รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายประยูร
ศิริวรรณ
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (CIO) ประธานการประชุม
2. นายประยูร
ศิริวรรณ
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
3. นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
4. นางสาวนงลักษณ์ พรมรักษา
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
5. นางสุจิรา
อยู่ทรัพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
6. น.ส.จันทร์ทิมา พรหมหนองแสน แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
7. นายประยูร
ศิริวรรณ
นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการพิ เศษ กลุ่ มงานข้ อมู ล
สารสนเทศและการสื่ อสาร ส านั กงานจั งหวั ดชั ยภู มิ ช่ ว ยราชการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. นายสุรชาติ
ใจชัย
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. จ.ส.ท. วุฒิศักดิ์ พงศ์อัมมรศรี
๒. ว่าที่ ร.ต. เกียติศักดิ์ ใจดี
๓. น.ส.สาวิตรี
เทียนสุวรรณ
๔. น.ส.ไอยา
พันจันทึก
๕. นางณฐพัฒน์ อุ้ยลี
๖. นางปริฉัตร
บุญรินทร์
๗. นางรัตภรณ์ สาเภา
๘. น.ส.ประภาพร กองชีพ
๙. นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์
๑๐. น.ส.ขนิษฐา จาปางาม
๑๑. นางณัฐพันธ์ อภินันท์
๑๒. นายสรรเพ็ชร พันธุ์พิทักษ์
๑๓. น.ส.ครองทรัพย์ วัชพืช

แทนนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระงาม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
/14. น.ส. ณัชนก...

-2๑๔. น.ส. ณัชนก
๑๕. น.ส.ภรพันธุ์
๑๖. นางวิสา
๑๗. นายศศิศ
๑๘. นายอานวย
๑๙. น.ส.วิริยา

จริงดี
จันนาญ
สะดี
แคนทอง
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายประยูร ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดชัยภูมิ ช่วยราชการสานักงานจังหวัด
ลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี สานักงานจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุม
2) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งเวียนปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง จั ง หวั ด ได้ แ จ้ ง ให้ กั บ คณะกรรมการการจั ด หาระบบ
คอมพิ วเตอร์ และหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 3508 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ส ามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th หัวข้อ “การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.
ระดับจังหวัด”
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 12 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณา
ให้ ความเห็น ชอบ ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว เห็ นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จึงขอให้ ผู้ แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
/3.1 องค์การ...

-33.1 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้กับสานักปลัด ฯ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท เพื่อใช้ในงานธุรการ เช่น งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ต้ น , งานรั กษาความสงบภายใน เช่ น การจั ดท าแผนงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย การฝึ กอบรม
อาสาสมัครป้องกัน ฯ เป็นต้น และงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
25,000 บาท เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์องค์กร การทาประชาคมนอก
สถานที่ อีกทั้งการจัดทาข้อมูลทางสถิติ การจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 8,600 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารในงานธุรการ และงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,600 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่ วนตาบลโพธิ์เก้าต้น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้นเสนอ

3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท
ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดทาข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ การทาประชาคมนอกสถานที่
การนาเสนอผลการดาเนินงานของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น
รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายเสนอ
3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในงานธุรการ การรวมรวม ประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติ การเบิกจ่ายพัสดุ งานทะเบียนพาณิชย์ การจัดทาบันทึกบัญชี e-LAAS เป็นต้น
2) เครื่องคอมพิวเตอร์...

-43) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ให้กับสานักปลัด และกองคลัง เพื่อใช้ใน
การสร้ างสื่ อ ประสมประเภทภาพเคลื่ อ นไหว การจัด ทาวารสาร โปสเตอร์ การสร้ างมัล ติมี เดี ย งานระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การจัดทาฎีกา การจัดทาคาร้อง คาขอ คาอุทธรณ์หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท ให้กับสานักปลัดและกองคลัง เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร รายงานต่างๆ
5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ให้กับสานักปลัดและกองคลัง เพื่อใช้สารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ
จัดหาในครั้งนี้
รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน สี่ร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลหั วสาโรง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรงเสนอ

