รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 4/2555
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายณัฐภัทร
2. นางกรรณ์ชนม์
3. นายธเนส
4. ว่าที่ ร.ต. นาวี
5. นายฉัตรชัย
6. นางรภัสศา
7. นางสุจิรา
8. นางชมพูนุช
9. นางวาสนา

สุวรรณประทีป
จ. ปิ่นแก้ว
เลิศจามีกร
อุ้มมีเพชร
ประดิษฐ์ด้วง
พฤฒากรณ์
อยู่ทรัพย์
สุฤทธิ์
กรมเกลี้ยง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แทนนายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท. ลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางพันธุ์ทิพ ศรีษะ
๒. นายนุโรม
นาคสกุล
๓. นายจรัญ
รุ่งอุทัย
๔. นายอดิศักดิ์ หันทิพย์
๕. นางสมสมร
เค้าเจริญ
๖. น.ส.รัตนา
ใจดีเย็น
๗. นายศุภกร
จังอินทร์
๘. พ.จ.อ.อนิรุธ วงษ์หนองแวง
๙. น.ส.กรกมล
คงสมกัน
๑๐. น.ส.อัญชลี
รัตนบุญเกตุ
๑๑. น.ส.ขนิษฐา ไชยสัตย์
๑๒. น.ส.รจนา
กันทะวงค์
๑๓. น.ส.พิมพ์พรรณ พลพืชน์

แทนนายกเทศมนตรีตาบลโพตลาดแก้ว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานวย
2. น.ส.วิริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดภารกิจสาคัญ จึงได้มอบหมายให้ หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมแทน
/๑.๒ กระทรวง...

-๒๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส่ ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๓ ประเด็ น คื อ ๑) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการเช่า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเอาวิธีการซื้อมาปฏิบัติโดยอนุโลม ๒) โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนจัดเป็นซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์
จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ และ ๓) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจังหวัด ได้แจ้งคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
หัวหน้า กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจั งหวัด ลพบุ รี ได้เ สนอเรื่อ งการจั ดหาครุภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ข องหน่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จัง หวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ จานวน ๑๒
หน่วยงาน ดังนี้
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดาเนินการจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 50,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว สาหรับการจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูป
ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 ตามแนวทางปฏิบัติในกรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง หรือไม่มีราคากลาง ให้ดาเนินการเปรี ยบเทียบ
ราคา จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
ที่นามาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียง ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เสนอชื่อ
เอกชน/บริษัท/หจก. มาเปรียบเทียบราคาจานวน 3 บริษัท ดังนี้ ๑) ฟิกซ์ไอที คอมพิวเตอร์ เสนอราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒) หจก. มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ เสนอราคา ๔๙,๒๒๐ บาท
(สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และ ๓) ละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ เสนอราคา
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับการจัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งราคาในการจัดหาโปรแกรมไว้ เป็นเงิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
จาเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจากแผนกที่ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บทะเบียนประวัติ การรักษาพยาบาล
การทากิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนามาประมวลผลสถิติการให้บริการ ความเหมาะสม
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์จากการให้บริการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านรหัสได้อย่างรวดเร็ว
/ประธาน...

-๓ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะราคาต่าสุด
ที่จะใช้เป็นราคากลางในการจัดหาโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการจัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุเท่านั้น สาหรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่ หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาในการจัด หา
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการจัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรีปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
3.2 เทศบาลเมืองลพบุรี จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
เทศบาลเมืองลพบุรีเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี
งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาล
เมืองลพบุรี จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่ าวมาข้างต้น เป็ น การจั ดหาครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้งานจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อมีการประชุมเจ้าหน้าที่
ที่รั บ ผิ ดชอบระบบดังกล่ าวจะต้องน าเครื่องคอมพิว เตอร์โ น้ตบุ้ค เข้าร่ว มประชุมด้ว ยทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสัง กัดเทศบาลเมืองลพบุรีกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีเสนอ
3.3 เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
750 VA จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,800 บาท (สี่หมื่นสามพัน แปดร้ อยบาทถ้วน) ฝ่ ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ ว ปรากฏว่า ราคาและคุณลั กษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลตาบลโพตลาดแก้วเสนอมาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ
ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนเทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนเทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของเทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,800 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีจานวนน้อย ประสิทธิภาพในการทางานลดลง มีอายุการใช้งานมานาน อีกทั้งปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น ทาให้ ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส าหรับรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจกในที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลโพตลาดแก้วเสนอ
/3.4 องค์การ...

