รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายประยูร
2. นายประยูร
3. นายประยูร
4. นายรังสฤษฎ์
5. น.ส.พรรษณพร
6. นางสุจิรา
7. จ.ส.อ.พีระพร
8. นายประยูร

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
งามศิริ
จันทร์ดี
อยู่ทรัพย์
จาปา
ศิริวรรณ

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
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)
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. นายสุรชาติ
ใจชัย
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอิทธิพล ศรีชัย
๒. น.ส.กรรณิกา ทุมละออ
๓. นายมงคล
คาวงศ์
๔. นางกนกกาญจน์ เผยศิริ
๕. น.ส.อชิฬญาณ ใสสะอาด
๖. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น

แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
แทนนายกเทศมนตรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสายห้วยแก้ว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
บุคลากร เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายประยูร ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ ช่วยราชการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัด
ลพบุรีสานักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
/2) กระทรวง...

-22) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2558 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ ฯ และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕8 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จานวน 5 หน่วยงาน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว
เห็ น ว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลสายห้วยแก้ว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลสายห้วยแก้ว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ส าหรั บ งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 21,000 บาท, เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท และเครื่องสารอง
ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่ อง เป็น เงิน 3,100 บาท รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท
(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกองช่าง สาหรับจัดทาแผนงานด้านก่อสร้าง การจัดทาแผนที่ภาษี
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสายห้วยแก้ว เสนอ โดยให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก –ฟ
2) เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท,
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท
/เครื่องสารอง...

-3และเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท รวม 2 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับกองคลัง กองสาธารณสุขฯ เพื่อใช้งาน
ในระบบ e-GP, รายรับ-รายจ่าย, e-Plan, -LAAS, งานธุรการ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง เสนอ โดยให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก –ฟ
3) เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เป็ นเงิน 17,000 บาท, เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่ า
18.5 นิ้ว) จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท, เครื่องสแกนเนอร์
ส าหรั บงานเก็ บ เอกสารทั่ ว ไป จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิ น 3,100 บาท, อุ ปกรณ์ กระจายสั ญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 26 ช่อง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,300 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 6,100 บาท รวม 6 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 508,500 บาท
(ห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เพื่อดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยจะนามาใช้ด้านงานธุรการ
ภายในโรงเรียน และใช้ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม
- เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลเมืองบ้านหมี่ เสนอ โดยให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก –ฟ
4) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,900 บาท
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานส่วนโยธา ด้านการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม
AutoCAD การจัดทาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ เสนอ โดยให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยั ด
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก –ฟ
/5. สานักงาน...

-45) สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 276,000 บาท
รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการ
ประชุมติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของ คสช., รัฐบาล, กระทรวงมหาดไทย จากจังหวัด
ไปยังอาเภอทุกอาเภอในจังหวัดลพบุรี จานวน 11 อาเภอ ผ่านระบบ Web Conference ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามทีส่ านักงานจังหวัดลพบุรี เสนอ โดยให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก –ฟ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัด
ลพบุรี จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์
(Hardware) จะต้องได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้ องกันการรบกวนของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

- เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร ศิริวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
ช่วยราชการสานักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

