สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 4/2559
วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นางศุกลรัตน์

จันทร์มณี

ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ประธาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง
2. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายทวีศักดิ์ วังแวว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
4. นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
5. นางนภาวดี
ทองคํา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง (นายกเทศมนตรีตําบล
บ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง)
6. นางชญาณ์นันท์ นันทธนาคาร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง (นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ)
7. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
8. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
9. นายธํารงค์
วงศ์ทวีสุขเจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขานุการ สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประกาศิต
เอี่ยมสอาด
2. นายชัยวัฒน์
คิดอ่าน
3. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด
4. นางสาวกัณณ์ชญาณ์ ศิริพันธุ์
5. นายนที
ปีบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
พนักงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานจังหวัดลําปาง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
1.1 การประชุม คณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ ฯ ระดั บจั งหวัด ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 4/2559 ในวันนี้ เป็นการประชุม
เพื่ อ รับ ทราบและพิ จ ารณาผลการประชุม ของคณะทํ า งานกลั่ น กรองโครงการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2559 ไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของส่วนราชการและ

-2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7 หน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เห็นชอบในหลักการ กรณีมี
หน่วยงานเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ให้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดหาได้และแจ้งให้กรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับกรณี
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้นําเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่
3/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒5๕9

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดจัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒5๕9 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลําปาง และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข รายงานการประชุม ภายใน
วันที่ 29 กันยายน 2559 ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒5๕9

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทราบเพือ่ พิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ในการ
ประชุมของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยไม่ได้มีการ
แก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 7 หน่วยงาน

คณะทํางานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เห็นชอบโดยไม่ได้มีการแก้ไข จํานวน 7 หน่วยงาน ดังนี้
1) ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 313,600 บาท
2) สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 1,239,600 บาท
3) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 17 รายการ งบประมาณ 572,400 บาท
4) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 379,000 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ
163,694 บาท
6) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ
424,800 บาท
7) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
89,600 บาท
เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบและเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ 7 หน่วยงาน

-33.2 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบในหลักการของคณะทํางานกลั่นกรองฯ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2.1 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 56,629 บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ งบประมาณ 56,629 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1.1 เครื่องพิมพ์เช็ค โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 47,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 47,500 บาท
3.2.1.2 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9u) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 5,160 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,160 บาท
3.2.1.3 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 6u) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 3,969 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 3,969 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด จํานวน 3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 1) ใบเสนอ
ราคาของรายการที่ 2-3 ให้ระบุ spec ของอุปกรณ์ เช่น ตู้ระบายอากาศและรางปลั๊กไฟด้วย
2) ในโครงการข้อ 6 ระบุสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ว่าติดตั้งที่ฝ่ายไหนของหน่วยงาน
จึงมีมติเห็นชอบให้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ แต่ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และตามระเบียบการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เลขานุการ

3.2.2 การพิจ ารณาการจัด ซื้อระบบคอมพิว เตอร์ ขององค์ ก ารบริห ารส่วน
ตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 23,600 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฮั้ว ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
รายการ งบประมาณ 23,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ

