รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/2556
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายจรัสชัย
2. นางสาวรัชนี
3. นายพรชัย
4. นายวิทยา
5. นางสุจิรา
6. นายสุทัศน์
7. ว่าที่ ร.ต. นาวี
8. นางวาสนา

โชคเรืองสกุล
วงศ์รัชตนันท์
จันทร์เอี่ยม
จาปาแขม
อยู่ทรัพย์
ศิริพจนากร
อุ้มมีเพชร
กรมเกลี้ยง

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางกานต์สกุล เสงี่ยม
๒. นางสาวทรงศิริ สุขรอด
๓. นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค
๔. นายสามารถ ทัพวงษ์
๕. นางสาวจันทร์ทิพย์ ลาบุตร
๖. นางสุกัญญา สุวรัตน์
๗. นางสาวมณภา ประกอบกิจ
๘. นางสาวสกุลยา ปิ่นทอง
๙. นายโรม
ตลับนาค
๑๐. นางสาววัลภา พันธุรักษ์
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์
๑๒. นางสาวกันยาภรณ์ ดวงจิตร
๑๓. นางวรรณา
ชาตรี
๑๔. นางธนาภรณ์ ใจหาญ
๑๕. นางสาววรัญญา กล่อมอาภา
๑๖. จ่าเอกคุณานันธ์ คาขาวี
๑๗. นายสาธิต
วงษ์พยอม
๑๘. นางสุรินทร์
ซื่อสัตย์
๑๙. นางสาวประภาพร กองชีพ
๒๐. นางเพียงใจ
ปุบผาสาท
๒๑. นางสาวนรมน จันทร์ชุ่ม

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
สถิติจังหวัดลพบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนนายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกเทศบาลตาบลโคกสลุด
แทนนายกเทศบาลตาบลท่าโขลง
แทนนายกเทศบาลตาบลหนองม่วง
แทนนายกเทศบาลตาบลโคกตูม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานวย
ภาชนะปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
2. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้ที่ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการสาคัญ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร.อุไร เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดราชการ จึง มอบหมาย
ให้นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุมฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน แจ้งว่าองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในจังหวั ดลพบุ รี ได้เ สนอเรื่องการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ให้คณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุ รี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จานวน 21 หน่วยงาน ดังนี้
3.1 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลพบุรี จานวน 230 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด รวม 230 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 5,980,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เร่ ง รัดด าเนินการจัด ซื้อจั ดจ้ างให้ แ ล้ ว เสร็ จภายในเดือนมีน าคม 2556
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จึงได้นาเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ข ององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้ แ ทนส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 230 เครื่อง เป็นเงิน 5,980,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบาย
ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ให้มีมาตรฐาน...

-3ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
เพื่อ ให้ ศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ ก จั ด เก็ บ ข้ อมู ล ต่ าง ๆ อย่ างเป็ นระบบด้ว ยความถู กต้ อง จึ งได้ จัด สรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลพบุรี โดยให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น เร่ ง รั ด ดาเนิ น การจั ด ซื้อ จั ด จ้า งให้ แล้ ว เสร็จ ภายในเดื อนมีน าคม 2556 ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในหมวดงบลงทุน
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีเสนอ
3.2 เทศบาลเมืองลพบุรี (โรงเรียนเทศบาล 3 ฯ) จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท,
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท และเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 3 รายการ เป็น เงิน ทั้ งสิ้น
61,300 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคา
และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลเมืองลพบุรีเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี (โรงเรียนเทศบาล 3 ฯ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,300 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในศูนย์การ
เรี ย นรู้ ด้านการท่องเที่ย ว ของโรงเรี ย นเทศบาล 3 ฯ เพื่อใช้สื บค้นข้อมูล และงานสารสนเทศของโรงเรียน
ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ้คและเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อจะนาไปใช้ในการอบรมสัมมนาสาหรับบุคลากร
ทางการศึกษา
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี (โรงเรียนเทศบาล 3 ฯ) เสนอ
3.3 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,500 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
750 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมือง
เขาสามยอดชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แ ทนเทศบาลเมื อ งเขาสามยอด ชี้แ จงเพิ่ม เติม ว่ า การจัด หาครุ ภัณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีจานวน
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่ง จะต้องใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์จัดพิมพ์ฎีกาของเทศบาล
เมืองเขาสามยอด เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเสนอ
/3.4 เทศบาล...

-43.4 เทศบาลตาบลโคกสลุด จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 22,200 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลตาบลโคกสลุดเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสลุดชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสลุด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
2 รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น 22,200 บาท (สองหมื่น สองพัน สองร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโคกสลุดเสนอ
3.5 เทศบาลต าบลท่ า โขลง จะด าเนิ น การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท และเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลตาบลท่าโขลงเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าโขลงชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าโขลง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมา
ข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าโขลงเสนอ
3.6 เทศบาลตาบลหนองม่วง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลตาบลหนองม่วงเสนอมา เป็นไปตาม
เกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลหนองม่วงชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผูแ้ ทนเทศบาลตาบลหนองม่วง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
2 รายการ เป็นเงิน 211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมา
ข้างต้น เป็นการจั ดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีสภาพชารุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
/ประธาน...

