รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายประยูร
2. นายประยูร
3. นายประยูร
4. นายรังสฤษฎ์
5. นายวิทยา
6. น.ส.พรรษณพร
7. นางสุจิรา
8. น.ส.สุนทรียา
9. นายอานวย

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
งามศิริ
จาปาแขม
จันทร์ดี
อยู่ทรัพย์
เกตุนวม
ภาชนะปรีดา

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
2. นายสุรชาติ
ใจชัย

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุรัตติกาล แสงแก้ว
แทนจ่าจังหวัดลพบุรี
๒. นางสุจิรา
อยู่ทรัพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๓. น.ส.สกุลยา
ปิ่นทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบ
๔. จ.อ.พงภทิพย์ บุญมี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
๕. นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
๖. น.ส.สุนทรียา เกตุนวม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
๗. ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุพาวดี ศักดิ์คะทัศน์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
๘. น.ส.ธิติมา
อุ้ยหา
แทนนายกเทศมนตรีตาบลบ้านท่าหลวง
๙. นางวรัญญา ปิ่นวันนา
แทนนายกเทศมนตรีตาบลกกโก
๑๐. นายพยุงศักดิ์ อธินันท์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
๑๑. นางพิมพรรณี มีสุดเพียร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม
๑๒. นายวิทยา
จาปาแขม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๑๓. นางเบญจมาศ นุ่มสารวย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก
๑๔. จุฑาทิพย์
คาปล้อง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโพธิ์
๑๕. นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
๑๖. นายสุชาติวุฒิ วงษ์จิ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
/17. นางรภัสสา...

-2๑๗. นางรภัสสา สิงหะ
๑๘. นายวุฒิชัย
นัทธี
๑๙. นายสุรเชษฐ พลพืช
๒๐. น.ส.พรนภา จิระเนตร
๒๑. น.ส. ภัทราชา คงเจริญ
๒๒. น.ส.รังสิมา สิงห์ตา
๒๓. น.ส.ศิริวรรณ ไป๋สกุล
๒๔. นางสุวพร
เคล้าละม่อม
๒๕. น.ส.จรรยา อินปุระ
๒๖. นางเบญจวรรณ ศักดิ์ประเสริฐ
๒๗. นางผานิต
เกียรติวินัยสกุล
๒๘. นายพุทธ
หอมพิกุล
๒๙. นางวรัญญา ปิ่นวันนา
๓๐. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกตูม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าสุด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
พนักงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
พนักงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
เจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เทศบาลตาบลกกโก
หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลกกโก
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลกกโก
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6 เทศบาลตาบลกกโก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายประยูร ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 19 หน่วยงาน ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
หน่วยงานให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
/เทศบาล...

-31) เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท, และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาบัญชีของเทศบาลเมืองลพบุรี โปรแกรมบันทึก ภ.ง.ด. 1 ก,
ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ, ภ.ง.ด. 3 ก พิเศษ, ภ.ง.ด. 53 และโปรแกรมในแบบ ภ.ง.ด. 3 53 สาหรับส่งข้อมูลภาษีหัก
ณ ที่ จ่าย, การจัดทาข้อมูลค่ารักษาพยาบาล, ระบบ e-LAAS
กองวิชาการและแผนงาน จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารจัดทางบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน การเผยแพร่กิจกรรม
และข่าวสารของเทศบาล การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี เสนอ และให้หน่วยงานส่งแบบรายงานเหตุผล
ความจาเป็น ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฟ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท
เพื่อใช้ในการจัดทาระบบบัญชีด้วยระบบ e-LAAS เช่น การตรวจรับฎีกา การเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS การทา
รายงานการเงินประจาเดือน การจัดทารายงานต่าง ๆ ด้านบัญชี
ส่วนการศึกษา จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท
เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 ศูนย์ การจัดทาแผนการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนของนักเรียน การจัดทาข้อมูลนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ
สานักปลัด จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๖,๑๐๐ บาท
เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้าให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราบ เสนอ และให้หน่วยงาน
ส่งแบบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฟ
3) องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
/สานักงาน...

