รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายรังสรรค์
2. น.ส.มาลี
3. น.ส.พรรษณพร
4. นายอาทิตย์
5. นางสุจิรา
6. นางชมพูนุช
7. น.ส.อัญชัน

ตันเจริญ
ภาคาบุตร์
จันทร์ดี
แสงคา
อยู่ทรัพย์
สุฤทธิ์
ศิลารักษ์

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี

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

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.ภรพันธุ์
๒. นางสุกัญญา
๓. น.ส.วาสนา
๔. น.ส.ตุลยากร
๕. นางสุดหทัย
๖. นายธนาวุฒิ
๗. น.ส.มณภา
๘. นางเพชรลดา
๙. นายวินัย
๑๐. นางชุติกาญจน์
๑๑. นางพัชริน
๑๒. นายญาตพัฒน์
๑๓. น.ส.สุภาวดี
๑๔. น.ส.กาญจนา
๑๕. นางวชิราภรณ์

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
แทนนายกเทศมนตรีตาบลบ้านท่าหลวง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลแก่งเสือเต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จันนาญ
มูลนี
โหมนอก
ดวงวัตร
ศรีสุวรรณ์
เกียรติวินัยสกุล
ประกอบกิจ
กมลพันธ์
ธนกุลวีระวงศ์
วงษ์ธรรมศักดิ์
ทองน้อย
จิตรประสงค์
มีธรณี
ฟ้าคุ้ม
ปรมภูริช
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-2๑๖. นายอโณทัย คาแสน
๑๗. น.ส.เปมิกา สว่างเนตร
๑๘. นายจตุรงค์ ฤทธิกระจาย
๑๙. น.ส.ปานทิพย์ แตงเย็น
๒๐. นายอานวย ภาชนะปรีดา
๒๑. น.ส.วิริยา
ใจหนักแน่น
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
รองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานฯ
ขอแก้ไขรายการงานการประชุม โดยให้ตัดรายชื่อผู้มาประชุมในลาดับที่ 2 ออกเนื่องจาก
รายชื่อซ้า
ที่ประชุม

ทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยในระดั บจั งหวั ด จ านวน 16 หน่ ว ยงาน
ซึ่งได้ตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทั้งนี้ได้ส่งเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อ จัดทาข้อมูลในระบบกองทุนบาเหน็จบานาญ การจัดทาข้อมูล
ในระบบ e-Plan การพิมพ์งานเอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท และ 2) เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,100 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/2) เทศบาล...

-32) เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้ อยกว่า 18.5 นิ้ ว) จ านวน 1 เครื่ อง เป็นเงิน 22,000 บาท และ 2) เครื่ องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้สาหรับงานด้านธุรการการโต้ตอบหนังสือภายใน ภายนอก
การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน การพิมพ์เอกสารธุรการต่าง ๆ การออกแบบ
ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร ภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม
กองการศึกษา จัดหา ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ ว) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้สาหรับงานด้านธุรการการโต้ตอบหนังสือภายใน
และภายนอก โครงการต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ ฎีกาเบิกจ่าย การจัดทาสื่อการเรียนการสอน งานกีฬา งานส่งเสริม
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ พิมพ์ภาพประกอบฎีกา
เบิกจ่าย เป็นการจัดหาเพิ่มเติมในรายการที่ 1) ทดแทนครุภัณฑ์เดิม รายการที่ 2)
กองการประปา จัดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อใช้สาหรับออกใบเสร็จค่าน้าประปา
การจัดทาข้อมูลในระบบ e-Plan, e-LAAS ด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
งานธุรการ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,600 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3) เทศบาลตาบลบ้านแก่งเสือเต้น
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านแก่งเสือเต้น ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท เพื่อใช้งานธุรการ สาหรับจัดทาเอกสาร บันทึกต่าง ๆ
หนั งสื อโต้ตอบระหว่างหน่ว ยงาน งานทะเบียนราษฎร์ ส าหรับจัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
และเอกสารต่างๆ เป็นการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม
กองสาธารณสุข จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท เพื่อใช้ จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความ หนังสือราชการ
พิมพ์รายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของกองสาธารณสุข เป็นการจัดหาทดแทนครุภณ
ั ฑ์เดิม
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที )
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท เพื่อใช้พิมพ์งานแบบก่อสร้างต่าง ๆ และจัดพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน
เช่น หนังสือราชการ บันทึกข้อความ เป็นต้น เป็นการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม
/รวมทั้งหมด...

