รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 7/2557
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม (คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ)
1. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
2. นายวิทยา
จาปาแขม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3. นางรภัสศา
พฤฒากรณ์
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
4. นายสุทัศน์
ศิริพจนากร
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
5. นางสุจิรา
อยู่ทรัพย์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
6. จ.ส.อ.พีระพร จาปา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
7. นางวาสนา
กรมเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์อ้วน
๒. นางจิดาภา
บุญเต็ม
๓. ส.อ.ชัยชาติ
เค้าโคน
๔. นายอานวย
ภาชนะปรีดา

แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าศาลา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.สุภาพร
2. นางอริยาพร
3. น.ส.วิริยา

หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลท่าศาลา
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ปาล์มวงศ์
เทพรัตน์
ใจหนักแน่น

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. นายนพดล
ปราศราคี
4. นายสุรชาติ
ใจชัย

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 17 กันยายน2557
/ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 4 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณา
ให้ ความเห็น ชอบ ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว เห็ นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จึงขอให้ ผู้ แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
3.1 สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) กองสวัสดิการสังคม จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การทาฎีกา เป็นต้น การ
จัดทาเอกสารงานธุรการต่าง ๆ ภายในกองสวัสดิการและสังคม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
2) กองคลัง จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การทาฎีกา เป็นต้น การจัดทาเอกสารงานธุรการต่าง ๆ
ภายในกองสวัสดิการและสังคม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานเทศบาลต าบลท่ า ศาลาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา เสนอ
3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับจาปา มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จ านวน 3 เครื่ อ ง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็ น เงิ น 12,600 บาท รวม 4 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
99,100 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา เพื่อใช้ในการ
จัดทารายงาน การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ระบบ GPP การออกแบบกราฟฟิก เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมมีอ ายุ
การใช้งานมานาน ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/มติที่ประชุม...

-3มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา เสนอ

3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 เป็นเงิน
36,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท
(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสารธุรการ การจัดเก็บข้อมูล การจัดทา
รายงานต่างๆ การจัดหน้าเอกสารสาหรับงานพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งาน
มานาน ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ขององค์การบริ หารส่ วนต าบลม่วงค่ อมตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม เสนอ
3.4 สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรี ชี้แจงว่า สานักงานจังหวัดลพบุรี จะดาเนินการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท รวม 1 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการรับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ การจั ด ท ารายงานการร้ อ งเรี ย นร้ อ ง/ร้ อ งทุ ก ข์ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตตามช่องทางต่างๆ เช่น สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น อีก
ทั้งรายงานข้อมูลผ่านระบบ 1567 ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนาเสนอข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับ
ผู้บริหารทราบได้ทันท่วงที ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจัดหาจากกระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของสานักงานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่สานักงานจังหวัดลพบุรี เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้ตั้งข้อสังเกต การจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดข้อมูล
ที่นาเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ ดังนี้
1. รายการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน
2. จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวนเท่าใด
- เลิกประชุม เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 4 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณา
ให้ ความเห็น ชอบ ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว เห็ นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จึงขอให้ ผู้ แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
3.1 สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
ผู้แทนสานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
จะดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) กองสวัสดิการสังคม จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การทาฎีกา เป็นต้น การ
จัดทาเอกสารงานธุรการต่าง ๆ ภายในกองสวัสดิการและสังคม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
2) กองคลัง จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การทาฎีกา เป็นต้น การจัดทาเอกสารงานธุรการต่าง ๆ
ภายในกองสวัสดิการและสังคม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานเทศบาลต าบลท่ า ศาลาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา เสนอ
3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับจาปา มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จ านวน 3 เครื่ อ ง ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็ น เงิ น 12,600 บาท รวม 4 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
99,100 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด ส่วนการคลัง และส่วนโยธา เพื่อใช้ในการ
จัดทารายงาน การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ระบบ GPP การออกแบบกราฟฟิก เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมมีอ ายุ
การใช้งานมานาน ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/มติที่ประชุม...
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เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา เสนอ

3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม
จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 เป็นเงิน
36,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท
(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสารธุรการ การจัดเก็บข้อมูล การจัดทา
รายงานต่างๆ การจัดหน้าเอกสารสาหรับงานพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งาน
มานาน ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ขององค์การบริ หารส่ วนต าบลม่วงค่ อมตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม เสนอ
3.4 สานักงานจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดลพบุรี ชี้แจงว่า สานักงานจังหวัดลพบุรี จะดาเนินการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท รวม 1 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการรับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ การจั ด ท ารายงานการร้ อ งเรี ย นร้ อ ง/ร้ อ งทุ ก ข์ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตตามช่องทางต่างๆ เช่น สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น อีก
ทั้งรายงานข้อมูลผ่านระบบ 1567 ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนาเสนอข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับ
ผู้บริหารทราบได้ทันท่วงที ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจัดหาจากกระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของสานักงานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่สานักงานจังหวัดลพบุรี เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้ตั้งข้อสังเกต การจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดข้อมูล
ที่นาเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ ดังนี้
1. รายการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน
2. จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจานวนเท่าใด
- เลิกประชุม เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

