รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายรังสฤษฎ์
3. ผศ.ดร.อุไร
4. นายพรชัย
5. น.ส.นงลักษณ์
6. นางสุจิรา
7. ว่าที่ ร.ต. นาวี
8. นางวาสนา

ปราศราคี
งามศิริ
เงินงอก
จันทร์เอี่ยม
พรมรักษา
อยู่ทรัพย์
อุ้มมีเพชร
กรมเกลี้ยง

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นายภิญโญ
สงวนวงษ์
๒. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์
๓. น.ส.กชกร
ปานผา
๔. นางจิตรฉวี
เกตุทอง
๕. นายฉัตรชัย
ใบเจริญ
๖. นายกอบกุล พึ่งโพธิ์
๗. นายภูวดล
แต่งตั้ง
๘. น.ส.ณัฏฐ์พิชชา บุญมา
๙. น.ส.เพชรรัตน์ ห่วงพวง
๑๐. นางลักขณา มาโยธา
๑๑. นายพนม
ชัยรักษา
๑๒. น.ส.วรัญญา กล่อมอาภา
๑๓. นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์
๑๔. นายธงชัย
แดงดีมาก
๑๕. นายธนู
เพชรพรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสร้อยนภา
2. น.ส.กมลทิพย์
3. น.ส.สุชาวดี
4. นายศักดิพงศ์
5. นายอานวย
6. น.ส.วิริยา

พูลพร
ควรหันถ์
มีธรณี
ธรรมอาชวกุล
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี
แทนนายอาเภอโคกเจริญ
แทนนายอาเภอชัยบาดาล
แทนนายกเทศมนตรีตาบลดีลัง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลพัฒนานิคม
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าโขลง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสลุด
แทนนายกเทศมนตรีตาบลบางงา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดีลัง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลดีลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลดีลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง
ปลัดเทศบาลตาบลบางงา องค์การบริหารส่วนตาบลบางงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
/ผู้ที่ไม่มา...

-2ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 10 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 ที่ทาการปกครองอาเภอโคกเจริญ
ผู้แทนนายอาเภอโคกเจริญ ชี้แจงว่า ที่ทาการปกครองอาเภอโคกเจริญมีความประสงค์
จะจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน ส านั ก งาน (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อ ง
เป็ นเงิน 15,000 บาท และเครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลกานัน
ผู้ใหญ่บ้านการจัดทาแผนอาเภอ งานทะเบียนอาวุธปืน งานธุรการ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
มีประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภั ณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ของที่ท าการปกครองอาเภอโคกเจริญ ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ที่ทาการปกครองอาเภอโคกเจริญเสนอ
/3.2 เทศบาล...

-33.2 เทศบาลตาบลดีลัง
ผู้แทนเทศบาลตาบลดีลัง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลดีลังมีความประสงค์จะจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับส่วนงานในสังกัด ดังนี้
1) กองการศึกษา จะจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลดีลัง นามาใช้จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัย 3- 5 ปี และงานธุรการต่างๆ
2) สานักปลัด จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สาหรับงาน ประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 30,400 บาท (สามหมื่น สี่ร้ อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานนิติการ ในการร่างและพิจารณาตรวจร่าง
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทาหนังสือขออนุญาตในทางนิติกรรมต่าง ๆ ประกอบกับ
ในส่วนงานนิติการไม่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
3) กองช่าง จะจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อใช้ในการเขียนแบบ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานสถาปัตยกรรม
4) กองคลัง จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท รวม 3 รายการ
เป็นเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี ระบบ e-LAAS เอกสาร
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ฎีกา การพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลดีลัง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลดีลังเสนอ

3.3 เทศบาลตาบลพัฒนานิคม
ผู้แทนเทศบาลตาบลพัฒนานิคม ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลพัฒนานิคม มีความประสงค์
จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับส่วนงานในสังกัด ดังนี้
1) กองวิชาการและแผนงาน จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,500 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อใช้ในการจัดทาแผนงานงบประมาณ จัดทาเทศบัญญัติ จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน
จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื่อเอดส์ งานธุรการต่าง ๆ เป็นต้น
/2) สานักปลัด...

