รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 7/2558
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายนที
2. นายนที
3. นายสุทัศน์
4. น.ส.พรรษณพร
5. นายวิทยา
6. นางอ้อยทิพย์
7. จ.ส.อ.พีระพร
8. นายนที
9. นายประยูร

มนตริวัต
มนตริวัต
ศิริพจนากร
จันทร์ดี
จาปาแขม
นิยมรัตน์
จาปา
มนตริวัต
ศิริวรรณ

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

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

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.สุมาลี
ทองอินทร์
๒. น.ส.วาสนา
โหมนอก
๓. น.ส.รัตนา
ใจดีเย็น
๔. นางอัมพิกา
เกิดสมนึก
๕. นางศิริบดี
แก่นทรัพย์
๖. น.ส.ทรงศิริ
สุขรอด
๗. นางรัตนา
เจียมเงิน
๘. น.ส.พิมาน
คาแก้ว
๙. น.ส.แหวนเพชร ชาญฉลาด
๑๐. นายมนตรี
แก้วกาศ
๑๑. นางผกาวรรณ์ สุขพ่อค้า
๑๒. น.ส.วรรณี
แสงสว่าง
๑๓. น.ส.ศิริทิพย์ นิยมศิลป์
๑๔. นางวิภาพร พรหมรักษ์
๑๕. ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์ เทพานนท์
๑๖. นางวรรณิภา บุราสิทธิ์

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งเสือเต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางราก
แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสาโรง
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขาม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายโต๊ะ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าวุ้ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมุจลินท์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
แทนนายกเทศมนตรีตาบลป่าตาล
/17. น.ส. ชไมพร...

-2๑๗. น.ส.ชไมพร
๑๘. น.ส.สุภาพรรณ
๑๙. นางวันวิสา
๒๐. น.ส.อุษา
๒๑. นายอานวย
๒๒. น.ส.วิริยา

แสงป้อม
ช้างแก้ว
สะดี
ใจตรงกล้า
ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบลป่าตาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลโคกสาโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1) แนะนาตัวหัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรีคนใหม่ (นายนที มนตริวัต) แทนหัวหน้า
สานักงานจังหวัดลพบุรีคนเก่า (นายนพดล ปราศราคี) ซึ่งเกษียณอายุราชการ
2) จังหวัดลพบุรี ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด (CIO) แทนนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดราชการสาคัญ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมแทน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 16 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) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้ในงานสารสนเทศของหน่วยงาน การนาเสนอผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เช่น การจัดทาประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น,
/2) เครื่องพิมพ์...

-32) เครื่ องพิมพ์ช นิดเลเซอร์/ ชนิ ด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท
โดยซื้อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีสภาพชารุด และใช้งานมานานกว่า 5 ปี ใช้ในการพิมพ์เอกสารงานธุรการ รายงาน
ต่าง ๆ และ 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท
เพื่อใช้จัดทาข้อมูล ในระบบทะเบีย นสิ ทธิสวัส ดิการพนักงานส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสแกนเอกสารเข้าระบบ
รวมทั้งถ่ายสาเนาเอกสารต่าง ๆ ได้
กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้จัดทางบการเงินและรองรับการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ e-LAAS และใช้งานประมวลผลด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2) เทศบาลตาบลแก่งเสือเต้น
ผู้แทนเทศบาลตาบลแก่งเสือเต้น ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ ว) จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 23,000 บาท เพื่อใช้ในงานแผนและงบประมาณ สาหรับวิเคราะห์ และ
ให้บริการข้อมูลทางสถิติประกอบการวางแผนและประเมินผล การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทา
เทศบัญญัติประจาปี การจัดทาแผนปฏิบัติการ การจัดทาข้อมูลในระบบ e-Plan เป็นต้น และงานการเจ้าหน้าที่
สาหรับจัดทาข้อมูลการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและลูกจ้าง เช่น งานทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว
มีมติเห็นชอบให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 16,000 บาท ทั้งนี้ ให้ ดาเนิ นการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง
ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3) องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับกองคลัง ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เป็ นเงิ น 21,000 บาท และ 2) เครื่ องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่ วไป จานวน 1 เครื่ อง เป็นเงิ น
3,100 บาท เพื่อใช้ในงานด้านพัสดุ การสแกนเอกสารในระบบ การจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-Plan,
e-GP การจัดทาแผนที่ภาษีซึ่งจะต้องออกพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทาข้อมูลด้านการเงินและบัญชีต่าง ๆ
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/4) องค์การ...