-4รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,400 บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลแก่งเสือเต้น เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้สาหรับงานธุรการ จัดทาเอกสาร บันทึกหนังสือราชการต่างๆ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อใช้นาเสนองานนอกพื้นที่ ประชุม และอบรมนอกสถานที่ เป็นการจัดหา
เพิ่มเติม
กองการศึกษา จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท เพื่อใช้จัดทาเอกสารต่าง ๆ การจัดทาข้อมูลในระบบ CCIS, SIS และ
การรายงานข้อมูลต่าง ๆ การพิมพ์งานฎีกาเบิกจ่าย งานประชาสัมพันธ์โครงการต่าง เช่น แผ่นพับ วารสาร
และแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองคลั ง จั ดหา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานส านั ก งาน จ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
4,300 เพื่อใช้สาหรับงานด้านเอกสาร การจัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS การจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกา หนังสือราชการต่าง ๆ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,900 บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้ พิจ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็นในการจัด หาครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ แล้ ว
มีมติเห็นชอบให้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองเสนอ ยกเว้น เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน ราคา 16,000 บาท ของกองคลัง ให้จัดหาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานั กงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท แทน เนื่องจากกองคลังมีเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ต บุ้ ค จ านวน 1 ตั ว ก่ อ นแล้ ว ซึ่ ง จั ด หาเมื่ อ ปี 2557 ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-Plan การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
การจัดทาข้อบัญญัติ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ตามระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
/กองคลัง...

-5กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อใช้จัดทาข้อมูลระบบ e-LAAS, e-Plan
และระบบฐานข้อมูลกองคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองการศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 21,000 บาท เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ท า
สื่อการเรียนรู้ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึ กษาท้องถิ่น และเพื่อความสะดวกในการนาเสนอ
ข้อมูลการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,300 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6) องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับส านักปลัด ดังนี้ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาด
ไม่น้ อยกว่า 18.5 นิ้ ว ) จานวน 1 เครื่ อง เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้ จัดทาเอกสารงานธุรการต่างๆ
รายงานข้อมูลต่างๆ การจัดทาแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาสามปี แผนอัตรากาลัง แผนดาเนินงาน แผนพัฒนา
ชุมชน การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
7) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียม
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกะเทียม ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักงานปลัด จัดหา 1) เครื่องคอมพิว เตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS, e-Plan
การจัดทาข้อมูลต่างๆ การจัดทาข้อบัญญัติ สาหรับพิมพ์เอกสารต่างๆ การจัดทาแผนสามปี แผนอัตรากาลัง
การส่ง fax ไปยังอาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาเนาเอกสาร สแกน/พิมพ์รูปกิจกรรม เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองช่าง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท เพื่อใช้สาหรับงานเขียนแบบ
ออกแบบงานก่อสร้าง เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่ า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท และ 2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS การจัดทาข้อมูล
/จัดซื้อจัดจ้าง...

-6จัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศ e-GP จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ส่ง fax และสาเนาเอกสาร สแกนเอกสารโฉนดที่ดิน
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบ สปสช. รวมทั้งสแกนใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 78,300 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพัน สามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกกะเที ย ม เสนอ ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การจั ด หา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัด จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท เพื่อใช้ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับพิมพ์เอกสาร
แผนงาน/โครงการ หนังสือราชการต่างๆ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองเมื อ ง เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การจั ด หา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
9) องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสานักปลัดและส่วนการคลัง จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด ตาเพชร เสนอ ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การจั ด หา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
10) เทศบาลเมืองเขาสามยอด
ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
สานักปลัด จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
4,300 บาท เพื่อใช้จัดพิมพ์เอกสารในการประชุมสภา การทาบันทึกเบิกจ่าย การจัดทาเอกสารโครงการต่ างๆ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นการจัดหา
เพิ่มเติม
กองการศึกษา จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และ 2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท เพื่อใช้จัดทาเอกสารต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS
/การบันทึก...