-4สานักงานปลัดฯ จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ๒) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 9,300 บาท และค่าพัฒนาเว็บไซต์ อบต.นาโสม 1 เว็บไซต์ เป็นเงิน 30,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทาระบบกล้องวงจรปิด เครื่องสารองไฟฟ้าเพื่อใช้สารองไฟฟ้าให้กับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
ส่วนการคลัง จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท เพื่อใช้สาหรับพิมพ์เอกสารด้านการเงิน ฎีกา ระบบ e-GP ใช้สแกนเอกสารราคากลาง
แบบแปลน แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 เพื่อแนบไฟล์ในการประกาศสอบราคาจ้างในระบบ e-GP
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เสนอ สาหรับค่าพัฒนาเว็บไซต์
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ ให้ใช้ราคาต่าสุดจากร้านภัตรา ซึ่งเสนอราคา 30,000 บาทเป็นราคากลาง
ในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ อบต.นาโสม ทั้ ง นี้ ใ ห้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ โดยเคร่ ง ครั ด ค านึ ง ถึ ง
ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา 1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท, และ 3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การสแกนภาพถ่าย เพื่อจัดทาข้อมูลประวัติผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล งานทะเบียนพาณิชย์ งานธุรกิจพลังงาน
ส่วนสวัสดิ การสังคม จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท เพื่อใช้พิมพ์ข้อมูลเด็ก เยาวชน ทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้ว ยโอกาส พร้ อมทั้งสแกนภาพถ่ายเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ นอกจากนี้ใช้ในการพิมพ์ฎีกา การจัดทา
โครงการต่าง ๆ
ส่วนการศึกษา จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์สื่อการเรียนการสอน การจัดทาฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย เสนอ และให้หน่วยงาน
ส่งแบบรายงานเหตุผ ลความจ าเป็น ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท, 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
/แบบ Network...

-5แบบ Network จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท, 4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท, 5) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จานวน ๒ เครื่องๆ ละ
๓,๑๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
กองช่าง จัดหา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในงานธุรการ การประมาณราคางานก่อสร้างรวมทั้งแบบ
แปลนงานก่อสร้าง งานพัสดุ การพิมพ์ฎีกา
กองการศึกษา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ๓) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑6,๐๐๐ บาท ๔) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๑๙,๐๐๐ บาท และ ๕) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
เพื่อใช้จัดทาเอกสารเพื่อดาเนินการจัดการศึกษาในสังกัดองค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่น เอกสารธุรการ การเงิน
การจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบรรยายให้ความรู้
ต่าง ๆ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/
นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท ๓) เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท และ ๔) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
3,100 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ เช่น รายงาน ทส.2, สปสช
กองสวัสดิการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint ในการฝึกอบรม
การบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน อีกทั้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความประหยัด ประสิทธิผล ฟ
6) องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานั กงาน จานวน
๒ เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท และ ๓) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
4,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลลงระบบการจัดทาแผนและงบประมาณ (e-Plan), ระบบบันทึกบัญชี
ของ อปท. (e-LAAS), ระบบสารสนเทศการจั ด การฐานข้ อ มู ล เบี้ ย ยั ง ชี พ ของ อปท., การน าเสนอผล
การดาเนินงานของหน่วยงาน การจัดประชาคมหมู่บ้าน
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานั กงาน จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท และ ๓) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
/4,300 บาท...

