ๖๑

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
33,000
33,000
7
24,000
9,500
2,500

24,000
1
9,500
1
2,500
1
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

รวม (บาท)
231,000
24,000
9,500
2,500
267,000

/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
ดาเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสานักปลัด (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการป้องกัน
แก้ไขปั ญหายาเสพติดและอาชญากรรม) งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 4 รายการ (เฉพาะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ล
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,100 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 8
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 43
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 50
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 61
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 62

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
22,000
22,000
5
110,000
7,100
7,100
1
7,100
7,900
7,900
3
23,700
2,500
2,500
1
2,500
5,900
5,900
2
11,800
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
155,100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่ างกว้างขวางและเห็นชอบในหลั กการให้ องค์การบริหารส่ว นตาบลท่าแค
ดาเนินการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 155,100 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของ
ทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ งถึ ง ความคุ้ มค่ า ความประหยัด ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และให้ มีก ารแข่ งขั น
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
5. เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง
ฝ่า ยเลขาฯ แจ้ งว่า เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง เสนอโครงการจัดหาคอมพิว เตอร์
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ ใช้ ใ นงานส านั ก งาน จ านวน 1 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

๑ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 7

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
16,000
10
160,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
160,000

กรรมการ (นายพีระพรฯ) ได้ให้ข้อเสนอว่า หน่วยงานควรพิจารณาจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า
ควบคู่กับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่ างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง
ดาเนินการโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในงานสานักงาน จานวน
1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
6. องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนิ ย มชั ย เสนอโครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
156,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED แบบ Network
เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับงานเอกสารทั่วไป
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 7
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 11
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 12
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 42
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 44
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 48
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 54
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 61

ราคา MDE
(บาท)
16,000
23,000
16,000
4,300
2,600
10,000
3,200
2,500

ราคาอ้างอิง
จานวน
รวม (บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
4
64,000
23,000
1
23,000
16,000
1
16,000
4,300
3
12,900
2,600
3
7,800
10,000
2
20,000
3,200
1
3,200
2,500
4
10,000
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์
156,900

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
ดาเนิ นการโครงการจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
จานวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
7. เทศบาลบาลตาบลโคกตูม
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า เทศบาลบาลตาบลโคกตูม เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในส านั ก งาน งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 9 รายการ รวมเป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 583,700 บาท
(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
8 รายการ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัล จะต้อง
สืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา
พร้อมทั้งระบุเหตุผล/ความจาเป็นที่ต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเชิญ
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกตูมชี้แจงโครงการดังกล่าว
/ที่...

-7ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับประมวลผล
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่1
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
อุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เครือ่ งสารองไฟ ขนาด 800 VA

ข้ อตามเกณฑ์ (ชื่อเกณฑ์/ชื่อหน่วยงาน
ทีป่ ระกาศกาหนดเกณฑ์
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 8
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 9
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 13
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 45
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 50
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 52
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 58
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 61

ราคา MDE
22,000
30,000
21,000
7,900
7,900
17,000
700
2,500

ราคาอ้างอิง

จานวน

วงเงินรวม

22,000
5
30,000
1
21,000
1
7,900
2
7,900
2
17,000
2
700
3
2,500
2
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

110,000
30,000
21,000
15,800
15,800
34,000
2,100
5,000
233,700

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ ต่ าง ๆ
ราคาอ้างอิง
จานวน
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ ้อ รวมทัง้ เว็บไซต์ อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)
1 HIGH SPEED PRINTER
บริษัท คอนโทรล ดาต้า
หจก.ซีลลอท
บริษัท ดูอนิ โซลูชนั่ https://www.cps.co.th/product/19562 350,000
1
(เครือ่ งพิมพ์รายชือ่ ผูม้ สี ิทธิเลือกตัง้ และรายงาน)
(ประเทศไทย)
/เครือ่ งพิมพ์ความเร็วสูง printronix-p8000-line-matrix-printers
ยีห่ ้อ RRINTRONIX
ยีห่ ้อ RRINTRONIX
ยีห่ ้อ RRINTRONIX
ยีห่ ้อ RRINTRONIX
รุน่ P 8000
รุน่ P 8000
รุน่ P 8000
รุน่ P 8000
ราคา 350,000 บาท ราคา 350,000 บาท ราคา 350,000 บาท
ราคา 350,000บาท
รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์

วงเงินรวม
(บาท)
350,000

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ทีป่ ระกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทลั ฯ
ที่

