รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 6/2558
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายประยูร
2. นายประยูร
3. นายอานวย
4. นายรังสฤษฎ์
5. น.ส.นงลักษณ์
6. นางอ้อยทิพย์
7. จ.ส.อ.พีระพร
8. น.ส.วิริยา

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
ภาชนะปรีดา
งามศิริ
พรมรักษา
นิยมรัตน์
จาปา
ใจหนักแน่น

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. นายสุรชาติ
ใจชัย
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโรม
๒. นางนันท์นภัส
๓. น.ส.สุภาพรรณ
๔. นางอัจฉราพร
๕. นายมนตรี
๖. นายชัยดิษฐ์
๗. นางมรกต
๘. น.ส.อมลรัตน์
๙. น.ส.ชไมพร
๑๐. นายสุนันท์
๑๑. ส.อ.คนองเดช
๑๒. น.ส.ธนกฤตา
๑๓. นางยุพาวดี
๑๔. นายมานพ
๑๕. น.ส.พัดชา
๑๖. น.ส.ดวงใจ

ตลับนาค
มีคุณ
ช้างแก้ว
แก้วแสงทอง
แก้วกาศ
โฉมไสว
อาจจีน
เที่ยงทิศ
แสงป้อม
สารคามมงคล
ถนอมศรี
วงศ์ละมาย
ไถ้เงิน
รักบุญ
ศิริมาตร์
สร้อยท้วม

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพุคา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกะพี้
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสาโรง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
แทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองม่วง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว
แทนนายกเทศมนตรีตาบลป่าตาล
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชัยบาดาล
แทนนายกเทศมนตรีตาบลลานารายณ์
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกตูม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
/17. น.ส. พรเพ็ญ...

-2๑๗. น.ส.พรเพ็ญ ทองดี
๑๘. จ.ส.อ.กฤษณพันธ์ ชุณหสุวรณ
๑๙. นางดวงฤทัย ถนอมศรี
๒๐. นายณิฏิวัฐ
จิรัฐิติสกุล
๒๑. นางชุติกาญจน์ วงษ์ธรรมศักดิ์
๒๒. นางสุพัตรา เทียบสวัสดิ์
๒๓. นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์
๒๔. นายอภิศักดิ์ หันทิพย์
๒๕. ว่าที่ ร.ท. อภิชาต ภัสสรโยธิน
๒๖. นางจิรฐา
อ่อนเงิน
๒๗. น.ส.ภัทรพร บุญสร้อย
๒๘. น.ส. เยาวลักษณ์ แจ่มแสง
๒๙. นางสาวดุษณี อุ่นแก้ว
๓๐. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น
๓๑. น.ส.กัญญาณัฐ ด้วงชนะ
๓๒. น.ส.ชุติมา
ตั้งพินิจกุล
๓๓. น.ส.ทิพย์สุคนธ์ โมธินา
๓๔. นางวรรณิภา บุราสิทธิ์
๓๕. น.ส.ปารณีย์ คุ้มเงิน
๓๖. น.ส.นภาพร โสรัจจะภิญโญ
๓๗. น.ส.พิมพ์ใจ นวลจันทร์
๓๘. น.ส.นฤมล
นาสกุล
๓๙. นายวันรพ
แสนอินอานาจ
๔๐. น.ส.น้าอ้อย
พัดเงิน
๔๑. นายสิทธิชัย เมืองมีศรี
๔๒. นายวุฒิชัย
นัทธี

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลศิลาทิพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาลิกา
แทนนากเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังยางโทน
แทนนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระงาม
แทนนากเทศมนตรีตาบลพัฒนานิคม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะรัง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าศาลา
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เทศบาลตาบลลานารายณ์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ เทบาลตาบลโคกตูม
เจ้าพนักงานธุรการ เทบาลตาบลโคกตูม
บุคลากรเทศบาลตาบลป่าตาล
ผู้ช่วยงานธุรการสานักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ เทศบาลตาบลหนองม่วง
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ เทศบาลตาบลหนองม่วง
ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตาบลโคกตูม

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายประยูร ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
2. กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ได้จัดทาเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยใช้เกณฑ์
ราคากลาง ฯ (เพิ่ ม เติ ม ) ตั้ ง แต่ วั น ประกาศเป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง จั ง หวั ด ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว
3. ก่อนเข้าระเบียบวาระการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปประเด็นสาคัญที่ได้ประชุมสัมมนาการจัดหา
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทราบ
/ฝ่ายเลขา...