-44) องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลยางราก ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองคลัง จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้พิมพ์เอกสารงานด้านการเงินและบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ภาพถ่ายโครงการ
ประกอบฎีกาต่าง ๆ งานพิมพ์ทั่วไป เป็นต้น
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลยางราก
เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลในระบบ CCIS, SIS การจัดทาสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน งานเอกสารธุรการ
ต่างๆ งานบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
ส่วนสวัสดิการสังคม จัดหา 1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท เพื่อใช้ในงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานกองทุน
สวัสดิการชุมชน งานธุรการทั่วไป เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) เทศบาลตาบลโคกสาโรง
ผู้แทนเทศบาลตาบลโคกสาโรง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 17,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามของงานสารวจแผนที่ภาษี
กองวิชาการและแผนงาน จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 1 เป็นเงิน 3,100 บาท, 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้จัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน แผนพับ ป้ายไวนิล ซึ่งจะต้องลงโปรแกรม
ที่ใช้สาหรับออกแบบ เช่น Photoshop รวมทั้งงานทะเบียนพาณิชย์ งานงบประมาณ งานจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เป็นเงิน 3,100 บาท, 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน งานจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
กองช่าง จัดหาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ
เป็นเงิน 4,700 บาท เพื่อทดแทนจอเดิมเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็ นชอบตามที่ เทศบาลตาบลโคกสาโรง เสนอ ทั้งนี้ ให้ ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/6) เทศบาล

-56) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองประปา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า
ซึ่งกองประปามีจานวน 1 เครื่อง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งใช้ด้านงานเอกสาร ธุรการต่าง ๆ ของกองการประปา
งานการเงิน จัดทาเอกสารติดตั้งประปาทุกเดือน
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด หา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้ในงานธุรการ งานการเงิน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานด้าน
สัตวบาล งานแผนต่าง ๆ เป็นต้น
สถานีอนามัยเขาสามยอด จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เช่น ข้อมูล
ผู้ป่วย ประวัติผู้ป่วย ผลการรักษา รวมทั้งงานธุรการ งาน อสม. งานอนามัยโรงเรียน งานทันตกรรม เป็นต้น
กองวิชาการและแผนงาน จัดหา 1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท และ 2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
3,100 บาท เพื่อใช้พิมพ์เอกสารด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร แผ่นป้ายโครงการ อีกทั้งเอกสาร
ประกอบการประกวดต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์สีในการส่งผลงานเข้าประกวด เช่น การประกวดรางวั ล
ธรรมาภิบาล การประกวดรางวัลพระปกเกล้า เป็นต้น
กองคลัง จั ดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,100 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลในระบบ e-GP และ e-Plan ซึ่งข้อมูลของเทศบาลมีจานวนมากและมีระบบ
บัญชีของเทศบาลที่ต้องทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประมวลที่รวดเร็ว
กองช่าง จัดหาเครื่องพิมพ์แบบหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท เพื่อใช้ในงานพิมพ์แบบก่อสร้าง งานธุรการ เป็นต้น
กองการศึกษา จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว, บ้านดงสวอง, ร. 31 พัน 1 รอ. และ ร. 31 พัน 3 รอ. เพื่อใช้ในการพิมพ์ /
สแกน/สาเนาเอกสารเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน งานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทา
แผนงานโครงการต่าง เป็นต้น
สานั กปลัด จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านั กงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่ า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน
1 เครื่ อง เป็ น เงิ น 7,600 เพื่ อ ใช้ จั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานนโยบายผู้ บ ริ ห าร งานกิ จ การสภา งานธุ ร การ
งานการเงินและบัญชี เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหา ตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/7) องค์การ...