รายการ

๓๕๐,๐๐๐
๕๘๓,๗๐๐

ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกตูม (คุณชุติมาฯ) ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ จ านวน 8 รายการ เป็ น ไปตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานของครุ ภัณฑ์ คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ ไม่ตรงเกณฑ์ฯ ประกาศที่กระทรวงดิจิทัลกาหนด
เนื่องจาก สานักปลัดเป็นหน่วยรับผิดชอบเรื่องงานทะเบียนราษฏร์ ซึ่งการจัดหาเครื่องพิมพ์ ดังกล่าวเป็นการจัดหา
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีสภาพชารุด ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงจัดหาเพื่อ
นามาใช้สาหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น พิมพ์ข้อมูลประชากรสาหรับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพิมพ์ข้อมูลสาหรับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวที่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองได้
ฝ่ายเลขาฯ จากการสืบราคาเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งและรายงาน ราคาต่าสุ ด
เป็นเงิน 350,000 บาท เห็นควรใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลบาลตาบลโคกตูม ดาเนินการ
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสานักงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 583,700 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สาหรับเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
รายงาน ให้ใช้ราคาต่าสุด เป็นเงิน 350,000 บาท เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ ง ถึง ความคุ้ มค่ า ความประหยั ด ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และให้ มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

/8. สานักงาน...

-88. สานักงานจังหวัดลพบุรี
ฝ่า ยเลขาฯ แจ้ งว่ า ส านั ก งานจั ง หวั ดลพบุรี เสนอโครงการส่ งเสริม และสนั บสนุ นการ
ด าเนิ น งานตามพระราชด าริ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
203,300 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นการจัดจ้างเอกชน
ดาเนิ นการจัดทาเว็บไซต์ฯ ซึ่ง ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิ ทัลฯ จะต้องสืบราคาจาก
ท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย รวมทั้งอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ซึ่งได้แจก
เอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอเชิญผู้แทนสานักงานจังหวัดชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว
กรณีไม่มรี าคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ
ที่
รายการ
1 จัดทาเว็บไซต์โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทัง้ เว็บไซต์ ต่ าง ๆ
(เปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ยีห่ ้อ รวมทัง้ เว็บไซต์ อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ )
-ไม่ม-ี
บริษัท เน็ตซิตี้ จากัด บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ บริษัท ซิตวี้ าไรตี้ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
เปอร์เรชัน่ จากัด
203,300 บาท
350,000 บาท
217,745 บาท

ราคาอ้างอิง

จานวน

203,300

1

รวมจานวนเงินกรณีไม่มีเกณฑ์
รวมจานวนเงินส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วงเงินรวม
(บาท)
203,300

๒๐๓,๓๐๐
๒๐๓,๓๐๐

ผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรี (คุณเบญจมาภรณ์ฯ) ชี้แจงว่า การจัดทาโครงการดังกล่าว
เป็นการจัดทาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งให้จั งหวัดลพบุรีดาเนิ นการจัดทาเว็บไซต์ฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ ดาเนินงานสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) จังหวัดลพบุรี และดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปั จ จุ บั น อีก ทั้ งเป็ น แหล่ งรวบรวมข้ อ มูล การด าเนิ นโครงการฯ ในด้ า นต่ างๆ ให้ กั บผู้ บริ ห าร ประชาชน ผู้ ที่ ส นใจ
ได้รับทราบข้อมูล
ฝ่ายเลขาฯ จากการสืบราคาการจัดทาเว็ บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ราคาต่าสุด เป็นเงิน 203,300 บาท เห็นควรใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา สาหรับการสืบ
ราคาจากเว็บไซต์ไม่ปรากฏ เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้ สานักงานจังหวัดลพบุรี ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชดาริ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน
1 รายการรวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 203,300 บาท (สองแสนสามพัน สามร้ อยบาทถ้ว น) โดยใช้ รา คาต่ าสุ ด เป็ นเงิ น
203,300 บาท เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหา ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด
คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีการจัดหาครุภัณฑ์
จะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของอุ ป กรณ์ (Hardware) จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลั งงาน ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
/1.2) การจัดหา...

-91.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการหรือบริ หารงานที่มีคุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน นอกจากนี้
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
2) หลั งจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ ว ขอให้ หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
3) กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบ
เป็นคุณลักษณะขั้นต่าภายในราคาที่กาหนด เมื่อมีประกาศเผยแพร่ออกมาใหม่ หน่วยดาเนินการต้องพิจารณาทบทวน
คุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด และกาชับให้หน่วยจัดหาพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนของงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัด ความคุ้ มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
- เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

