รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 4/2557
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายรังสฤษฎ์
2. ผศ.ดร.อุไร
3. นายวิทยา
4. น.ส.นงลักษณ์
5. นางสุจิรา
6. จ.ส.อ.ธีรพร
7. นางวาสนา

งามศิริ
เงินงอก
จาปาแขม
พรมรักษา
อยู่ทรัพย์
จาปา
กรมเกลี้ยง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางสุจิรา
อยู่ทรัพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๒. นายจารุกิตติ์ นวลมิ่ง
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
๓. น.ส.อรอนงค์ จันทร์อินทร์ แทนนายกเทศมนตรีตาบลเขาสามยอด
๔. น.ส.ชนิดา
เข็มหล่า
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสาโรง
๕. จ.อ.ธรรมรัตน์ พงษ์พรหม
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าโขลง
๖. นายกอบกุล พึ่งโพธิ์
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าโขลง
๗. น.ส.ประภาพร กองชีพ
แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับตะเคียน
๘. นางสุชาดา
ธนพชรกนกภณ แทนนายกองค์การบริหารส่วนเพนียด
๙. นางวรรณา
ชาตรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวาสนา
2. น.ส.วิริยา

ตรีสงค์
ใจหนักแน่น

ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. นายนพดล ปราศราคี หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
4. นายสุรชาติ ใจชัย
นายช่างโทรคมนาคมระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

/ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 5 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณา
ให้ ความเห็น ชอบ ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ทาการตรวจสอบความถู กต้องเบื้องต้นแล้ว เห็ นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ ที่ป ระชุม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จึงขอให้ ผู้ แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
3.1 สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ชี้แจงว่า ทีส่ านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี มีความประสงค์
จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 14,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท,
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท และ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 88,500 บาท (แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับกองวิชาการและ
แผนงาน, สานักการช่าง และกองการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านดนตรี นันทนาการของ
หน่วยงาน, งานธุรการ ต่าง ๆ, งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองลพบุรี, ระบบ e-LAAS, การจัดทาฎีกา เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานเทศบาลเมื องลพบุ รี ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีเสนอ
3.2 สานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชี้แจงว่า เทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีความประสงค์จะจัดหา
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
19,900 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,900 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้ อยบาทถ้วน) ให้กับ
สถานธนานุบาล เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร เช่น สธ.1 (รายการ รับ-จ่าย ประจาวัน), บันทึกข้อความการประเมิน
ทรัพย์, งบเดือน, ฎีกา, บัญชีหลุดจานา และทรัพย์รับจานาเกินกว่า 4 เดือน (จ.6) เป็นต้น เนื่องจากเครื่องพิมพ์
เดิมมีอายุการใช้งาน ประมาณ 10 ปี ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
/ฝ่ายเลขา ฯ...

-3ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ของเทศบาลเมืองบ้ านหมี่ ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่เสนอ

3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลซับเคียน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับเคียน ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับเคียนมีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการจัดทา
ข้อมูลด้าน e-Plan, e-LAAS, งานสารบรรณ และงานด้านการกราฟฟิกส์ เช่น การจัดโปสเตอร์ การตกแต่งภาพ
เป็นต้น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลซับเคียน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับเคียนเสนอ

3.4 องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้กับ
ส่วนการศึกษา เพื่อใช้ในงานธุรการ และระบบงานสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพนี ย ดตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียดเสนอ

3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(25 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวม เป็นเงิน 9,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 85,500
บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลยางโทนตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทนเสนอ
/ระเบียบ...
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เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
พิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 สานักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชี้แจงว่า เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีความประสงค์
จะจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท
และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 6 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 25,800 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กับกองการศึกษาและ
ศู น ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ กทั้ง 6 ศู น ย์ ที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของเทศบาลเมื องเขาสามยอด เพื่ อใช้พิ มพ์เ อกสาร
งานธุรการต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเสนอ
4.2 สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสาโรง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลโคกสาโรง มีความประสงค์
จะจั ดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์ ส าหรั บงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/
นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จานวน 6 เครื่ อง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 25,200 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 202,700 บาท
(สองแสนสองพั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ให้ กั บ ส านั ก ปลั ด , กองคลั ง , กองสวั ส ดิ ก าร, กองการศึ ก ษ า,
กองวิชาการและแผนงาน และกองช่าง เพื่อใช้ในงานธุรการต่าง ๆ การจัดทาระบบ e-LAAS, e-Plan Info,
การจัดทาข้อมูลเบี้ยยังชีพ, การออกแบบ, เขียนแบบ เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลโคกสาโรง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโคกสาโรงเสนอ
4.3 สานักงานเทศบาลตาบลท่าโขลง
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าโขลง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลท่าโขลง มีความประสงค์จะ
จัดหาเครื่ องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
รวมเป็นเงิน10,500 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับ
สานักปลัด เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร งานธุรการต่าง ๆ เนื่ องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
/ฝ่ายเลขา ฯ...

-5ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลท่าโขลง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าโขลงเสนอ
4.5 เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่ามีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ
อื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ฝ่ายเลขา ฯ ขอชี้แจงว่า ในการดาเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานระบุในรายละเอียดสินค้า
ที่ต้องการซื้อจะต้องมีใบรับรองของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) ด้วย และหลังจากดาเนินการจัด หาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