3.4 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน จ านวน 4 เครื่ อ ง ๆ ละ
18,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท ให้กับสานักปลัด จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทาเว็บไซต์
หน่ว ยงาน งานประชาสั มพันธ์ การจั ดทาฐานข้อมูล ต่าง ๆ การออกบริการนอกส านักงาน กองคลัง จานวน
1 เครื่ อง เพื่อใช้ในการประมวลข้อมูลทางสถิติ ฐานข้อมูลการจัดเก็บ รายได้ การบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS
ส่วนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทาฐานข้อมูล สปสช. คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และงานบริการนอกสถานที่
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
25,000 บาท ให้กับส่วนโยธา เพื่อใช้ในงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Autocad โปรแกรม 3 มิติ
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,000 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลคลองเกตุ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุเสนอ

3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
ให้กับส่วนงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เพื่อใช้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปา และค่าขยะ
/2) เครื่องคอมพิวเตอร์...

-52) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ
18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท ให้กับสานักปลัด และส่วนสวัสดิการสังคม เพื่อใช้ ในการจัดทางาน
ด้านเอกสาร การทาประชาคม การบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท ให้กับส่วนสวัสดิการสังคม เพื่อใช้จัดพิมพ์เอกสาร รายงานต่าง ๆ เป็นต้น
รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียดเสนอ

3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท ให้กับสากองคลัง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับกองคลัง เพื่อใช้ในการจัดทาแผนที่ภาษี การจัดทาข้อมูลในระบบ
e-LAAS ระบบ INFO ระบบ e-Plan
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดทาเอกสาร
รายงานข้อมูลต่าง ๆ
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับสานักปลัด และกองคลัง เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร รายงานต่าง ๆ
5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ให้กับสานักปลัด และกองคลัง เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ
จัดหาในครั้งนี้
รวม 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวเสนอ

3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับตะเคียนจะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
25,000 บาท ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการประชาคมนอก การฝึกอบรมนอกสถานที่ การนาเสนอรายงานแก่
ผู้บริหาร งานธุรการ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
/2) เครื่องคอมพิวเตอร์...

-62) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท ให้กับกองคลัง เพื่อใช้ในการจัดทาแผนที่ภาษี การจัดทาแผนพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์
และกิจกรรมพาณิชย์ เป็นต้น
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน เสนอ

3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับสมบูรณ์จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
25,000 บาท ให้กับส่วนโยธา เพื่อใช้ในงานออกแบบ
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,200 บาท ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารสีในการนาเสนอข้อมูล
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 5,500 บาท ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร งานธุรการต่างๆ
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท ให้กับ
ส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,700 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ า ยเลขา ฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาการจั ด หา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
พิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนดึง จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท
ให้กับส่วนการศึกษาเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้พิมพ์เอกสารรายงานข้อมูล งานธุรการ และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึงเสนอ
/4.2 องค์การ...

-74.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวชุม จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับกองคลัง ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อใช้ในงานประมวลผลข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้
2) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
23,000 บาท เพื่อใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปา ค่าขยะ เป็นต้น
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารงานธุรการ รายงานต่างๆ
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท
เพื่อใช้ในการสารองไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาในครั้งนี้
รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ การบริ หารส่ วนต าบลบั ว ชุ ม ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุมเสนอ

4.3 สานักงานเทศบาลตาบลเขาพระงาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลเขาพระงาม ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลเขาพระงามจะดาเนิน
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยจะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับกองช่าง ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลภาพเหตุการณ์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จานวน
1 ตู้ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ของโครงการ ฯ
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท
เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาครั้งนี้
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลเขาพระงาม ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลเขาพระงามเสนอ

4.4 องค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ชอนน้อย จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )
จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็น เงิน 60,000 บาท ให้ กั บกองคลั งและส่ ว นโยธา เพื่อใช้
ประมวลผลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน งานธุรการ เอกสารทางราชการต่าง ๆ การเขียนแบบงานก่อสร้าง เป็นต้น
รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
/ฝ่ายเลขา ฯ

