สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 3/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสมยศ
วงศ์เจริญ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง แทน
ประธาน
2. นายทวีศักดิ์ วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
3. นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ แทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง
4. นายสมพร
วะเท
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง (นายกเทศมนตรีตําบลบ่อแฮ้ว
อําเภอเมืองลําปาง)
5. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
6. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
7. นายธํารงค์
วงศ์ทวีสุขเจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ลป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผศ.นพนันท์
สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2. ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสนันตน์ชินา วงค์ลาวัลย์
2. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ
3. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์
4. นายเฉลิมเกียรติ ไชยแก้ว
5. นายสุนทร
ปัญโยคํา
6. นายชูชีพ
บุนนาค
7. นางสาวหฤทัย
ศรีอุทิศ
8. นางทัศนีย์
อะทะจา
9. นางนงลักษณ์
สีตาบุตร
10. นายวิรัตน์
สายพิม
11. นางคัมภีรดา
เหมืองทอง
12. นางสาวศิริรัตน์ วงค์วิรัตน์
13. นายถาวร
จันทร์ต๊ะ
14. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด
15. นางสาวกัณณ์ชญาณ์ ศิริพันธุ์
16. นายนที
ปีบ้านใหม่

เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง
นายกเทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ
เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ช่วยราชการสํานักงานจังหวัดลําปาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
พนักงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานจังหวัดลําปาง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

-2เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
1.1 การประชุม คณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ ฯ ระดั บจั งหวัด ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2559 ในวันนี้ เป็นการประชุม
เพื่ อ รับ ทราบและพิ จ ารณาผลการประชุม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2559 ไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน 52 หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบในหลักการ กรณีมี
หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กําหนด ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาได้และแจ้ง
ให้กรรมการณ ระดับจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้
นําเสนอให้คณะกรรมการณ ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เลขานุการ

1.2 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
สป.มท. มีคําสั่งที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2559 ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและ
อัตรากําลังของ สป.มท. กําหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างจากเดิม 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ละกลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ทําให้มีผลต่ออํานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัด มท. ระดับจังหวัด ซึ่งมี หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มท.ได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ของหน่วยงานใน
สังกัด มท.ระดับจังหวัด ให้ยกเลิกองค์ประกอบ “หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร” และแต่ ง ตั้ ง ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน และได้ดําเนินการ ดังนี้
1) ยกเลิกคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 2287/2553 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ และมี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการใหม่ โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
2) ยกเลิกคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 1327/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ และมี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการใหม่ โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ คณะทํางานกลั่นกรองฯ
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒5๕9
คณะกรรมการการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ระดั บจั งหวั ด ได้ ประชุ มครั้ งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒5๕9 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น
4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภายในวันที่ 3 มิถุนายน
๒5๕9 ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒5๕9

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทราบเพือ่ พิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคณะทํางาน
กลั่นกรองฯ ที่เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่ได้มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ
จํานวน 52 หน่วยงาน

เลขานุการ

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เห็นชอบโดยไม่ได้มีการแก้ไข จํานวน 52 หน่วยงาน ดังนี้
1) สํานักงานจังหวัดลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 83,500 บาท
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 136,900 บาท
3) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 16,000 บาท
4) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 384,100 บาท
5) เทศบาลเมืองพิชัย จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 98,050 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
50,900 บาท
7) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
7,900 บาท
8) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 5,800 บาท
9) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
26,000 บาท
10) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
95,500 บาท
11) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 35,800
12) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
75,000 บาท
13) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 59,700 บาท
14) องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
11,200 บาท

-415) เทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 170,900 บาท
16) เทศบาลตําบลนาแก้ว (กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาแก้ว) อําเภอเกาะคา
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 16,000 บาท
17) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 294,800 บาท
18) เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
108,890 บาท
19) เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 31,800 บาท
20) เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จํานวน 5 รายการ งบประมาณ
100,490 บาท
21) เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 89,300 บาท
22) เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 56,900 บาท
23) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
27,200 บาท
24) เทศบาลตําบลเมืองยาว อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 62,900 บาท
25) เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล อําเภอห้างฉัตร จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
16,900 บาท
26) เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 42,000 บาท
27) เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 72,300 บาท
28) องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง อําเภอเถิน จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
36,100 บาท
29) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
4,300 บาท
30) องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
75,180 บาท
31) องค์การบริหารส่วนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
19,950 บาท
32) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
45,000 บาท
33) องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
32,000 บาท
34) เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 58,000 บาท
35) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
40,500 บาท
36) องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 7 รายการ งบประมาณ
162,900 บาท
37) เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 180,800 บาท
38) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
49,000 บาท
39) เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 44,000 บาท