-41) สานักปลัด จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 69,500
บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดทาระบบ e-LAAS ระบบ ELE (ระบบเลือกตั้ง)
การจัดทาฐานข้อมูลกลาง (INFO) การจัดทาเอกสารรายงานต่าง ๆ เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลพัฒนานิคม ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลพัฒนานิคมเสนอ

3.4 เทศบาลตาบลท่าโขลง
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าโขลง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลท่าโขลงจะจัดหาเครื่อง
คอมพิว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิ น
30,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 19,900 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,900 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ให้กับกองคลังเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลลงระบบ e-LAAS การจัดทาเอกสารรายงานต่างๆ การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตาบลท่าโขลง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าโขลงเสนอ

3.5 เทศบาลตาบลโคกสลุด
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสลุด ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลโคกสลุ ด มีความประสงค์
จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน สานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน
36,000 บาท รวม 1 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด
และกองช่าง เพื่อจัดทาเอกสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลโคกสลุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโคกสลุดเสนอ

3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลตะลุง
ผู้แทนองค์ การบริ การส่ วนต าบลตะลุ ง ชี้ แจงว่า องค์ การบริ หารส่ วนต าบลตะลุ ง
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท
รวม 1 รายการ เป็นเงิน ทั้งสิ้น 4,200 บาท (สี่พัน สองร้อยบาทถ้วน) เพื่อรองรับการจัดการแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาแผนที่ภาษี งานธุรการต่าง ๆ เป็นต้น
/ฝ่ายเลขา ฯ ...

-5ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลตะลุ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะลุงเสนอ

3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่ องเป็ น เงิ น 25,000 บาท และเครื่ องพิ มพ์ ช นิ ดเลเซอร์ /ชนิ ด LED ขาวด า
(25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 3 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 96,500 บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักงานปลัด ส่วนการคลังและส่วนโยธา เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย การจัดทาเอกสารผ่านระบบสารสนเทศ เอกสารรายงานต่าง ๆ การเขียนแบบ การจัดทาข้อมูลในระบบ
e-LAAs เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีจานวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสม ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ นฐานครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเสนอ

3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
ผู้แทนองค์ การบริ หารส่ ว นตาบลท่า มะนาว ชี้ แจงว่า องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล
ท่ามะนาว มีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับส่วนงานในสังกัด ดังนี้
1) กองคลัง จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็ นเงิ น 6,000 บาท รวม 3 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลลงระบบ e-LAAS การจัดทา
ระบบแผนที่ภาษี เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีจานวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2) ศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอาเภอ จะจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท,
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท และเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอชัยบาดาล การจัดทางานสารบรรณของการดาเนินงานของศูนย์รวมข่าว ฯ
เนื่องจากศูนย์รวมข่าว ฯ ไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวเสนอ
/3.9 องค์การ...

-63.9 องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
15,000 บาท และเครื่ องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
11,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับส่วนโยธา
เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ งานธุรการต่าง ๆ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งาน
มานาน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบั ว ชุ ม ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุมเสนอ

3.10 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง
มีความประสงค์ จ ะจั ดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้กับกองคลัง เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ระบบ GSMIS ระบบ e-Plan
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลห้ วยโป่ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่งเสนอ
3.11 องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ชี้แจงว่า องค์การบริห ารส่ว นตาบล
ซับสมบูรณ์มีความประสงค์ จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท, จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 จอ
เป็นเงิน 3,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท
และเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท
รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้กับส่วนการคลัง สานักปลัด
และส่ วนโยธา เพื่อใช้ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการจัดหา จั ดซื้อ การเบิกจ่าย การทาบัญชี งานธุรการต่าง ๆ
งานออกแบบก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์เสนอ
/ระเบียบ...

-7ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
พิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 ที่ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาล
ผู้แทนนาอาเภอชัยบาดาล ชี้แจงว่า ที่ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาล มีความประสงค์
จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
15,000 บาท, เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
48,500 บาท (สี่ หมื่น แปดพัน ห้า ร้ อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดเก็ บข้อมูล ทะเบียนและบัตรประชาชน
ให้สามารถจัดเก็บและค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย ทาให้การสื่อสารข้อมูล
ระหว่างบุคคลกรที่อยู่ทั้งในและนอกองค์กรได้รับขอมูลที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่ วน โดยมีคลังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Cloud) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันต่อสถานการณ์
เพื่อการนาไปสู่ “อาเภออัจฉริยะ”
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ของที่ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ที่ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาลเสนอ

4.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบางงา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางงา ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางงา
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท
รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
e-Plan ระบบ E-LAAS โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เอกสารรายงานต่าง ๆ เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบางงา ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางงาเสนอ

4.3 องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางงา
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท
รวมเป็ น เงิ น 10,200 บาท รวม 5 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 83,700 บาท (แปดหมื่ น สามพั น เจ็ ด ร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัดและส่วนโยธา เพื่อใช้ในการจัดทาระบบแผนที่ภาษี การจัดทาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
/ฝ่ายเลขา ฯ...