-7การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การใช้โปรแกรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การใช้โปรแกรมการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ เป็นการ
จัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม รายการที่ 1) และจัดหาเพิ่มเติมรายการที่ 2)
รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
11) องค์การบริหารส่วนหนองบัว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับสานักงานปลัดและกองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เสนอ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
12) องค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนน้อย ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
ส านั ก ปลั ด จั ด หา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท และ 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อใช้ ในงานนโยบายและแผน สาหรับ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนพัฒ นาสามปี สรุป รายงานผลการด าเนิน โครงการ การติด ตามประเมิน แผน
การจั ดทาสื่ อวีดิทัศน์ ป ระชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสารและผลการดาเนินงานของหน่ว ยงาน งานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศต่างๆ งานนโยบายและแผน ส าหรับพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒ นาสามปี แผ่ นพับ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา พิมพ์รูปผู้พิการ
การจั ด ทาเอกสารโครงการต่า ง ๆ งานส่ ง เสริ ม อาชี พ และพั ฒ นาสตรี การพิ ม พ์ ห นัง สื อ ราชการ เอกสาร
สื่อประชาสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับพิมพ์เอกสารแผนการศึกษา ใบงาน พิมพ์ ภาพสีรูปเด็กเล็ก
เอกสารประเมินติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก พิมพ์สื่อการเรียนการสอน เป็นการจัดหาเพิ่มเติมรายการที่ 1) และ
2) จัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม รายการที่ 3)
รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,100 บาทถ้วน (สี่หมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลชอนน้ อย เสนอ ทั้ง นี้ ให้ ดาเนิน การจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/องค์การ...

-813) องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองคลัง จัดหา 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
เป็นเงิน 3,200 บาท เพื่อใช้ในงานการเงินและบัญชี สาหรับบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS งานจัดซื้อจัดจ้าง
การทาฎีกา ตรวจเช็คเงินระบบ GFMIS งานธุรการ การจัดทารายงานทางการเงินของคลังจังหวัด งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน สาหรับพิมพ์งานจัดซื้อจัด จ้าง งานคุมทะเบียนทรัพย์สินตามทะเบียนพัสดุ รายงาน สขร.
การจัดทาข้อมูลในระบบ e-GP งานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทาข้อมูลในโปรแกรม
ประกันสังคม เป็นการจัดหาเพิ่มเติมและทดแทนครุภัณฑ์เดิม
กองช่าง 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 16,000 บาท 2) เครื่องคอมพิว เตอร์โ น้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท และ 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท 4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ เป็นเงิน 3,200 บาท
เพื่อใช้สาหรับงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง -หนังสือ แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารต่าง ๆ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ใช้สารวจโครงการนอกพื้นที่ รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เป็น
การจัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้ ง หมด 4 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 99,300 บาท (เก้ า หมื่ น เก้ า พั น สามร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
14) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
ส านั ก ปลั ด จั ด หา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงานบริหารงานบุคคล
สาหรั บ จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา แผนสามปี แผนดาเนินงาน การบันทึกข้อมูล ในระบบ e-LAAS,
e-Plan, ระบบ Info, ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ฯ (ELE)
ระบบทะเบียนบุคลากรของ อปท. และงานอื่นๆ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
กองช่ า ง จั ด หา 1) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท และ 3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท เพื่อใช้ในงานเคหะและชุมชน สาหรับจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง การสื บค้นพิกัดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ และงานอื่นๆ เป็นการจัดหาเพิ่มเติม
/รวมทั้งหมด...

-9รวมทั้งหมด 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,500 บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
15) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับกองคลัง จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท เพื่อใช้ในงานบัญชี สาหรับพิมพ์เอกสารทางบัญชี รายงาน
ทางบัญชี และหนังสือราชการต่างๆ เป็นการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์เดิม
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
16) องค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเขารวก ได้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
กองคลัง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อใช้ ในงานการเงินและบัญชี งานพัฒนา
จัดเก็บ รายได้ งานทะเบี ย นทรั พย์ สิ น และพัส ดุ การตอบโต้ห นังสื อทางราชการ การบันทึกข้อมูล ในระบบ
e-LAAS ระบบ e-Plan
ส านั กปลั ด จั ดหาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ งานประมวลผล จ านวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้ บันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (SIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (CCIS) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ (ELE) ระบบ
สปสช. การตอบโต้หนังสือราชการ รวมทั้งการประชุม การจัดเก็บข้อมูลและการอบรมนอกสถานที่ เป็นการ
จัดหาเพิ่มเติม
รวมทั้งหมด 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
สาหรับรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม คณะกรรมการฯ ได้ พิจ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็นในการจัด หาครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ แล้ ว
มีมติเห็นชอบให้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขารวกเสนอ ยกเว้น เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท ของสานักปลัด ให้จัดหาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท แทน เนื่องจากสานักปลัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ้ ค จ านวน 2 ตั ว ก่ อนแล้ ว ซึ่ งจั ดหาเมื่ อปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ นการจั ดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
/ระเบียบวาระ...

- 10 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จะต้องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไป
รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
2) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชัน ศิลารักษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดลพบุรี

