รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์กลางข้อมูลระบบแผนผัง/แผนที่แหล่งน้้าขนาดเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
---------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชูศักดิ์ ตรีสาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (CIO)
2. นายเวณัย สุนทรพุทธศาสน์
แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
3. นายเสนอ พิศเพ็ง
หัวหน้าส้านักงานจังหวัดยโสธร
4. นางนงนุช ทวินันท์
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
5. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
6. นางสาวจิตตวดี จิตรบ้าเพ็ญ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
7. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
8. นายยโส แซ่เจีย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
9. นายอัมพร สุวรรณรัฐ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
10. นายไพศาล จงกลรัตน์
โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
11. นายก้องกุล กุลแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
12. นายพงศธร ด่านประสิทธิ์
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
13. นายสิริชัย เสรีนนท์ชัย
ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
14. นายคุณาธร พันธ์เพชร
ปลัดเทศบาลต้าบลทุ่งแต้
15. นายสนอง ดลประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
16. นายเดชศักดิ์ ป้องสีดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส้านักงานจังหวัดยโสธร
17. นายอุดม สง่างาม
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน ส้านักงานจังหวัดยโสธร
ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเขื่องค้า

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายขันชัย สีนอร์
2. นายสุทธิรัก ประสมศรี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส้านักงานจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต้าบลย่อ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (CIO) ท้าหน้าที่ ประธานที่ประชุม
ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ใน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยด้าเนินการพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดฯได้
เอง และให้ตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ท้าหน้าที่ พิจารณาบูรณาการ และ
ให้ความเห็นชอบ/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด
ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2555 มีส่วนราชการ/หน่วยงาน และ อปท. ได้ส่งโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร พิจารณา จ้านวน 11 หน่วยงาน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเชิญท่านมาประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554
ประธาน :
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึง่ ฝ่ายเลขาฯ
ได้จัดท้ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจ้านวน 6 หน้า รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม
จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไข ต่อเติม รายงานให้สมบู รณ์หรือไม่ และ
ขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย
จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด : 3.1 ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด
ยโสธร มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงิ นไม่เกิน 5 ล้านบาท
เนื่องจาก คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัด เป็นคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยก้าหนดหลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2555 เป็นต้นไป ดังนั้น อาศัยอ้านาจตามตามมติคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 จึงยกเลิกค้าสั่ง
จังหวัดยโสธร ที่ 1174/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 และแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ใหม่โดยมี
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประธาน
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (CIO)
รองประธาน
3. โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-๓4. หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5. ปลัดจังหวัดยโสธร
กรรมการ
6. พัฒนาการจังหวัดยโสธร
กรรมการ
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
กรรมการ
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
กรรมการ
9. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร กรรมการ
10. ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
กรรมการ
11. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
กรรมการ
12. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
กรรมการ
13. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
กรรมการ
14. ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
กรรมการ
15. ปลัดเทศบาลต้าบลทุ่งแต้
กรรมการ
16. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเขื่องค้า
กรรมการ
17. สถิติจังหวัดยโสธร
กรรมการ
18. หัวหน้าส้านักงานจังหวัดยโสธร
กรรมการและเลขานุการ
19. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส้านักงานจังหวัดยโสธร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน ส้านักงานจังหวัดยโสธร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม :

อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. บูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของจังหวัด
3. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร
4. ให้อ้านาจเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ข้อมูลและ/หรือ เอกสารได้
ตามความจ้าเป็น
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามความจ้าเป็น
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงเสนอที่ประชุมได้รับทราบ
รับทราบ

หัวหน้าส้านักงานจังหวัด : 3.2 สรุป ผลการ จัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยโสธร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

-๔-

มติที่ประชุม :

ตามมติคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดยโสธรให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงิไนม่เกิน 5 ล้านบาท แล้วรายงานผล
การพิจารณาให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดทราบ
คณะอนุกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง มหาดไทย จังหวัดยโสธร ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 6 ครั้ง จ้านวน
71 โครงการ ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
จ้านวน 13 หน่วยงาน รวม 13 โครงการ อนุมัติ 13 โครงการ ไม่อนุมัติ - โครงการ
2. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
จ้านวน 9 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ อนุมัติ 12 โครงการ ไม่อนุมัติ - โครงการ
ส่วนกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ไม่ผ่านการอนุมัติ
3. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
จ้านวน 16 หน่วยงาน รวม 16 โครงการ อนุมัติ 16 โครงการ ไม่อนุมัติ - โครงการ
4. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
จ้านวน 5 หน่วยงาน รวม 8 โครงการ อนุมัติ 8 โครงการ
ไม่อนุมัติ - โครงการ
ส่วนกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ไม่ผ่านการอนุมัติ
5. ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
จ้านวน 10 หน่วยงาน รวม 13 โครงการ อนุมัติ 13 โครงการ ไม่อนุมัติ - โครงการ
6. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
จ้านวน 8 หน่วยงาน รวม 9 โครงการ อนุมัติ 9 โครงการ
ไม่อนุมัติ - โครงการ
จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รับทราบ

