รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.30 น.
ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
๒. นายณัฐพล ยงยุทธ
๓. นายกัมปนาท จักรวาล
๔. นายวิเวศ ศรีพุทธา
๕. นายประจักษ์ หล้าจางวาง
๖. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
๗. น.ส.วิมาลา รามศิริ
๘. นายชายยุทธ ศรีเวศ
๙. นายทินกร เกษเกษตร
๑๐. ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
๑๑. นายบพิธศร์ ภาษิต
๑๒. นายธีรพงษ์ บุญเพชร
๑๓. นางภาวิณี โสธรรมมงคล
๑๔. นายกรพันธ์ วันสุพจน์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย (ทาหน้าที่ประธานฯ)
แทนปลัดจังหวัด
แทนพัฒนาการจังหวัดเลย
แทนพัฒนาการจังหวัดเลย
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
สถิติจังหวัดเลย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเลย
แทนประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดเลย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฎเลย
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศฯ สานักงานจังหวัดเลย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดเลย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย
นายช่างโยธา ๖ ว เทศบาลตาบลนาอาน

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒ …

-๒ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อทราบ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รวม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ได้ประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิจารณาและอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑๐ แห่ง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ได้รวม ๒๘
รายการ และไม่อนุมัติในส่วนของเทศบาลนาอาน รวม ๒ รายการ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้
นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพิจารณาและลงนามในหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงานที่เสนอ
ขออนุมัติได้ทราบถึงผลการพิจารราของคณะกรรมการฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๒. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้กาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๗ โดยให้มีผลบังคับใช้เริ่ม
ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้สาเนาส่งให้คณะกรรมการฯ
ทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม

เสนอขอแก้ไขดังนี้
๑) แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมลาดับที่ ๖ ชื่อนายชูชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดเลย เป็น
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดเลย
๒) แก้ไขตาแหน่งของผู้มาประชุมลาดับที่ ๑๐ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาลัยราชภัฎเลย เป็น ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
จังหวัดเลย ครั้งที ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท

เลขานุการ

(๑) ในห้วงตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗ มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงาน
/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์...

-๓จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รวม ๒๙ แห่ง จานวน ๑๐๖ รายการ และเทศบาลตาบลนาอาน
เสนอให้พิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปทบทวนและจัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้พิจารณาในครั้งนี้ รวม ๒
รายการ ซึ่งฝ่ายเลขาได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่เสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการฯ
ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ได้มีการพิจารณาตามแบบสรุปรายงานจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทามาพร้อมนี้
(๒) เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขาได้นาความเห็นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอให้คณะกรรมการได้ทราบด้วย ดังนี้
๑) การใช้เกณฑ์ฯ ตามประกาศของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหลักการดาเนินการตามที่หน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๒) เมื่อภายหลังรายละเอียดของเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเปลี่ยนไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประกาศเกณฑ์ฯ ใหม่
๓) หน่วยจัดหา (ซึ่งยังมิได้ดาเนินการจัดหา) ต้องปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๔) หน่วยจัดหาสามารถดาเนินการจัดหาได้เลยตามที่เคยให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อ
๔.๑) วงเงินไม่เกินจากที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๔.๒) คุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ากว่าที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
๕) หากไม่สามารถดาเนินการตามข้อ ๔ ได้ เนื่องจากการปรับใช้เกณฑ์ฯ ใหม่ส่งผลให้วงเงิน
เพิ่มขึ้น หรือคุณลักษณะขั้นพื้นฐานต่ากว่าที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบใน
หลักการไว้ นั้น หน่วยจัดหาต้องนาเสนอโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
๖) ยกเว้นคณะกรรมการได้เคยมีมติที่ประชุมไว้แล้วว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้วย
เกณฑ์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี ๒๕๕๖ หากดาเนินการจัดหา
หลังจากการประกาศเกณฑ์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี
๒๕๕๗ ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้หน่วยจัดหากปรับปรุง
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางให้เป็นไปตามประกาศของ ทก.ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถนาแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ใน
/การพิจารณาของคณะกรรมการ...

-๔การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นตรงกันว่า เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงมีมติดังนี้
๑) หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขออนุมัติฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จะต้องดาเนินการตามเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๗
๒) เพื่อให้หน่วยงานสามารถดาเนินการโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ต่อไปได้ คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติกาหนดเงื่อนไขการอนุมัติโครงการฯ เป็น ๓ เงือ่ นไข ดังนี้
๒.๑) เงื่อนไขที่ ๑ ให้หน่วยงานดาเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗
๒.๒) เงื่อนไขที่ ๒ กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ ๑ ให้ดาเนินการเปรียบเทียบราคา ๓
บริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดียวกันทั้ง ๓
บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง
๒.๓) เงื่อนไขที่ ๓ กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคาปี ๒๕๕๖
แต่ขออนุมัติตรงตามเกณฑ์ราคาปี ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้
ในราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา ปี ๒๕๕๗
๓) การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อนุมัติให้หน่วยงานดาเนินการโครงการได้ฯ จานวน ๑๐๓ รายการ
ดังนี้ (แบบสรุปการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ)
๓.๑) ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ ๑ จัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗ จานวน ๘๐ รายการ
๓.๒) ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ ๒ โดยการเปรียบเทียบราคา ๓ บริษัท ทั้งนี้ต้อง
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดียวกันทั้ง ๓ บริษัท และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง จานวน ๑๒ รายการ
/๓.๓ กรณีการจัดหาระบบ...

-๕๓.๓) กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคาปี ๒๕๕๖ แต่ขอ
อนุมัติตรงตามเกณฑ์ราคาปี ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้
ในราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา ปี ๒๕๕๗ จานวน ๒ รายการ
๔) ให้หน่วยงานกลับไปทบทวนและเสนอการจัดหาให้ตรงตามเกณฑ์ราคา ปี ๒๕๕๗
ในการประชุมฯ ไตรมาสถัดไป จานวน ๙ รายการ
๔.๒ โครงการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท (เพิ่มเติม)
เลขานุการ

ตามที่จังหวัด กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขออนุมัติโครงการจัดหาหรือ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ส่งโครงการให้สานักงานจังหวัดเลย/
ฝ่ายเลขานุการ ก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือนที่จะมีการประชุมฯ หากพ้นกาหนดดังกล่าว ฝ่าย
เลขานุการ จะนาโครงการฯ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในไตรมาสถัดไปมีหน่วยงานส่งมา
ให้ฝ่ายเลขาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้พิจารณาเพิ่มเติม รวม๒ หน่วยงาน ได้แก่
เทศบาลตาบลหนองหินและ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ว่าจะรับไว้พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ หรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ดาเนินการ จานวน ๗ รายการ ดังนี้ (แบบสรุปการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ)
๑) ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ ๑ จัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗ จานวน ๖ รายการ
๒) ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ ๒ โดยเปรียบเทียบราคา ๓ บริษัท ทั้งนี้ต้องเป็น
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดียวกันทั้ง ๓ บริษัท และใช้ราคาต่าสุด
เป็นราคากลาง จานวน ๑ รายการ

ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

