รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันพุธที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนที
2. ผศ.ดร.อุไร

มนตริวัต
เงินงอก

3. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
4.
5.
6.
7.
8.

น.ส. กัญญาพัชร จันทร
น.ส. พรรษณพร จันทร์ดี
นายอาทิตย์ แสงคา
จ.ส.อ. พีระพร จาปา
นายอานวย
ภาชนะปรีดา

9. น.ส. วิริยา

ใจหนักแน่น

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี)
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
4. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
5. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิชาญ
ชาติเผือก
๒. จ.ส.อ. กฤษณพันธ์ ชุณหสุวรรณ
๓. ส.อ. คนองเดช ถนอมศรี
๔. นายธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล

หัวหน้าสานักปลัด แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
เจ้าพนักงานธุรการ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ แทนนายกเทศบาลตาบลลานารายณ์
หัวหน้าสานักงานปลัด แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
/ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ฝ่ายเลขาฯ สื บเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง มหาดไทยรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในจั งหวัด จ านวน 6 หน่ว ยงาน จัดหาระบบคอมพิว เตอร์ และระบบกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิ ด
ตามหลักเกณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
1) สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้ได้ดาเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้วได้เครื่องสแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3 ยี่ห้อ Plustek
รุ่น OpticPro A320 เป็นเงิน 40,000 บาท
2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แค จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 6 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,300 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
3) องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลชอนสมบู รณ์ จั ดหาระบบกล้ องโทรทัศ น์ว งจรปิด จ านวน
5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,200 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4) องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลทะเลชุบศร จัดหาระบบกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิด (เพิ่มเติม)
จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
5) เทศบาลตาบลลานารายณ์ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 111,900 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 เป็นเงิน 21,000 บาท ที่ประชุมขอให้หน่วยงานนาเรื่องกลับกลับไปทบทวนแล้วส่งเรื่องเข้า
ที่ประชุมครั้งต่อไป
6) เทศบาลเมืองลพบุรี จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 442,400 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

เลขานุการ ฯ แจ้ งว่า ส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในจั งหวัดลพบุรี ได้เสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 4 หน่วยงาน และ
ขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
/1. เทศบาล...

-31. เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้เสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกล้องเดิมที่ชารุดบริเวณในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,400 บาท
และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่

รายการ

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร (Indoor Fixed Network Camara) แบบที่ 1
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
6
22,000
22,000 12
12
74,000
74,000
1
13

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

9,400

9,400

1

รวม (บาท)
264,000
74,000
9,400
347,400

ผู้แทน ทม. บ้านหมี่ (นายวิชาญฯ) ชี้แจงว่า เทศบาลเมืองบ้านหมี่ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จานวน 50 ตัว ในขณะนี้มีกล้องเสียจานวน 12 ตัว เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าในพื้นที่
และทาให้เกิดไฟกระชากส่งผลให้กล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเกิดความเสียหาย ซึ่งได้ผ่านการซ่อม 2 ครั้งแล้ว ซึ่งไม่คุ้มค่า
จึงจะดาเนินการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม
ประธาน ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า การจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ไม่ทราบว่าการติดตั้งใช้ยี่ห้ออะไรถึงเสียไว มีการติดตั้งระบบสารองไฟหรือกันไฟกระชาก
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือไม่
ผู้แทน ทม. บ้านหมี่ (นายวิชาญฯ) ระบบดังกล่าวยังไม่มีการติดตั้งระบบสารองไฟหรือกันไฟ
กระชากให้กับตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประธาน แจ้งว่า หน่วยงานที่จะติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรคานึงถึง การติดตั้ง
ระบบสารองไฟฟ้าหรือกันไฟกระชาก เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
กรรมการ (นายอานวยฯ) ให้ข้อเสนอแนะว่า การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เพื่อลดความเสียหายให้กับอุปกรณ์และขอให้การจัดหาครุภัณฑ์มีคุณภาพด้วย
กรรมการ (ผศ.ดร. อุไรฯ) ให้ข้อเสนอแนะว่า ราคาที่คณะกรรมการเห็นชอบนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2559 หน่วยงาน
จะต้องสื บราคาครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบั นนั้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ไม่เกินวงเงินตามเกณฑ์ราคากลางฯ ที่กาหนด สาหรับ
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางฯ เป็นเพียงคุณลักษณะขั้น ต่า (Minimum Requirement) ภายในราคา
ทีก่ าหนด ในการจัดซื้อหน่วยงานสามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลเมืองบ้านหมี่ดาเนินการ
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกล้องเดิมที่ชารุดบริเวณในเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ตามเสนอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,400 บาท (สามสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ
ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด คานึ งถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และให้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
2. องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
ฝ่ า ยเลขาฯ แจ้ ง ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนิ ค มล านารายณ์ ไ ด้ เ สนอโครงการจั ดหา
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 157,300 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
และฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ต รวจสอบเอกสารต่ า งๆ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/กรณี...