-3ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปประเด็นการสัมมนาการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑) การจั ดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หน่วยงานที่จะจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ต้อ งพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องแต่ล ะรุ่ น ที่ จ ะจั ด หาว่ า เหมาะสมกั บ งานที่ จ ะใช้ ห รื อ ไม่
ให้พิจารณาว่า คุ้มค่า ประหยัด หรือไม่
๒) ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกระเบียบฯ ให้หน่วยงานที่จะเช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ ให้ระบุในสัญญาเช่า ๓ ปี จะทาให้หน่วยงาน
ได้ ใ ช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ หม่ ๆ และทั น สมัย ในการปฏิ บั ติง าน เนื่ อ งจากครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิว เตอร์ จ ะมี อ ายุ
การใช้งานประมาณ ๕ ปี
๓) การใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ จะเปลี่ยนประจาทุกปี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องติดตาม
การประกาศใช้ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละปี
๔) หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานในสัง กัดกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของหน่วยงานให้คณะกรรมการ
การบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด พิจารณา
กลั่ นกรองก่อน ถึงจัดส่งเรื่ องให้ เข้าข้อบัญญัติ เมื่อผ่ านข้อเทศบัญญัติแล้ ว สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยไม่ ต้ อ งน าเข้ า ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการฯ ที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยงานจะส่ ง โครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯ
เข้าข้อบัญญัติ เมื่อสภาอนุมัติแล้วถึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ในปีงบประมาณต่อไป ฝ่ายเลขานุการ
จะแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ จ ะดาเนิ น การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ส่ ง โครงการฯ ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณา
กลั่นกรองก่อนถึงส่งเรื่องเข้าข้อบัญญัติต่อไป
๕) หลักเกณฑ์การจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี มีดังนี้
๕.๑) ทดแทนของเดิม (เก่า) ที่ใช้งานมามากว่า ๕ ปี และจะต้องระบุสาเหตุไว้
ด้วยว่า ทดแทนของเก่า ทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อมาปี พ.ศ. เท่าไร
๕.๒) จัดหาให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน/เครื่อง (ไม่รวมลูกจ้าง)
๕.๓) งานเพิ่ม ต้องชี้แจงว่าเพิ่มอย่างไร ให้นาปีที่ผ่านมา ๑ – ๒ ปี มีงานเข้า ออกกี่เรื่อง มาเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา
๖) การจั ดหากล้ อง CCTV ไม่ต้องนาเข้าคณะกรรมการฯ แต่ต้องแจ้งกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ทราบ ถ้ า เป็ น ระบบควบคุ ม ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะต้ อ งน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

/ระเบียบวาระ...
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เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 30 หน่วยงาน ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และทั้ ง นี้ ได้ ส่ ง เอกสารการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลพุคา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลพุคา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักปลัด จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลพุคา เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะพี้
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางกะพี้ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน และ 2เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะพี้ เสนอ และให้หน่วยงาน
ส่งแบบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฟ
3) เทศบาลตาบลโคกสาโรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสาโรง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโคกสาโรง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนท้องถิ่น ดังนี้
/2) โรงเรียน...

-5โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลโคกสาโรง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสาโรง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท, 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 41 เครื่อง ๆ ละ 23,300 บาท, 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท, 4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท, 5) เครื่องสแกนเนอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท, 6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท, 7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,300 บาท 8) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จานวน 21 เครื่อง ๆ ละ
3,100 บาท และ 9) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท
โรงเรียนเทศบาล วัดแก้วจันทราราม จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ
Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท, 3) เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท, 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,300 บาท, 5) เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
6,100 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลโคกสาโรง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท ให้กับกองคลัง
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองช่าง จานวน 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่ อง เป็นเงิน 3,700 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท ให้กับกองช่าง
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความประหยัด ประสิทธิผล ฟ
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-6 6) เทศบาลตาบลหนองม่วง
ผู้แทนเทศบาลตาบลหนองม่วง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
โรงเรียนเทศบาลตาบลหนองม่วง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลหนองม่วง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ความประหยัด ประสิทธิผล
7) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน 2 หน่วยงาน คือ
สานักปลัดฯ จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท
กองคลัง จั ดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค เสนอ และให้หน่วยงานส่งแบบ
รายงานเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว
ผู้แทนที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด จานวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว เสนอ ทั้งนี้
ให้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บพั ส ดุฯ โดยเคร่ งครัด คานึง ถึง ความคุ้ มค่ า ความประหยัด ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
9) เทศบาลตาบลป่าตาล
ผู้แทนเทศบาลตาบลป่าตาล ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้กับกองคลัง จานวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
/สาหรับ...

