รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๑/25๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม 25๖๑
ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
-----------------------------------------กรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ปุญญาดา แสงทองอร่าม แทน ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
๓. น.ส.อริสา
คุณทะนัง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
๔. นางกุณธีรา
ศรีสุราช
แทน คลังจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
๕. นางศิริลักษณ์ กางทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายสิทธิมา ดวงสุภา
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสมพงษ์ ก่าเสริฐ
แทน นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายสมพงษ์ เจริญเกียรติ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายจารัส
นายนิพนธ์
นายนพดล
นายสถิต
นายวิทยา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจันทร์เพ็ญ
2. นายจักรกฤษ
3. นางน้าฝน
4. นางวงจันทร์

นาแฉล้ม
คนขยัน
เป็นอยุ่สุข
สาราญสุข
เสนจันทร์ฒิไชย
เขื่อนพงษ์
ทิพย์กลาง
ไชใยพัน
สีชมภู

หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ

ผู้แทน เทศบาลตาบลซาง
ผู้แทน เทศบาลตาบลท่าสะอาด
ผู้แทน เทศบาลตาบลท่าสะอาด
ผู้แทน เทศบาลตาบลหอคา

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-2/เริ่มการประชุม...
เริ่มการประชุม เวลา 1๔.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ (นายสุ ร ศั ก ดิ์ ฯ ) แจ้ ง ว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
ติดราชการสาคัญ จึงได้มอบหมายให้กระผม (นายสุรศักดิ์ เกษมสุ ว รรณ) รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
(CIO) ในฐานะรองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 25๖๑
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 25๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประธาน :
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และแบบรายงานสรุป
โครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณ ลักษณะเฉพาะและราคา ในการขอจัดอนุมัติจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
4.1 เทศบาลตาบลซาง อาเภอเซกา แจ้งว่ามีความประสงค์ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน จานวน ๔ รายการ วงเงิน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓,๒๐๐ บาท ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
รวมเป็นเงิน ๖๖,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๑,000 บาท
รวมเป็นเงิน ๔๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๖00 บาท
รวมเป็นเงิน ๕,๒00 บาท

ข้อ (ตามเกณฑ์ MDES)
ข้อ ๘
ข้อ ๙
ข้อ ๑๓
ข้อ 4๔

-3ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่
1 – ๔ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MDES และผู้แทน เทศบาลตาบลซาง ได้ร่วมชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นในการจัดหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ข้อแนะนา ประธาน : - การดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการลงระบบ OS โปรแกรมต่างๆให้เป็น
ของแท้เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์
- การด าเนิ น การจั ดซื้ อ ครุภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ควรเป็ น แบบที่ มียี่ ห้ อ ไม่ ควรใช้
คอมพิวเตอร์แบบประกอบ เพื่อการรับประกันหลังการขายที่ดีมีประสิทธิภาพ
- เมื่อมีการประชุมสภาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และทราบถึงงบประมาณการ
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ให้รีบดาเนินนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
จังหวัดบึงกาฬในไตรมาสที่ ๒ เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ เทศบาลตาบลซาง ดาเนินการจัดซื้อได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ ของ MDES
4.2 สานักงานเทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ แจ้งว่ามีความประสงค์ขอซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของสานักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง จานวน ๗ รายการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓๖,๙00 บาท ดังนี้
ลาดับ
1
2
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๗,๙00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๔,๓00 บาท
รวมเป็นเงิน ๔๓,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,000 บาท

ข้อ (ตามเกณฑ์ MDES)
ข้อ ๑๒
ข้อ ๕๐
ข้อ ๗
ข้อ ๑๒
ข้อ ๔๐
ข้อ ๔๒
ข้อ ๗

-4ที่ประชุม
พิจารณาคาขอ เหตุผลความจาเป็น และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลัก
เกณฑ์ร าคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ ซึ่งอุปกรณ์ รายการที่
1 – ๔ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของ MDES และผู้แทน เทศบาลตาบลหอคา ได้ร่วมชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นในการจัดหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ข้อแนะนา ประธาน : - การดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เปรียบ
เทียบสเปค ราคา และการรับประกันบริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ เทศบาลตาบลหอคา ดาเนินการจัดซื้อได้ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ ของ MDES
4.3 เทศบาลต าบลท่ า สะอาด อ าเภอเซกา แจ้ ง ว่ า มี ค วามประสงค์ ข อซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การของดั ง นี้ ส านั ก ปลั ด กองสาธารณสุ ข กองการประปา กองการศึ ก ษา
และกองคลัง จานวน ๑๑ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๙00 บาท ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๑,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๗,000 บาท
รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารฯ แบบที่ ๒
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๙,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๗,๙00 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่องๆ ละ ๙,๐00 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๕00 บาทรวม
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,000 บาท

ข้อ (ตามเกณฑ์ MDES)
ข้อ ๑๓
ข้อ ๘
ข้อ ๕๒
ข้อ ๕๖
ข้อ ๘
ข้อ ๘
ข้อ ๘
ข้อ ๕๐
ข้อ ๕๑
ข้อ ๖๑
ข้อ ๘