-540) เทศบาลตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 70,180 บาท
41) เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
100,100 บาท
42) เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 89,900 บาท
43) องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
64,000 บาท
44) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 15,200 บาท
45) องค์การบริหารส่วนตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
66,300 บาท
46) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 817,900 บาท
47) องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด อําเภอแม่เมาะ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
223,800 บาท
48) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
15,300 บาท
49) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโป่ง อําเภองาว จํานวน 3 รายการ งบประมาณ
76,200 บาท
50) เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
32,000 บาท
51) องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
61,800 บาท
52) เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 12,250 บาท
มติทปี่ ระชุม

รับทราบและเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ 52 หน่วยงาน
3.2 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบในหลักการของคณะทํางานกลั่นกรองฯ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการ

3.2.1 เทศบาลนครลําปาง จํานวน 13 รายการ งบประมาณ 843,366 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 รายการ
งบประมาณ 843,366 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของ
เทศบาลนครลําปาง โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 40,000 บาท จํ านวน 1 ระบบ รวม
งบประมาณ 40,0๐๐ บาท

-63.2.1.2 ปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 95,000 บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 95,0๐๐ บาท
3.2.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม (one stop service) (ตาม
พระราชบัญญัติการอํานายความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 90,000 บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 90,0๐๐ บาท
3.2.1.4 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทศบาลนครลํ าปางประจําปี
งบประมาณ 2560 โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งหน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคา 374,500 บาท รวมงบประมาณ
374,500 บาท
3.2.1.5 การให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครลํ า ปาง
ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30/3 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 12,840 บาท (1,284 x 10 เดือน ความเร็ว 100/10 Mbps) จํานวน 2 รวมงบประมาณ
25,68๐ บาท
3.2.1.6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30/3
Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,840 บาท (1,284 x 10 เดือน ความเร็ว 100/10 Mbps)
จํานวน 2 รวมงบประมาณ 25,68๐ บาท
3.2.1.7 การให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต โรงเรี ย นเทศบาล 5 (บ้ า นศรี บุ ญ เรื อ ง)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30/3 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,840 บาท (1,284 x 10
เดือน ความเร็ว 100/10 Mbps) จํานวน 3 รวมงบประมาณ 38,52๐ บาท
3.2.1.8 การให้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 30/3 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,840 บาท (1,284 x 10 เดือน ความเร็ว
100/10 Mbps) จํานวน 1 รวมงบประมาณ 12,84๐ บาท
3.2.1.9 การให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต โรงเรี ย นเทศบาล 7 (ศิ ริ น าวิ น วิ ท ยา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30/3 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,840 บาท (1,284 x 10
เดือน ความเร็ว 100/10 Mbps) จํานวน 2 รวมงบประมาณ 25,68๐ บาท
3.2.1.10 การให้บริการอินเตอร์เน็ตห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
ความเร็วไม่น้อยกว่า 40/5 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 12,840 บาท (1,284 x 10
เดือน ความเร็ว 100/10 Mbps) จํานวน 1 รวมงบประมาณ 12,84๐ บาท
3.2.1.11 การให้บ ริการอิ นเตอร์เ น็ ตศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็กบ้ านดงม่ อนกระทิ ง
ความเร็วไม่น้อยกว่า 15/4 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง

-7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 6,313 บาท (631.30 x 10
เดือน ความเร็ว 20/4 Mbps) จํานวน 1 รวมงบประมาณ 6,313 บาท
3.2.1.12 การให้บริการอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ ความเร็วไม่
น้อยกว่า 15/4 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 6,313 บาท (631.30 x 10 เดือน ความเร็ว
20/4 Mbps) จํานวน 1 รวมงบประมาณ 6,313 บาท
3.2.1.13 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10/5 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคา
90,000 บาท (9,000 x 10 เดือน ความเร็ว 15/5 Mbps) จํานวน 1 รวมงบประมาณ 90,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 13 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ประธาน

ขอให้หน่วยงานพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์ โดยให้ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรภาครัฐ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

นางสาวเบญจวรรณฯ

รายการที่ 1 ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุฯ ทางสํานักงานท้องถิ่นฯ และสํานักงานพัฒนา
สังคมฯ มีระบบและโปรแกรมผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่แล้ว ขอเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาให้มา
ใช้ร่วมกันได้
รายการที่ 3 One stop Service ให้หน่วยงานติดตามและพิจารณา พรบ. ข้อที่ 58 การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน

นายสมพร วะเท

รายการที่ 1 ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุฯ ให้หน่วยงานปรับให้ร่วมกันกับระบบเดิมของ
ท้องถิ่นฯ และ พัฒนาสังคมฯ และของจังหวัดที่เป็นระบบ GIS ที่มีอยู่แล้ว ให้มีข้อมูลเชื่อมโยง
ด้วยกัน เพื่อลดการซ้ําซ้อนของข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดลําปาง

นายธํารงค์ฯ

รายการที่ 2 เว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) ให้หน่วยงานปรับให้มี 3 ภาษาครบ
ทุกเมนู ตามที่ระบุในโครงการ และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

นายถาวรฯ

รายการที่ 2 เว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน) แผนที่และฐานข้อมูล ในจังหวัดให้มีการปรับ
เข้ากันกับ Google map เพื่อความสะดวกสําหรับผู้ท่องเว็บไซต์ค้นหาง่ายและตรงความต้องการ
รายการที่ 3 One stop Service ให้หน่วยงานระบุและบอกรายละเอียดในโครงการว่ามีระบบใดบ้าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

นางสาววันวิสาข์ฯ

กรณี ร ะบบและอุ ป กรณ์ ที่ ห น่ ว ยงานจั ด หา ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บ 3 ร้ า นค้ า ให้ ห น่ ว ยงานหา
เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ในท้องตลาดในการเสนอราคาของระบบนั้น ๆ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 13 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการแต่ละท่านระบุแล้ว

-8จึงมีมติเห็นชอบให้ที่เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ได้
พิ จ ารณาแก้ ไ ขตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนดไว้ และตามระเบี ย บการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 18,580 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตํ า บลลํ าปางหลวง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 9
รายการ งบประมาณ 718,428 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึก
โดยไม่มี
คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 9,290 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,58๐ บาท

นายสมพร วะเท

ขอให้หน่วยงานพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์ หากซื้อเครื่องถูก แต่หมึกแพง ก็ถือว่าไม่ประหยัด
งบประมาณ ซึ่งต้องให้มีค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลลําปางหลวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้

เลขานุการ

3.2.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 61,407.30 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8
รายการ งบประมาณ 61,407.30 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.3.1 เครื่องสํ ารองไฟฟ้า ขนาด 850 VA โดยมีคุ ณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ 58 ในราคาเครื่ องละ
3,2๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,675 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 2,675 บาท

-93.2.3.2 จัดทําและวางระบบเครือข่าย Internet wireless ประกอบด้วย
- ตู้ใส่อุปกรณ์ wall mount rack 19 นิ้ว 9 u โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา
ตู้ละ 5,296.50 บาท จํานวน 1 ตู้ รวมงบประมาณ 5,296.50 บาท
- Ventilating Fan 4 นิ้ว โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาชุดละ 620.60 บาท จํานวน 1 ชุด
รวมงบประมาณ 620.60 บาท
- Fix Shelve 30 cm. Depth โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาชุดละ 460.10 บาท จํานวน
2 ชุด รวมงบประมาณ 920.20 บาท
- AC power 6 outlet โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาชุดละ 1,284 บาท จํานวน 1 ชุด
รวมงบประมาณ 1,284 บาท
3.2.3.3 ตู้เก็บอุปกรณ์ wall mount rack mini ATM โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาตู้ละ 3,745
จํานวน 1 ตู้ รวมงบประมาณ 3,745 บาท
3.2.3.4 Media converter 10/100/fc (sm) 20 km. simplex โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคาชุดละ
2,140 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 4,280 บาท
3.2.3.5 อุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งานระบบเครือข่ายภายใน (Router board
smart gateway)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ในราคาชุ ดละ 5,885 บาท จํ านวน 1 ชุ ด รวมงบประมาณ
5,885 บาท
3.2.3.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access switches Unmanaged) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในราคา
ชุดละ 2,086.50 บาท จํานวน 2 ชุด รวมงบประมาณ 4,173 บาท
3.2.3.7 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ wi-fi แบบไร้สาย 150 mbps. (Wireless USB
adapter) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในราคาชุดละ 856 บาท จํานวน 5 ชุด รวมงบประมาณ 4,28๐ บาท
3.2.3.8 ค่าบริการรายปี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประเภทสายใยแก้วนําแสง โดยไม่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ราคา 2,354 บาท/เดือน จํานวน 1 ปี รวมงบประมาณ 28,248 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ พิ จารณาคํ าขอการจั ดซื้ อคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของหน่ วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด จํานวน 1 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารกํ าหนด จํ านวน 7 รายการ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ได้
ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลสบปราบ ดําเนินการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