-64,300 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP), ระบบ
บริ ห ารการเงิน การคลั ง ฯ (GFMIS), การจดทะเบี ยนพาณิช ย์ (DBD), การน าเสนองานของกองคลั ง อี ก ทั้ ง
การฝึกอบรมนอกสถานที่
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความประหยัด ประสิทธิผล
7) เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน คือ
สานักปลัดเทศบาล จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แ บบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้ น 52,400 บาท (ห้ าหมื่น สองพัน สี่ร้อยบาทถ้ว น) เพื่อใช้ในการจัดข้อมูลลงระบบการจัดทาแผนและ
งบประมาณ (e-Plan), ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS), สปสช.จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล, งานเอกสาร
ธุรการต่างๆ, การจัดทาฎีกา เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8) ที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มงานปกครอง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท เนื่องจากกรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดลพบุรีขับเคลื่อน
แผนแม่บทต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ Dopa’s Master Plan on ASEAN Community ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยให้ ที่ท าการปกครองจังหวัดลพบุรี จัดทาโครงการ “จั ดตั้งศูนย์บริการข้อมู ลและการ
ประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” จึงมีความจาเป็นในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น มี ฐานข้ อมู ลที่เหมาะสม ชั ดเจน เป็ นสากล ประกอบเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานมีจานวนไม่เพียงพอ มีอายุการใช้งานมานาน และบางเครื่องชารุดทรุดโทรม
กลุ่ ม งานการเงิ น และบั ญ ชี จั ดหาครุ ภั ณฑ์คอมพิ วเตอร์ ในเงิ นงบประมาณ ดั งนี้
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท , ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
และ ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท และจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม จากเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลด้านบัญชี การจัดทาทะเบียนคุม
ในการจัดเก็บเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของจังหวัด งานธุรการต่าง ๆ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/มติที่ประชุม...

-7มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่ทที่ าการปกครองจังหวัดลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
9) เทศบาลตาบลกกโก
ผู้แทนเทศบาลตาบลกกโก ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน ๒ เครื่อง ๆ ๔,๓๐๐ บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-GP, e-Market และใช้จัดทาเอกสารงานธุรการต่างๆ
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็ นเงิน ๔,๓๐๐ บาท และ ๓) เครื่องคอมพิว เตอร์โน้ ตบุ้ ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
๑ เครื่ อง เป็ นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และ ๔) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
๓,๑๐๐ บาท เพื่อใช้ในจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-GP, CCIS, e-Market, การจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
ในเขตเทศบาลตาบลกกโก จานวน 8 หมู่บ้าน
กองสวัสดิการสังคม จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้ อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ๔,๓๐๐ บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS
กองการศึกษา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS เพื่อใช้ในจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS, SIS, CCIS
กองช่าง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ๔,๓๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลกกโก เสนอ และให้หน่วยงานส่งแบบรายงาน
เหตุผลความจาเป็น ในการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ฟ

ฟ

10) องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จานวน
/1 เครื่อง...

-81 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท และ 4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน (LTAX) การออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าน้าประปา การนาเสนอข้อมูลภาพเพื่อรายงานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น รายงานขออนุมัติเงินงบประมาณ
โครงการ รายงานผู้ประสบภัยพิบัติ รายงานผลการตรวจงานก่อสร้าง รายงานการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวชุม เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
11) องค์การบริหารส่วนหนองแขม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้
กองช่ า ง จั ด หา ๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน จ านวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A๓
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานเอกสารธุรการต่างๆ การเขียนแบบงานช่าง การพิมพ์
เอกสารแบบงานก่อสร้าง
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ฟ

12) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จั ดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารงานธุรการทั่วไป, พิมพ์เอกสารในระบบ e-LAAS และ
e-GP รวมทั้งการสแกนเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา ลงระบบ e-GP
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
13) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
สานั กงานปลั ด จัด หา ๑) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A ๓ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท ๓) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จ านวน ๑ เครื่ อง เป็ นเงิน ๓,๑๐๐ บาท เพื่อใช้ ในการจัดทาแผนพั ฒ นา 3 ปี แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา
งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและข้อบัญญัติต่าง ๆ การจัดทาข้อมูลในระบบ e-Plan
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
/จานวน...

