รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายรังสฤษฎ์
3. จ.ส.อ.ธีรพร
4. น.ส.นงลักษณ์
5. นายวิทยา
6. นางสุจิรา
7. ว่าที่ ร.ต. นาวี
8. นางวาสนา

ปราศราคี
งามศิริ
จาปา
พรมรักษา
จาปาแมม
อยู่ทรัพย์
อุ้มมีเพชร
กรมเกลี้ยง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานม้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นายวิทยา
จาปาแมม
๒. นางวรรณิภา บุราสิทธิ์
๓. นายมจร
ทองไทย
๔. นางสมพร
เปี่ยมจิตร์
๕. นายมวัญชัย
เกตุแก้ว
๖. นายอาวุธ
สงนอก
๗. น.ส.ประภาภร์ กล้ารอด
๘. น.ส.รจนา
ออมกลิ่น
๙. น.ส.กันยาภรณ์ ดวงจิตร
๑๐. นายอดิศักดิ์ หันทิพย์

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีตาบลป่าตาล
แทนนายกเทศมนตรีโคกสาโรง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมม้าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.ชไมพร
2. น.ส.เสาวนีย์
3. จ.อ.โกวิท
4. นายอานวย
5. น.ส.วิริยา

เทศบาลตาบลป่าตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

แสงป้อม
มุนทองไฝ
เจริญมาก
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร. อุไร
เงินงอก

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทาเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
เลมานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะมอแก้ไมหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่ า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดลพบุ รี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มองหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับ
จังหวัด จานวน 10 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งฝ่ายเลมา ฯ ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ มองหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงมอให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
ชี้แจงดังนี้
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
มี ความประสงค์ จ ะจั ดหาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่ อ ง ๆ ละ
30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอมนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอมนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 69,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED
มาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED มาวดา (25 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า มนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท รวม 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 284,500 บาท (สองแสนแปดหมื่น สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับ สานักปลัด ฯ, กองการศึกษา, กองคลัง, กองช่าง และกองกิจการสภา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากรที่เพิ่มมึ้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ มององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ลพบุรี ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเสนอ
/3.2 เทศบาล...

-33.2 เทศบาลตาบลป่าตาล
ผู้แทนสานักงานเทศบาลตาบลป่าตาล ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลตาบลป่าตาลมีความ
ประสงค์ จะจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โ น้ ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอมนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 3 รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น 76,300 บาท (เจ็ดหมื่น หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ให้กับกองสาธารณสุม และสานักปลัด เทศบาลตาบลป่าตาล เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเก็บม้อมูลด้าน
สุ ม าภิ บ าลและด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม งานการประชุ ม ประจ าเดื อ น การสื บ ค้ น ม้ อ มู ล รวมทั้ ง รองรั บ การจั ด การ
แฟ้มม้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มองเทศบาลตาบลป่าตาล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลป่าตาลเสนอ

3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
มีความประสงค์ จะจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอมนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,200 บาท (สี่หมื่นแปด
พันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับ สานักปลัด, ส่วนโยธา และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง เนื่องจากมี
ปริมาณงานและบุคลากรที่ เพิ่มมึ้น ทาให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมมีสภาพเก่า ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ มององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลห้ วยโป่ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่งเสนอ

3.4 องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมม้าว
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน สานักงาน (จอมนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอมนาดไม่น้ อยกว่า 18 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิ น 22,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้ น
82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด และส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมม้าว
เพื่อใช้ในการจัดทาม้อมูลในระบบต่าง ๆ ดังนี้ ระบบงบประมาณ (E-Plan), ระบบบันทึกบัญชีมององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) และระบบม้อมูลกลาง (INFO) รวมทั้งการจัดทาม้อมูลแผนที่ภาษี การจัดทา
ม้อมูลเจ้ามองทรัพย์สิน การยื่นแบบ การประเมิน และการรับชาระภาษี การจัดทารายงานต่าง ๆ งานธุรการ การ
สืบค้นม้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมม้าวมีภารกิจและบุคลากรเพิ่มมาก
มึ้นทาให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมมีประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
/ฝ่ายเลมา ฯ...