มติที่ประชุม

-5ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลหนองม่วงเสนอ

3.7 เทศบาลตาบลโคกตูม จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 76,000 บาท และ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
24,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลตาบลโคกตูมเสนอมา เป็นไปตาม
เกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกตูมชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกตูม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น
เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้ในงานแผนที่ภาษี มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ประสิทธิภาพในการทางานลดลง และระบบปฏิบัติการไม่สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ ๆ ได้
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโคกตูม เสนอ
3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียม จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวม 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียมเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร จึ งขอให้ ผู้ แทนองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล โคกกะเทียม ชี้แจงเพิ่มเติ ม ให้ ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลโคกกะเทีย ม ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียมเสนอ
3.9 องค์การบริ หารส่วนตาบลสะแกราบ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรั บ งานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ 26 ,000 บาท
รวมเป็นเงิน 52,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
24,000 บาท รวม 2 รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหมื่น หกพัน บาทถ้วน) ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ
ได้ตรวจสอบเบื้ องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลั กษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหารส่ว นตาบล
สะแกราบเสนอมา เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล
สะแกราบชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ผู้แทน...

-6ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะแกราบ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่าย
เลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
ไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีสภาพชารุด
บ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง และเพื่อรองรับกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงิน เช่น e-LAAS
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบเสนอ
3.10 องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท รวมเป็นเงิน
62,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็น
เงิน 7,200 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,200 บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่าย
เลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลมหาสอนเสนอมา เป็น ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจาปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล
มหาสอนชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,200 บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอนเสนอ
3.11 องค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็นเงิน
130,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท
และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคา
และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สาหรับงาน GIS ประจาปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพัน บาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่าย
เลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
ไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีส่วนราชการเพิ่มขึ้น 2 ส่วนราชการ คือ ส่วนสวัสดิการสังคม และ
/ส่วนการศึกษา...

-7ส่ ว นการศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม อีกทั้ง ปริมาณงานและจ านวนบุคลากรเพิ่ มมากขึ้น อี กทั้งบุ คลากร
มีจานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงิน เช่น e-LAAS, e-Plan เป็นต้น การจัดทา
โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางลี่เสนอ
3.12 องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลัก ษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี งบประมาณ 2555 เกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ และซอฟต์แวร์
สาหรับงาน GIS ประจาปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีส่วนราชการเพิ่มขึ้ น 2 ส่วนราชการ คือ ส่วนสวัสดิการสังคม และส่วนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์เสนอ
3.13 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานั กงาน (ไม่รวมจอภาพ LCD) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,900 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,200 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณ ลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,200 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ที่มี อ ยู่ ไ ม่เ พี ย งพอส าหรั บ การปฏิ บัติ ง าน รวมทั้ งปริ มาณงานและจานวนบุค ลากรเพิ่ มมากขึ้ น
ประกอบกับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง และเพื่อรองรับ
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงิน เช่น e-LAAS
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองเสนอ
/3.14 องค์การ...

-83.14 องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท,
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,400 บาท รวมเป็นเงิน
16,800 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้น
แล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทนเสนอมา เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทนชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพ
การทางานลดลง อีกทั้งระบบปฏิบัติการไม่สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ ๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงิน เช่น e-LAAS การจัดทาระบบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น,
ระบบเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น เป็นต้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทนเสนอ
3.15 องค์ การบริ หารส่วนต าบลโคกเจริ ญ จะดาเนินการจัด หาเครื่องคอมพิว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท และ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 30,300 บาท (สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคา
และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,300 บาท (สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพชารุดบ่อยครั้ง
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงิน
เช่น e-LAAS, e-Plan เป็นต้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญเสนอ
3.16 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน
38,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ
/ได้ตรวจสอบ...

-9ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลั กษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริห ารส่ว นตาบล
ห้วยโป่งเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ
2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านการเงิน เช่น GFMIS, e-GP, e-LAAS, e-Plan และระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่งเสนอ
3.17 องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท รวมเป็นเงิน
93,000 รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์ การบริหารส่วนตาบลวังทองเสนอมา
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2555
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังทองชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านการเงิน เช่น GFMIS, e-GP, e-LAAS, e-Plan และ DBD เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองเสนอ
3.18 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเบิกเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจา
ปี งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จึงขอให้ ผู้ แ ทนองค์การบริห าร
ส่วนตาบลบ้านเบิกชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ผู้แทน...

- 10 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิกเสนอ
3.19 องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลหัว สาโรง จะด าเนิน การจั ดหาเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท รวม
เป็นเงิน 52,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัว
สาโรงเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ
2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีสภาพ
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรงเสนอ
3.20 องค์ การบริ หารส่วนตาบลซับตะเคียน จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท และ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาทรวม 2 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียนเสนอมา เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ น ฐานครุภั ณฑ์ค อมพิว เตอร์ประจ าปีง บประมาณ 2555 ของกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จึงขอให้ ผู้ แทนองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลซับตะเคียน ชี้แจงเพิ่ มเติ ม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียนเสนอ
/3.21 องค์การ...

- 11 3.21 องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,700 บาท รวม 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 25,700 บาท (สองหมื่น ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,700 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณงานและจานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนามาใช้ในการดาเนินงานของ
ส่วนงานโยธา
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
๔.๑ การจั ด หาครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ เมื่ อด าเนิ นการตามระเบี ยบพั ส ดุ ฯ แล้ ว ขอให้
ตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาว่ามีตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรองหรือไม่ สินค้าที่ซื้อต้องมีตรา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง เมื่อจัดซื้อแล้วขอให้รายงานจังหวัดหวัดทราบด้วย สาหรับการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม ให้จาหน่ายครุภัณฑ์ ฯ ออกจากบัญชีและจาหน่ายทอดตลาดต่อไป
4.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ
2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สาหรับ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คาดว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ฯ ประจาปี ๒๕๕๖ จะเริ่มใช้ประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รอหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการและ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

