รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/2556
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายธนาคม
2. ผศ.ดร.อุไร
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพรชัย
น.ส.เตือนใจ
นายวิทยา
นางสุจิรา
นายสุทัศน์
นางวาสนา

จงจิระ
เงินงอก
จันทร์เอี่ยม
ปานบุญ
จาปาแขม
อยู่ทรัพย์
ศิริพจนากร
กรมเกลี้ยง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางลภัสรดา จงแพทย์
๒. นายสันติ
วงษ์พยอม
๓. น.ส.กัญญาณัฐ ไชยบุตร
๔. นางจิตรฉวี
เกตุทอง
๕. พ.จ.อ.ไพบูลย์ เรืองประยูร
๖. น.ส.สุพรรษา นุชนารถ
๗. น.ส.วรรณี
แสงสว่าง
๘. นายอภิวัฒน์ สีชมพู
๙. น.ส.สุวิมล
กระพันธ์เขียว

แทนนายกเทศมนตรีตาบลพัฒนานิคม
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าวุ้ง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลลานารายณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สานักงานเทศบาลตาบลพัฒนานิคม
นักพัฒนาชุมชน 3 สานักงานเทศบาลตาบลพัฒนานิคม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว เทศบาลตาบลท่าวุ้ง
นายช่างโยธา 5 สานักงานเทศบาลตาบลลานารายณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สานักงานเทศบาลตาบลลานารายณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานวย
2. น.ส.วิริยา

ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล
3. นายสุรชาติ
ใจชัย

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่ า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับ
จังหวัด จานวน 3 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงดังนี้
3.1 เทศบาลตาบลพัฒนานิคม
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม จะด าเนิ นการจัดหาครุภั ณฑ์ค อมพิว เตอร์ ดัง นี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท
รวม 1 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 32,000 บาท (สามหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลพัฒนานิคมเสนอ
กองวิชาการและแผนงาน จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท
รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลตาบลพัฒนานิคมเสนอ
3.2. เทศบาลตาบลท่าวุ้ง จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,300 บาท
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,300 บาท รวมเป็นเงิน 10,600 บาท
/รวม 2 ...

-3รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,900 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าวุ้งเสนอ
3.3 เทศบาลตาบลลานารายณ์ จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
สานักปลัดเทศบาลตาบลลานารายณ์ จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 3,400 บาท
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท
รวม 4 รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น 75,900 บาท (เจ็ดหมื่น ห้า พัน เก้า ร้ อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักปลัดเทศบาลตาบลลานารายณ์ สานักงานเทศบาลตาบลลานารายณ์เสนอ
กองคลัง จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาm
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท
4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท
รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 81,700 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลลานารายณ์เสนอ
กองช่าง จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 3,400 บาท
/รวม 2 ...