-4ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ มององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหลุ มม้าว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมม้าวเสนอ

3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
มีความประสงค์จะจัด หาเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED มาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
11,000 รวมเป็นเงิน 33,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้ งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพัน บาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด, ส่วนโยธา และส่วนการคลัง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีปริมาณเพิ่มมากมึ้น และ
การจัดทาระบบต่าง ๆ เช่น ระบบงบประมาณ (E-Plan), ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GPS), ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (GFMIS), การจดทะเบียนพาณิชย์ (DBD), ระบบบันทึกบัญชีมอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) และระบบสารสนเทศด้านการศึกษา เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ม ององค์การบริ หารส่ วนต าบลวั ง ทอง ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองเสนอ

3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ
ผู้แทนองค์การบริการส่วนตาบลลาสนธิ ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ
มีความประสงค์จะจัดหาจอภาพชนิด LCD หรือ LED มนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 จอ เป็นเงิน 3,000
บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400
บาท, เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล (มนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็ นเงิ น
22,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED มาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวม
เป็ นเงิน 11,000 บาท และเครื่ องคอมพิวเตอร์โ น้ ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท รวม 5 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจและบุคลากรที่เพิ่มมึ้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมมี
สภาพชารุด ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ม ององค์ การบริ หารส่ วนต าบลล าสนธิ ต ามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิเสนอ

3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล (จอมนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED มาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
5,500 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักงานปลัด
/ส่วนการคลัง...

-5ส่วนการคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบางหินปัก เพื่อใช้กับระบบงบประมาณ (E-Plan) ระบบ
บันทึกบัญชีมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) การจัดทาระบบงานฎีกา ม้อมูลการจัดเก็บรายได้ โปรแกรม
การมึ้นทะเบียนผู้สู งอายุ ผู้พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ งานด้านการเมียนแบบ ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD
เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ มี จ านวนไม่ เ พี ย งพอและประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานลดลง
รวมทั้งมีบุคลากรเพิ่มมากมึ้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ม ององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหิ น ปั ก ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ นฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินปักเสนอ

3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ ทอง ชี้ แจงว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ่อทอง มีความประสงค์จะจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรั บงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท, เครื่องสารองไฟฟ้า มนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท, จอภาพแบบ LCD
หรื อ LED มนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ ว จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 8,500 บาท รวม 4 รายการ เป็ นเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท
(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด, ส่วนการคลัง, และส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
ทอง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อใช้ในการจัดทาม้อมูลในระบบบันทึกบัญชีมององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-LAAS) และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ สาหรับเครื่องสารองไฟฟ้า, จอภาพ และ
เครื่องพิม พ์ จัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์เดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีส ภาพชารุด
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ มององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่อ ทองตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
การจั ดหาครุ ภัณ ฑ์คอมพิ ว เตอร์ ม ององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น กรณีที่ มีวงเงิ นไม่เกิ น
10 ล้านบาท จานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 เทศบาลตาบลโคกสาโรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกโรง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลหัวสาโรง มีความประสงค์จะจัดหา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล (จอมนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น
22,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้ กับโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เพื่อใช้ในในงานวัดผลและประเมินผลม้อมูลนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3
ในการจัดทาเอกสารนักเรียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเก็บสารองม้อมูลการศึกษาทุกปี
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มองเทศบาลตาบลโคกสาโรง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลโคกสาโรงเสนอ
/4.2 องค์การ...

-64.2 องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง จั่ น ชี้ แ จงว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
วังจั่ น มีความประสงค์จะจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรั บงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ ส่ ว นโยธา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น เพื่อใช้เมียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
ฝ่ายเลขา ฯ จึงมอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ม ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั งจั่ น ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่นเสนอ
4.3 เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่ามีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือมีม้อเสนอแนะ
อื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ฝ่ายเลมา ฯ มอชี้แจงว่า ในการดาเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานระบุในรายละเอียดสินค้า
ที่ต้องการซื้อจะต้องมีใบรับรองมองบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) ด้วย และหลังจากดาเนินการจัด หาตามระเบียบพัสดุแล้ว มอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป และมอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