-67) องค์การบริหารส่วนตาบลบางขาม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางขาม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเก่า เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ซึ่งนามาใช้ด้านการคานวณเบี้ยยังชีพประจาเดือน งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดพิมพ์แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่าง ๆ งานสารนิเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานจากกองอื่นมาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน
1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 4,300 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นงานเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งโดยใช้ โ ปรแกรม AutoCAD, โปรแกรม
PEstimate ใช้สาหรับประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางขาม เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายโต๊ะ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายโต๊ะ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานั ก งานปลั ด จั ดหา 1) เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่ น้ อยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็ น เงิ น 46,000 บาท,
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน
14,600 บาท, 3) เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 62,000 บาท เพื่อใช้
พิมพ์งานทั่วไปของสานักปลัด
ส่วนการคลัง จัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้ในงานของส่วนการคลัง การเก็บข้ อมูลลูกหนี้ภาษี ลูกหนี้ประปา ระบบ
e-LAAS การจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษี
ส่วนโยธา จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้ า/นาที ) จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิ น 7,300 บาท, 3) เครื่ องส ารองไฟฟ้ า จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิ น
3,100 บาท เพื่อใช้พิมพ์งานทั่วไปของส่วนโยธา รวมทั้งการเขียนแบบก่อสร้าง
ส่วนสวัสดิการสังคม จัดหา1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด า (30 หน้ า/นาที ) จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิ น 7,300 บาท, 3) เครื่ องส ารองไฟฟ้ า จ านวน 1 เครื่ อง
เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้พิมพ์งานทั่วไป การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนสวัสดิการสังคม
สาหรั บรายละเอียดเหตุผ ลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
/มติที่ประชุม...

-7มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยายโต๊ะ เสนอ ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเหตุผล
ความจาเป็ น แล้ว เห็น ชอบให้จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ ว) จานวน 1 เครื่อง เป็ นเงิน 23,000 บาท ให้กับส่ วนโยธา และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ให้กับสานักปลัด ส่วนการ
คลัง และส่วนสวัสดิการ สาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) คณะกรรมการฯ
ยังไม่พิจารณา เนื่องจากหน่วยงานขอปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จึงขอให้หน่วยงานกลับไปเปลี่ยนแปลงข้อเทศบัญญัติก่อนแล้วจึงส่งเรื่องกลับมาให้คณะกรรมการ ฯ
พิจ ารณาอี กครั้ ง หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การจัด หา ตามระเบี ยบพั สดุ ฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครัด คานึงถึ ง
ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
9) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
ส านั กงานปลั ด จั ดหา 1) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, 2) โปรแกรมระบบงานบุคลากร
จานวน 1 โปรแกรม โดยสืบราคาจาก 3 บริษัท 1 เว็บไซต์ ดังนี้ (1) บริษัท บางกอก โกบอล ซอฟต์แวร์ จากัด
เสนอราคา 12,000 บาท, (2) บริษัท พงษ์อุ ดม อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์ จากัด เสนอราคา 20,000 (3) บริษัท
เคพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์ จากัด เสนอราคา 21,000 บาท และ (4) เว็บไซต์ www.thaiware.com เสนอราคา 31,550 บาท
และ 3) โปรแกรมระบบเบี้ยยังชีพ จานวน 1 โปรแกรม โดยสืบราคาจาก 3 บริษัท 1 เว็บไซต์ ดังนี้ (1) บริษัท
บางกอก โกบอล ซอฟต์แวร์ จากัด เสนอราคา 12,000 บาท, (2) บริษัท พงษ์อุม อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์ จากัด
เสนอราคา 20,000 (3) บริ ษั ท เคพี เอ็ นเซิ ร์ ฟเวอร์ จ ากั ด เสนอราคา 21,000 บาท และ (4) เว็ บไซต์
www.thaiware.com เสนอราคา 12,840 บาท การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมเนื่องจาก
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และใช้จัดทาข้อมูลด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกลพาน การจัดทา
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ เป็นต้น
ส่วนการคลัง จัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมเนื่องจากใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานาน ใช้จัดทาข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS และระบบ e-GP
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพานเสนอ สาหรับโปรแกรมระบบงานบุคลากร
เห็นชอบให้ใช้ราคา 12,000 บาท เป็นราคากลางในการจัดหาเนื่องจากเป็นราคาต่าสุด และโปรแกรมระบบ
เบี้ยยังชีพเห็นชอบให้ใช้ราคา 12,000 บาท เป็นราคากลางในการจัดหาเนื่องจากเป็นราคาต่าสุด
10) องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ให้ กับกองคลั ง ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 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 จ านวน 1 เครื่ อง เป็ น เงิน 3,100 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูล แผนที่ภ าษี งานการเงินและบัญชี
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น
/สาหรับ...

