รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายประยูร
2. นายประยูร
3. นายประยูร
4. ผศ.ดร.อุไร
5. นายสุทัศน์
6. น.ส.พรรษณพร
7. นายวิทยา
8. นางสุจิรา
9. จ.ส.อ.พีระพร
10. นายประยูร

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
เงินงอก
ศิริพจนากร
จันทร์ดี
จาปาแขม
อยู่ทรัพย์
จาปา
ศิริวรรณ

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
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)
นายสุรชาติ
ใจชัย

นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์
๒. น.ส.นฤมล
คงสบสิน
๓. นางลภัสราดา จงแพทย์
๔. น.ส.น้าอ้อย พัดเงิน
๕. น.ส.สุพิชฌาย์ มุขโต
๖. ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ ใจดี
๗. น.ส.สุชาดา
ธนพชรกนกภณ
๘. น.ส.สุชาดา
นาโสม
๙. น.ส.วิไลลักษณ์ หนุนทรัพย์
๑๐. นายประกิจ
อ่อนแจ้ง
๑๑. นางฉันทนา หล่อประเสริฐ
๑๒. นางณัฐพันธ์ อภินันท์
๑๓. นายภมรเทพ สาลี

แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
แทนนายกเทศมนตรีตาบลพัฒนานิคม
แทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองม่วง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าวุ้ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงงา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะค่า
/14. นายวินัย...

-2๑๔. นายวินัย
ธนกุลวีระวงศ์
๑๕. นางนงลักษณ์ บุญน้า
๑๖. น.ส.วาสนา ทองดี
๑๗. น.ส.จินตนา บุญหว่าน
๑๘. นางมยุรี
แสงหิรัญ
๑๙. นางเกษรา
แสงมณี
๒๐. น.ส.วรรณี
แสงสว่าง
๒๑. นายนิคม
ทองดี
๒๒. นางนิตยา
เพ็งสวน
๒๓. น.ส.รัตนา
ท้ายเมือง
๒๔. น.ส.อรอนงค์ จันทร์อินทร์
๒๕. น.ส.วันดี
พุ่มเจริญ
๒๖. นายอานวย ภาชนะปรีดา
๒๗. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังเพลิง
พยาบาลวิชาชีพ สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเทศบาลตาบลท่าวุ้ง
นิติกร สานักงานเทศบาลตาบลหนองม่วง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สานักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายประยูร ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ ช่วยราชการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัด
ลพบุรีสานักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 18 หน่วยงาน
ซึง่ ได้ตรวจสอบแล้วความถูกต้องเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
/1 เทศบาล...

-31. เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ดังนี้
1.1 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
1.2 กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 3 เครื่ อ ง ๆ ละ 30,000 บาท
รวมเป็นเงิน 90,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 98,400 บาท
1.3 กองช่าง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมทั้งหมด 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 172,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ ร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุ มัติ ในหลักการ และให้ เทศบาลเมืองลพบุรี ส่ งแบบรายงานเหตุผ ลความจาเป็น
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
2. สานักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ดังนี้
2.1 กองวิชาการและแผนงาน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 5,500 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 53,500 บาท
2.2 กองการศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท
รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดส่งแบบรายงานเหตุผลความจาเป็น
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ผู้ แทนนายกเทศมนตรี เมื องบ้ านหมี่ ได้ ชี้ แจงเหตุ ผลและความจ าเป็ นในการจั ดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ดังนี้
3.1 กองวิชาการและแผนงาน จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท
3.2 สานักปลัดฯ จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท
/3.3 กองคลัง...

-43.3 กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ ว) จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ 22,000 รวมเป็ น เงิ น 44,000 บาท และเครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 53,000 บาท
3.4 กองการศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ งานประมวลผล จานวน
2 เครื่ อ ง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 50,000 บาท และเครื่ องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 54,300 บาท
รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,300 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ส่งแบบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
4. เทศบาลตาบลพัฒนานิคม
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตาบลพัฒนานิคม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่ น้ อยกว่ า 18 นิ้ ว) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 30,000 บาท และเครื่ องส ารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท รวมทั้งหมด 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลพัฒนานิคม เสนอ
5. เทศบาลตาบลหนองม่วง
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองม่วง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ ว) จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็ นเงิ น 44,000 บาท, เครื่อ งคอมพิว เตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท,
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน
12,600 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน
15,000 บาท รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลหนองม่วง เสนอ
6. เทศบาลตาบลท่าวุ้ง
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าวุ้ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท , เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละเป็นเงิน 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท
รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
/สาหรับ...

-5สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าวุ้ง เสนอ

7. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
3 เครื่ อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็ นเงิ น 45,000 บาท และเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 22,000 บาท
รวมทั้งหมด 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้นเสนอ

8. องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
4,200 บาท รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด เสนอ

9. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมทั้งหมด 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า เสนอ

10. องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงงา
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงงา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท และเครื่องพิมพ์แ บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุ มัติในหลั กการ และให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลเชียงงาส่ งแบบรายงานเหตุผ ล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม

/11. องค์การ...

-611. องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
ในการจั ดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท และเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,300 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากส่งแบบรายงานเหตุผล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
12. องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การจั ดหาครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ดั งนี้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บงานประมวลผล จ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่น ห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอนเสนอ

13. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
ในการจั ดหาครุ ภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์ ดั งนี้ เครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ ตบุ้ ค ส าหรับ งานส านั กงาน จ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที)
จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 5,500 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 23,500 บาท
(สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่นเสนอ

14 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะค่า
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็น เงิน 66,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ นเงิ น 18,000 บาท รวมทั้ ง หมด 2 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะค่าส่งแบบรายงานเหตุผล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
/15. องค์การ...

-715 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 25,000 บาท รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชรส่งแบบรายงานเหตุผล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
16. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ ว) จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท, เครื่องคอมพิว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 รวม
เป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท รวมเป็ น เงิน 50,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 3,000 บาท รวม 7 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 279,800 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขาสมอคอนส่งแบบรายงาน
เหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
17. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 4,200บาท รวมเป็นเงิน 29,400 บาท รวม 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 90,400 บาท (เก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลห้ วยโป่งส่งแบบรายงานเหตุผ ล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม

/18. องค์การ...

-818. องค์การบริหารส่วนตาบลวังเพลิง
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังเพลิง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 5,500 บาท รวมเป็ นเงิ น 16,500 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 38,500 บาท
(สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
อนุ มัติในหลั กการ และให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลวังเพลิ งส่งแบบรายงานเหตุผ ล
ความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการชี้แจงในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ลพบุรีในกรณีที่หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรระบุรายละเอียดสินค้าต้องมีใบรับรองของ
บริษัทที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร ศิริวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
ช่วยราชการสานักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