-9จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๓,๑๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินต่างๆ การจัดทาฎีกา การจัดทาข้อมูลระบบ
e-LAAS
ส่วนโยธา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน
๑ เครื่ อง เป็ นเงิน ๓,๑๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานเขียนแบบแปลนโครงการต่าง ๆ ด้ว ยโปรแกรม AutoCAD
การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการรับรองสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานผลโครงการต่างๆ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
14) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนโพธิ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโพธิ์ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
ส านั ก ปลั ด จั ด หา๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งานจ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารงานธุรการต่างๆ อีกทั้งเพื่อใช้นาเสนองานในการจัดประชาคม
หรือ อบต.สัญจร เครื่องพิมพ์ฯ เพื่อใช้ในการสแกนเอกสาร รูปภาพ ส่ง fax ในการปฏิบัติงาน
ส่วนโยธา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้เขียนแบบงานโครงการต่าง ๆ งานเอกสารธุรการ
การพิมพ์ฎีกา การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Google Earth และ Point Asia
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมดอนโพธิ์ เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
15) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
กองสวัสดิการ จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งานธุรการต่าง ๆ การจัดทาข้อมูลประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ งานสังคมสงเคราะห์ งานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานศูนย์เยาวชน การจัดทาข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกเดือน เป็นต้น
กองสาธารณสุข จัดหา ๑) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘.๕ นิ้ ว ) จ านวน ๑ เครื่ อง เป็น เงิ น ๑๖,๐๐๐ บาท และ ๓) เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้ในการจัดเอกสารงานธุรการต่างๆ การใช้
โปรแกรมในการจัดทาเอกสารด้านธุรการ การเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม งานด้านรักษาความสะอาด งานศูนย์บริบาลสัตว์ การจัดทาข้อมูลปริมาณขยะ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/มติที่ประชุม...

- 10 มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
16) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ๔) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา (30หน้า/นาที) จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท ๕) เครื่ องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 19,000 บาท ๖) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA จานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เพื่อจั ดทา
ข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-Plan, การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารงานภาครัฐ (HRM), การบันทึกข้อมูลในระบบ
สปสช. การจัดทาข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ การรับและการรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ๒)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท ๓) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,100 บาท เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS, e-GP, e-LAAS
กองช่า ง จั ด หา ๑) เครื่ องคอมพิว เตอร์โ น๊ต บุ้ค ส าหรั บงานประมวลผล จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา (30หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน 7,300 บาท ๓) เครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้คานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ระบบ INFO การจัดทาข้อมูลการขึ้นทะเบียนสายทางของทางหลวงชนบทตามภารกิจ
ถ่ายโอน การบันทึกข้อมูลทะเบียนแหล่งน้า ถนน สะพาน และระบบชลประทาน บันทึกระบบบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ๒) เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา (30หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท และ ๓) เครื่องสารองไฟ
ขนาด 800VA จานวน ๑ เครื่อง เป็ นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้ในการจั ดทาฐานข้อมูล นักเรียนของโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเบิกจากเงิน งบประมาณ การจัดทาข้อมูล ในระบบ INFO การบันทึกระบบบริหาร
จัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ฟ

17) องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล านารายณ์ ได้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้
ส่วนโยธา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction
/ชนิดเลเซอร์...

- 11 ชนิ ดเลเซอร์ / ชนิ ด LED จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท เพื่อใช้ในการเขียนแบบงานก่อสร้าง
ด้วยโปรแกรม AutoCAD การสแกนภาพงานก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ งานเอกสารธุรการต่างๆ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์ เสนอ สาหรับทั้งนี้ให้
ดาเนินการ จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
18) เทศบาลตาบลโคกตูม
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกตูม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อ ง จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิน 2,300 บาท 4) เครื่องพิม พ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า
แบบ Network (35 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท 5) เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเอกสาร
ทั่วไป จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท และ 6) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 6,100 บาท เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนในการสนับสนุนครุ ภัณฑ์
ทางการศึ ก ษา โดยการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นครั้ ง นี้ เ พื่ อ ใช้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ
จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับนาเรียน เช่น โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล
บนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คใช้ทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารงาน
ธุรการต่าง ๆ
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั กการตามที่ เ ทศบาลต าบลโคกตู ม
เสนอ ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การจั ด หา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
19) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าสุด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลน้าสุด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานัก ปลัด จัด หา ๑) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ในงานธุรการต่าง ๆ การจัดทารายงาน
ประชุมประจาเดือนพนักงาน อบต. การจัดเก็บข้อมูล
ส่วนโยธา จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลนก่อสร้าง
สาหรับรายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการตามที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าสุ ด เสนอ และให้ ห น่ ว ยงานส่ ง
แบบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/ระเบียบ...

- 12 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)
จะต้องได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไป
รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร ศิริวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