-10-

เลขานุการ

3.2.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลแม่เมาะ
อําเภอแม่เมาะ จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 3,715,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลแม่เมาะ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ
งบประมาณ 3,715,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.4.1 โปรแกรมจัดบริหารระบบเครือข่ าย โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 400,0๐๐ บาท จํานวน 1 ระบบ รวมงบประมาณ 98,50๐ บาท
3.2.4.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ บริการอินเอตร์เน็ต (Wifi HotSpot)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท จํานวน 39 เครื่อง รวมงบประมาณ 585,00๐ บาท
3.2.4.3 อุปกรณ์กระจายการทํางาน (Load
Balancer) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 180,0๐๐ บาท จํานวน 1 อุปกรณ์ รวมงบประมาณ 180,00๐ บาท
3.2.4.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด 8 ช่อง (L2 Switch
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 12,0๐๐ บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,00๐ บาท
3.2.4.5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค (Medea Converter)
โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 6,0๐๐ บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 60,00๐ บาท
3.2.4.6 สารสื่อสารใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (Fiber Optic
Cable) โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ซึ่ ง หน่ วยงานจั ดหาได้ ในราคาชุ ดละ 150,0๐๐ บาท จํ านวน 1 อุ ปกรณ์ รวม
งบประมาณ 150,00๐ บาท
3.2.4.7 ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาตู้
ละ 10,0๐๐ บาท จํานวน 39 ตู้ รวมงบประมาณ 390,00๐ บาท
3.2.4.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระยะไกลพร้อมชุดรับ โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 12,0๐๐ บาท จํานวน 45 เครื่อง รวมงบประมาณ 540,00๐ บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด จํานวน 8 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ

นายถาวร จันทร์ต๊ะ

รายการที่ 1 โปรแกรมบริหารจัดการระบบเครือข่าย ให้แยกอุปกรณ์ Hardware และ Software
ให้ชัดเจน

-11รายการที่ 4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด 8 ช่อง ให้หน่วยงานระบุช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายให้ครบและถูกต้องตามเกณฑ์ ICT
รายการที่ 6 สารสื่อสารใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (Fiber Optic Cable) ให้หน่วยงานระบุ
จํานวนสายใยแก้วนําแสงให้ถูกต้อง
เทศบาลตําบลแม่เมาะ เทศบาลตําบลแม่เมาะ มีรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว ดังนี้
รายการที่ 1 โปรแกรมบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบุเป็น Software ที่ใช้ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รายการที่ 4 ระบุช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000
รายการที่ 6 ระบุจํานวนสายใยแก้วนําแสง จํานวน 12 Core
นายสุรทัศน์ฯ

รายการที่ 7 ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ให้หน่วยงานพิจารณาจุดที่ติดตั้งทั้ง 39 จุดให้
เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

นายสมพร วะเท

ให้หน่วยงานฯ พิจารณารายละเอียดสเป็คและราคา โดยปรึกษากับคณะกรรมการฯ นอกรอบ
การประชุมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางระบบของจังหวัดฯ ซึ่งแนะนําให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานจัดหาระบบและอุปกรณ์ไปก่อน เพื่อให้ทัน
ระยะเวลาการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

นางสาวเบญจวรรณฯ

ให้พิจารณาว่าจุดที่ติดตั้งทั้ง 39 จุด เป็นของหน่วยงานที่จําเป็นต้องใช้กับงานราชการหรือไม่
ทั้งนี้ ปรึกษากับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าพื้นที่ที่ติดตั้งสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
อปท.ได้หรือไม่ เนื่องจากการปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่หน่วยงานดูแล
ไม่ ใช่ อํ านาจหน้าที่ การปล่อยสัญญาณอิ นเตอร์เน็ ตควรปล่อยเฉพาะสถานที่ ราชการ ของ
เทศบาลตนเอง หรือภายในโรงเรียนในสังกัดของ อปท. เท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานและสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายของรัฐ

นายชูชีพ บุนนาค
(นายก ทต.แม่เมาะ)

เทศบาลตําบลแม่เมาะได้เบิกงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลฯ ในการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้พิจารณาให้
เหมาะสมในการจัดงบประมาณรายจ่าย โดยปรึกษากับทาง สตง.อีกทางด้วย

มติที่ประชุม

จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลแม่เมาะ ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่ เ สนอขอได้ ทุ ก รายการ แต่ใ ห้ห น่ ว ยงานแก้ ไ ขรายละเอี ยดตามที่ค ณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 173,340 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลวังเหนือ ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ
งบประมาณ 173,340 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐
ล้านบาท คือ บริการวงจรเช่า Internet บน Optical Fiber 30/3 M โดยไม่มี
คุ ณลั กษณะตามเกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 1,605 บาท/เดือน จํานวน 3 ปี 3 วงจร รวมงบประมาณ 173,34๐ บาท