-4กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมเป็นเงินทั้งสิน้

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
8
22,000
22,000
5
39
4,300
4,300
1
(computer)
45
12,000
12,000
1
(computer)
49
17,000
17,000
1
(computer)
58
2,800
2,800
5
(computer)

รวม (บาท)
110,000
4,300
12,000
17,000
14,000
157,300

ประธาน ได้สอบถามองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ ว่าการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง นาไปใช้งานในลักษณะใดบ้าง
ผู้แทน อบต.นิคมลานารายณ์ ชี้แจงว่า การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จัดหาให้กับ สานักงานปลัด จานวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1) จัดหาเพื่อทดแทนเครื่องเดิมในปี 2551 จานวน
1 เครื่อง ใช้สาหรับจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบ รวมทั้งงาน
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ งานธุรการต่าง ๆ รายงาการประชุม 2) จัดหาใหม่ จานวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในงาน
บริหารงานบุคคล การจัดทาแผนอัตรากาลัง งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ กองคลัง
จานวน 3 เครื่อง เป็นการจัดหาทดแทนเครื่องเดิม สาหรับใช้ใช้ในงานพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี
การจัดทาบิลค่าน้าประปา ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี การบันทึกข้อมูลรายรับค่าน้าประปา
กรรมการ (นายอานวยฯ) ตั้งข้อสั งเกตว่า ตามที่ ผู้แทน อบต.นิคมลานารายณ์ ได้ชี้แจง
ลักษณะการนาไปใช้งานดังกล่าว พบว่า ลักษณะการใช้งานของครุภัณฑ์แต่ละตัวไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ควรปรับให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง
จะเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการนาไปใช้งาน การจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหา
ทดแทนราคาจะต้องไม่สูงกว่าราคาเดิม และเครื่องเดิมต้องจาหน่ายขายทอดตลาดแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจาหน่าย
ขายทอดตลาด
ประธาน ให้ ข้ อเสนอแนะว่า ควรซื้ อเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้ เหมาะสม/สอดคล้ องกับ การ
นาไปใช้งานและจานวนผู้ใช้งาน
กรรมการ (ผศ.ดร. อุไรฯ) ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่ซื้อทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมจะจัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณากั น อย่ า งกว้ า งขวางและเห็ น ชอบในหลั ก การให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
นิคมลานารายณ์ดาเนินการตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,300 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ที่

รายการ

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
2 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
3 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
5 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
6 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมเป็นเงินทั้งสิน้

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
7
16,000
16,000
4
8
22,000
22,000
1
39
4,300
4,300
1
(computer)
45
12,000
12,000
1
(computer)
49
17,000
17,000
1
(computer)
58
2,800
2,800
5
(computer)

รวม (บาท)
64,000
22,000
4,300
12,000
17,000
14,000
133,300

/ทั้งนี้...

-5ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3. เทศบาลตาบลลานารายณ์
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า เทศบาลตาบลลานารายณ์ได้เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ใช้สาหรับงานทะเบียนราษฎร์ เป็นเงิน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
29
6,200
6,200
1

รายการ

1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

รวม (บาท)
6,200
6,200

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตาบลลานารายณ์ดาเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้
สาหรับงานทะเบียนราษฎร์ คืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 6,200 บาท ทั้ งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศรได้เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ที่
1
2
3
4
5

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
7
16,000
16,000
5
8
22,000
22,000
2
41
3,300
3,300
1
45
12,000
12,000
1
58
2,800
2,800
15

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

รวม (บาท)
80,000
44,000
3,300
12,000
42,000
181,300

กรรมการ (นายอานวยฯ) ได้สอบถามผู้แทนจาก อบต. ทะเลชุบศร ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ระบุว่าชารุดนั้น ชารุดเนื่องจากสาเหตุใดและสามารถอัพเกรดได้หรือไม่
ผู้แทน อบต.ทะเลชุบศร (นายธนาวุฒิ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่าชารุดนั้น
มีอายุการใช้งานมามากกว่า 5 ปี ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทั้งได้ทาการอัพเกรดระบบ รวมทั้งซ่อมบ่อยซึ่ง
ไม่คุ้มค่าในการซ่อม จึงขอจัดซื้อเครื่ องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จานวน
5 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ประธาน ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของงานบริหารงานบุคคล
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน หรือสาหรับงานประมวลผล
ผู้แทน อบต.ทะเลชุบศร (นายธนาวุฒิ) แจ้งว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของงานบริหารงาน
บุคลเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
ประธาน แจ้งว่าการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมจะต้องจัดหาได้ในวงเงิน
ที่ไม่มากกว่าเดิม ในกรณีของ อบต. ทะเลชุบศร นี้ เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเป็นเครื่องคอมพิ วเตอร์สาหรับงานสานักงาน
ดังนั้นควรจัดหาเป็นเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท จะเหมาะสมกว่า
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ดาเนินการโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,300 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

เกณฑ์ MDE
ราคา MDE ราคาอ้างอิง จานวน
ข้ อที่
7
16,000
16,000
6
8
22,000
22,000
1
41
3,300
3,300
1
45
12,000
12,000
1
58
2,800
2,800
15

รวม (บาท)
96,000
22,000
3,300
12,000
42,000
175,300

ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
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
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกันการรบกวนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
2) หลั งจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ ว ขอให้ หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