-7สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลป่าตาล เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ฟ

ฟ

10) องค์การบริหารส่วนตาบลชัยบาดาล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชัยบาดาล ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
ส านั กงานปลั ด จั ดหา ๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานส านั ก งาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท
ส่วนการคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน,
3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง 7,600 บาท, 4) เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรั บกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท และ
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็น 19,000 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชัยบาดาล เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
11) เทศบาลตาบลลานารายณ์
ผู้แทนเทศบาลตาบลลานารายณ์ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด จานวน 2 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท และ 2) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เทศบาลตาบลลานารายณ์ เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
12) เทศบาลตาบลโคกตูม
ผู้แทนองค์เทศบาลตาบลโคกตูม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้ อยกว่า 18.5 นิ้ ว) จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 23,000 บาท, 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท, 3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED (30 หน้า/นาที) จานวน 1
เครื่อง 7,300 บาท, 4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท, 5) เครื่อง
สแกนเนอร์ สาหรับงานเอกสารทั่วไป จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท และ 6) อุปกรณ์อ่า นบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,700 บาท
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED (18 หน้า/นาที)
/จานวน...

-8จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท, 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 13 เครื่อง ๆ ละ
3,100 บาท และ 4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,100 บาท
กองการศึ ก ษา จัด หา 1) เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18.5 นิ้ ว) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED
(30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด หา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 23,000 บาท และ
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เสนอ และให้หน่วยงานส่งแบบ
รายงานเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
โดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑๓) องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
ผู้ แทนองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบางคู้ ชี้แ จงเหตุผลและความจ าเป็ นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
กองคลั ง จั ดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้ เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑๔) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
กองช่าง จัดหาเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก A๓ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
/15) องค์การ...
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ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
ส่วนงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัด หา ๑) เครื่องคอมพิว เตอร์ ส านักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
ส่วนสวัสดิการสังคมจัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑๖) องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
ส่วนโยธา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ เสนอ และให้หน่วยงานส่งแบบรายงาน
เหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑๗) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อยชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้สานักงานปลัด จานวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท ๓) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๗,๓๐๐ บาท และ ๔) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านข่อย เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑8) องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ส่วนการคลัง จานวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๐ บาท
/สาหรับ...

- 10 สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์ เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๑9) องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ให้สานักงานปลัด
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทาแผนการศึกษา เข้าระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียนและครอบครัว
นอกสานักงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
20) องค์การบริหารส่วนตาบลศิลาทิพย์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลศิลาทิพย์ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
ส่วนการคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด LED
ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท
ส่วนโยธาฯ จัดหา ๑) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A๓ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท และ ๒) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลศิลาทิพย์ เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒1) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับกองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลเมืองเขาสามยอด เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒2) องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท
/กองการศึกษา...

- ๑1 กองการศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
กองคลัง จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/
ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๗๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาลิกา เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒3) เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้ แ ทนเทศบาลเมื อ งลพบุ รี ชี้ แ จงเหตุ ผลและความจ าเป็ นในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด จานวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน
๒ เครื่อง ๆ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลเมืองลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒4) องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จานวน
๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๑๐0 บาท
ส่วนสวัสดิการสังคม จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลแบบที่ ๑
จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๓,๑๐0 บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลเมืองลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
25) องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
เครื่ องคอมพิว เตอร์ ให้ ส านั กงานปลั ด จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
/26) เทศบาล...

- 12 ๒6) เทศบาลตาบลเขาพระงาม
ผู้แทนเทศบาลตาบลเขาพระงาม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้กองการศึกษา จานวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท
สาหรั บรายละเอียดเหตุผ ลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลพระงาม เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
27) เทศบาลตาบลพัฒนานิคม
ผู้แทนเทศบาลตาบลพัฒนานิคม ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สานักปลัดเทศบาล จานวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผล
แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องสารองไฟ ขนาด
๘๐๐ VA จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท และ ๓) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(๑๘ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๗๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลพัฒนานิคม เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒8) องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะรัง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะรัง ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ ๒
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก
(Inkjet Pinter) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
ส่วนโยธา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก
(Inkjet Pinter) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเกาะรัง เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
๒9) เทศบาลตาบลท่าศาลา
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าศาลา ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด จานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ๓) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน ๒ เครื่อง
ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท ๔) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ LED ขาวดา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๓,๗๐๐ บาท และ ๕) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท
/กองสวัสดิการ...

- 13 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด หา ๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ส านั ก งาน จ านวน
๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ LED ขาวดา จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓,๗๐๐ บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ LED สี แบบ
Network จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีเ่ ทศบาลตาบลท่าศาลา เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
30) สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรี ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คให้สานักงานจังหวัดลพบุรี จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่สานักงานจังหวัดลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 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

