รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
2. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
3. น.ส.พรรษณพร จันทร์ดี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
4. นายอาทิตย์ แสงคา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
5. นางสุวรรณา ทรัพย์ศรีเกื้อกูล แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
6. น.ส.สุนทรียา เกตุนวม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
7. น.ส.จักรีพร เสมอใจ
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
กรรมการและเลขานุการ
8. นายอานวย
ภาชนะปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
9. น.ส. วิริยา
ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร. อุไร เงินงอก
4. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุพจน์
๒. นางสุวรรณา
๓. น.ส. ชุติมา

เกตุประจักษ์

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ทรัพย์ศรีเกื้อกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
ทัศจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เทศบาลตาบลโคกสาโรง

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กระทรวงมหาดไทย แจ้ ง เวี ย นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย เห็ นชอบให้ ปรับปรุงหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงมหาดไทย ตั้ง แต่ วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2559 คื อ การจัด หาที่ ห น่ว ยงานสามารถ
ดาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด ดังนี้
(1) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสานักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติและ
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กาหนดภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่อง/คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
/(2) เป็นการ...

-2(2) เป็ น การจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(จัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)
(3) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/
โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้าซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(4) รัฐวิส าหกิจ สามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี จานวน 13 โรงเรียน
ซึ่งสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7 แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 แห่ง
สามารถดาเนินการจัดหาได้เองโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ เนื่องจากมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่
ประธานได้แจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย 1) เทศบาลเมืองเขาสามยอด 2) เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 3) เทศบาล
ตาบลเขาพระงาม 4) เทศบาลตาบลโคกตูม และ 5) เทศบาลตาบลล านารายณ์ สาหรับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองลพบุรีและเทศบาลตาบลโคกสาโรง ได้รับงบประมาณเกิน
100,000 บาท จึ งต้ องขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) เทศบาลเมืองลพบุรี จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 168,000 บาท และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน ( OEM)
ที่มีลิ ขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 8 โปรแกรม ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 17,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,600 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
2) เทศบาลต าบลโคกส าโรง จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งาน
ประมวลผล จ านวน 6 เครื่ อ ง ๆ ละ 21,000 บาท เป็ น เงิ น 126,000 บาท และชุ ด โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 6 โปรแกรม ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน
13,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

/นายอานวย...

-3นายอานวย ภาชนะปรีดา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หลังจากดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว ต้ อ งลงทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ทุ ก รายการเพื่ อ ควบคุ ม พั ส ดุ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 151, 152 ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เสนอ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
การจัดหาครุภัณฑ์จะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของอุ ป กรณ์ (Hardware) จะต้ อ ง
คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกัน
การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
เป็นต้น
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