-8สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวเสนอ ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 30,000 บาท คณะ
กรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น แล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ทั้งนี้
ให้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ยบพั สดุฯ ของทางราชการโดยเคร่ งครั ด ค านึ งถึ ง ความคุ้ มค่ า ความประหยั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
11) องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
ส่วนการคลั ง จั ดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ ตบุ้ ค ส าหรับ งานประมวลผล จ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิ น 21,000 บาท และ 2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
3,100 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลผ่านระบบ e-GP, e-LAAS, e-Plan การจัดทาข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เครื่องสารองไฟฟ้าเป็นการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มีสภาพ
ชารุด
สานัก งานปลั ด จัดหาจัดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์ โ น้ ต บุ้ค ส าหรับ งานประมวลผล
จานวน 1 เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS, e-Plan การจัดทาข้อบัญญัติ
การจัดทาประชาคมหมู่บ้านนอกพื้นที่ การจัดทาข้อมูลเพื่อนาเสนอผู้บริหาร รวมทั้งนาไปใช้ประกอบการฝึกอบรม
ให้กับโรงเรียน เป็นต้น
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้สารองกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
12) เทศบาลตาบลท่าวุ้ง
ผู้ แทนเทศบาลต าบลท่ าวุ้ ง ได้ ชี้ แจงเหตุ ผลและความจ าเป็ นในการจั ดหาครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 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
3,100 บาท รวมเป็นเงิน 6,200 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัย เช่น การจัดทาแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แผนภัยแล้ง แผนป้องกันอัคคีภัย แผนป้องกันอุทกภัย การค้นหาข้อมูล ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
/กองคลัง...

-9กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่ า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท, 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และ 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท เพื่อใช้งานการเงิน
และบัญชี เช่น การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย การจัดทาฎีกา การจัดทาข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS เอกสารงาน
ธุรการต่างๆ ส่วนงานจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษี ต้องจัดเก็บข้อมูลโฉนดที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในเขต
เอกสารหลักฐาน ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถประมวลผลข้อมูลทาให้ทราบจานวนผู้ที่ต้องเสียภาษี และผู้ที่ยังไม่ได้ชาระ
ภาษี และคานวณภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละบุคคลได้
กองช่าง จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ในงานธุรการและงานเขียนแบบ เช่น การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การพิมพ์ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งการสแกนแบบงานก่อสร้างและถ่ายเอกสาร
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าวุ้ง เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
13) องค์การบริหารส่วนตาบลมุจลินท์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลมุจลินท์ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
4,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เพื่อใช้จัดทา
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทาข้อมูล
เพื่อนาเสนอผลงานต่างๆ ในที่ประชุมสภา การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ อบต. รวมทั้งงานตรวจประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมินทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลมุจลินท์ เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
14) เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้ แทนเทศบาลเมือ งลพบุ รี ได้ชี้ แจงเหตุ ผลและความจาเป็นในการจั ดหาครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท, 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
7 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ
/LTAX…

- 10 LTAX 3000 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทาข้อมูลผ่านระบบ e-LAAS รวมทั้งงานเอกสารธุรการ
ต่างๆ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ซึ่งจะต้องให้บริการประชาชนในการเสียภาษีจะทาให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการให้บริการ การจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ครั้งนี้เป็นการซื้อทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งาน
มานาน มีสภาพชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
สานักการช่า ง จัดหา 1) เครื่องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อใช้ในงานเขียนแบบด้วยโปรแกรม
AutoCAD, โปรแกรมออกแบบ 3D และงานประมาณราคาก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและ
ผังเมือง อีกทั้งงานของกองต่าง ๆ เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจก
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
15) องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลการประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์ และการดาเนินกิจกรรม/โครงการในส่วนการศึกษาฯ รับผิดชอบ เช่น งานด้าน
กราฟฟิก งานตัดต่อวีดิโอ การจัดทาสื่อ Multimedia เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
16) เทศบาลตาบลป่าตาล
ผู้แทนเทศบาลตาบลป่าตาล ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เป็นเงิน 23,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้จัดทาเป็นเครื่องแม่ข่ายแผนพัฒนาตาบล การจัดทาเทศ
บัญญัติเทศบาล
กองคลัง จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ในการสแกนเอกสารเข้าระบบประกันสุขภาพ การเบิกจ่ายตรง รวมทั้งการพิมพ์
เอกสารงานธุรการ การสาเนาเอกสารต่างๆ
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลป่าตาล เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/ระเบียบ…

- 11 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม ทั้งนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)
จะต้องได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไป
รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร ศิริวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