หัวหน้าส้านักงานจังหวัด :

3.3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ได้ก้าหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
1. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน
10 ล้านบาท กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนน้าเสนอกระทรวงต่อไป
2. ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอ งส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

-๕3. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนาม
ในค้ารับรองแผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนน้าส่งคณะกรรมการ
4. การพิจารณาราคาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของ แผนงาน /งาน/โครงการ
ที่ขอจัดหาของส่วนราชการ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตาม
ขนาดต่างๆ ที่ราชการก้าหนดไว้แล้ว เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง ส้านั กงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย การเริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าว ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
ประกาศใช้ ยกเว้นกรณีที่ค้าขออยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ และกรรมการสามารถ
ใช้ดุลพินิจที่จะปรับราคาลงได้หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศก้าหนด หรือเห็นว่าไม่เหมาะสม
กรณีที่ จ้าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีก้าหนดเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจ้าเป็นให้ชัดเจน
5. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลาง ให้สอบราคาจากผู้จ้าหน่ายอย่างน้อย3 ผลิตภัณฑ์
(ยี่ห้อ) และใช้ราคาต่้าสุดเป็นราคากลาง กรณีผลิตภัณฑ์มีผลิตเพียงผลิตภัณฑ์เดียว (ยี่ห้อเดียว) หรือ
จ้าเป็นต้องระบุยี่ห้อตามระเบียบหรือกฎหมายที่เปิดให้ ให้สืบจากผู้เสนอราคา
3 ราย ทั้งนี้ ในการ
เปรียบเทียบราคาแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากันหรือเทียบเคียงกันได้
6. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิ วเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา
ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
7. แบบค้าขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวง
มหาดไทยก้าหนด ดังนี้ ค้าขอที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้จัดท้าแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และแบบค้าขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
ให้จัดท้าค้าขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
8. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือ
ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือ
สอดคล้องกับกฎระเบียบและภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซ้้าซ้อน ความจ้าเป็น
ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานมาตรฐาน
ของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากันได้ เป็นต้น
9. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จะต้องเสนอของบประมาณประจ้าปี ให้จัดส่งค้าขอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจ้าปี ยกเว้นกรณีใช้เงินนอก
งบประมาณหรือเป็นการจัดซื้อโดยไม่ต้องของงบประมาณประจ้าปี
10. ให้จัดท้าเอกสารค้าขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน
เป็นเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจ้านวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือ
เป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือก้าหนดแจ้งให้ทราบ ให้จัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณาใน
ปีงบประมาณนั้นได้
11. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการ
เฉพาะระบบหรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดท้าราคาค่าใช้จ่าย ต้องให้
แยกชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์และส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ โดยให้มี
การค้านวณ ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าด้าเนินการ หรือ อื่นๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software,
Man/Month, Licence เป็นต้น

-๖-

มติที่ประชุม :

12. ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน /งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม,
เมษายน-กันยายน)
13. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณทันที ตามแบบที่ก้าหนด
14. ก้าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายเดชศักดิ์ :
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานในสังกัด กระทรวง
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัดยโสธร
ส้านักงานจังหวัดยโสธร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องขออนุมัติโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์จากส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จ้านวน 11 หน่วยงาน จึงขอให้คณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาอนุมัติตามล้าดับ ดังนี้

มติที่ประชุม :

1) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน อ.คาเขื่อนแก้ว
ขออนุมัติโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2556
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 44,900 บาท
โดยขออนุมัติจัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 31,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (25 หน้า/นาที)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 8,400 บาท
3. เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 1 kVA
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 5,500 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 9, ข้อ 37 และข้อ 51
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ

นายเดชศักดิ์ :

2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู อ.เมืองยโสธร
ขออนุมัติโครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ้าปี 2556
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 148,200 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 78,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (18 หน้า/นาที)
จ้านวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 10,800 บาท

-๗-

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :

3. เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 750 VA
จ้านวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 5,400 บาท
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 54,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 4 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8, ข้อ 36, ข้อ 50 และ ข้อ 12
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
3) เทศบาลตาบลทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 64,480 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 31,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (18 หน้า/นาที)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 3,600 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 27,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์แบบ Color Inkjet
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,880 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 4 รายการ พบว่า รายการที่ 1, รายการที่ 2
และ รายการที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ข้อ 9, ข้อ 36, ข้อ 12 ส่วนรายการที่ 4 ไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
4) องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา อ.คาเขื่อนแก้ว
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด), (ส่วนโยธา)
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 18,600 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 15,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด้า (18 หน้า/นาที)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 3,600 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 2 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 7 และ ข้อ 36
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ

-๘นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :

นายเดชศักดิ์ :

5) เทศบาลตาบลสาราญ อ.เมืองยโสธร
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 264,200 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน
จ้านวน 11 เครื่อง
งบประมาณ 165,000 บาท
2. เครื่องส้ารองไฟฟ้า 750 VA
จ้านวน 11 เครื่อง
งบประมาณ 19,800 บาท
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จ้านวน 11 เครื่อง
งบประมาณ 59,400 บาท
4. เครื่องสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 20,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 4 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 7, ข้อ 50, ข้อ 42 และ ข้อ 45
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
6) เทศบาลตาบลนาคาใหญ่ อ.เมืองยโสธร
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 100,900 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 78,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 5,400 บาท
3. เครื่อง Scanner ระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document
Feeder : ADF)
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 17,500 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง2 รายการ พบว่า รายการที1่ และรายการที่ 2
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 และ
ข้อ 42 ส่วนรายการที่ 3 ไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยข้อ 5
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ จ้านวน 2 รายการ คือ รายการที่ 1 และรายการที่ 2
ส่วนรายการที่ 3 ให้ชะลอไปก่อน เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดและให้แจ้ง
อบต.น้้าค้าใหญ่พิจารณาเพิ่มเติมและส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป
7) องค์การบริหารส่วนตาบลคานาสร้าง อ.กุดชุม
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 55,000 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

-๙-

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จ้านวน 1 ชุด
งบประมาณ 31,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 24,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 2 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 9 และข้อ 43
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
8) องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก อ.เลิงนกทา
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 135,200 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 1 ชุด
งบประมาณ 27,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 62,000 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า แบบ Network แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 21,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (25 หน้า/นาที)
จ้านวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 25,200 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 4 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้12,
อ ข้อ 9, ข้อ 39 และ ข้อ 37
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
9) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน อ.กุดชุม
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 95,800 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)
จ้านวน 4 ชุด
งบประมาณ 60,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 16,800 บาท
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 19,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 7, ข้อ 37 และข้อ 11
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ

-๑๐นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

10) เทศบาลตาบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 1 โครงการ วงเงิน 62,800 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 2 ชุด
งบประมาณ 52,000 บาท
2. เครื่องส้ารองไฟ
จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 3,600 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จ้านวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 7,200 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8, ข้อ 50 และ ข้อ 36
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จ้านวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 27,800 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 26,000 บาท
1.2 เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 1,800 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ8 และข้อ 50
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
2. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED
ขาว-ด้า วงเงิน 40,000 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,000 บาท
2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้12
อ และข้อ 38
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
3. โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 229,200 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

-๑๑-

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :
นายเดชศักดิ์ :

มติที่ประชุม :

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จ้านวน 6 เครื่อง งบประมาณ 186,000 บาท
3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จ้านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 21,500 บาท
3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (18 หน้า/นาที)
จ้านวน 4 เครื่อง งบประมาณ 14,400 บาท
3.4 เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,500 บาท
3.5 เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,800 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 5 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 9, ข้อ 35,
ข้อ 36, ข้อ 51 และข้อ 50
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
4. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 39,000 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 26,000 บาท
4.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (30 หน้า/นาที)
จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 2 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ8 และข้อ 38
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ
5. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 91,900 บาท
โดยขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 52,000 บาท
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับงานประมวลผล
จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 27,000 บาท
5.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จ้านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 12,900 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8, ข้อ 12
และข้อ 35
อนุมัติโครงการตามที่ได้เสนอ

-๑๒ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ประธาน :

มติที่ประชุม :

5.1 การชี้แจงข้อมูลของหน่วยงานประกอบการพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ
ต่อๆ ไป ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการมาชี้แจงรายละเอียดข้อมูลให้คณะกรรมการฯ
ทราบด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมู ลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ
เห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

ประธาน :

มติที่ประชุม :

5.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป
ความถี่การประชุมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เสนอโครงการมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ และ/หรือ
ความเร่งด่วน อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
เห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเดชศักดิ์ ป้องสีดา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ
ส้านักงานจังหวัดยโสธร