-๔3.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18 นิ้ว ) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็นเงิน
104,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 31,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
8,400 บาท รวมเป็นเงิน 25,200 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
19,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
1,800 รวมเป็นเงิน 9,000 บาท รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 207,200 บาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบางคู้ เสนอมา เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ ที่
ประชุมพิจารณาแล้ ว จึ งขอให้ ผู้ แทนองค์การบริหารส่ วนตาบลบางคู้ ชี้แจงเพิ่มเติ มให้ ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ านวน 5 รายการ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 207,200(สองแสนเจ็ ดพั นสองร้ อยบาทถ้วน) เป็ นการจัดหาครุ ภัณฑ์
คอมพิ วเตอร์ เพิ่ มเติ ม เนื่ องจากมี ปริ มาณงานที่ เพิ่ มมากขึ้ น ครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นมี จ านวน
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและเครื่องมีสภาพการใช้งานมานาน ทาให้ประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง สาหรับรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางคูเ้ สนอ
3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง จะดาเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท รวม 1 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคา
และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วงเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง
ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ในปั จจุ บันมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าชาชุด ทาให้ ประสิ ทธิภาพการทางานลดลง
สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกในที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วงเสนอ
3.6 องค์ การบริ หารส่ วนต าบลวั งจั่ น จะด าเนิ นการจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ ค
สาหรับ งานส านั กงาน แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหารส่ วนตาบลวังจั่นเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ผู้แทน...

-๕ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าว
มาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ มี อยู่ ในปั จ จุ บั นมี จ านวนไม่ เพี ยงพอต่ อการปฏิ บั ติ งาน มี ส ภาพเก่ าและช าชุ ดบ่ อยครั้ ง ท าให้ ประสิ ทธิ ภาพ
การทางานลดลง สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่นเสนอ
3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาทรวมเป็นเงิน 30,00 บาท และ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน
7,200 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน 37,200 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้ แทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาโพธิ ได้ ชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ว่ า การจั ดหาครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 37,200 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)เป็นไปตาม
ที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นมี จานวนไม่เพียงพอต่ อการปฏิบั ติ งาน มี สภาพเก่าและช าชุ ดบ่ อยครั้ ง
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ เสนอ
3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท
ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลวังขอนขว้างเสนอมา เป็ น ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจ าปี งบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้าง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มี จ านวนไม่ เพี ยงพอต่ อการปฏิ บั ติ งาน เนื่ องจากมี บุ คลากรเพิ่ มมากขึ้ นและเครื่ องมี สภาพการใช้ งานมานาน
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง สาหรับเอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุม แล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังขอนขว้างเสนอ
/๓.๙ องค์การ...

-๖3.9 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนิ ย มชั ย จะด าเนิ น การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท และเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด
LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท รวม 2 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ซึ่งฝ่ ายเลขา ฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ ว ปรากฏว่า ราคาและคุณลั กษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัยเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย ชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวน
ไม่ เพี ย งพอต่ อการปฏิ บั ติ งาน มี ส ภาพเก่ าและช าชุ ดบ่ อยครั้ ง ท าให้ ประสิ ทธิ ภ าพการท างานลดลง ส าหรั บ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัยเสนอ
3.10 องค์การบริ หารส่วนตาบลเกาะแก้ว จะดาเนิ นการจั ดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์
ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว ) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 25,390 บาท
รวมเป็นเงิน 76,170 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
24,900 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท รวม
เป็นเงิน 5,400 บาท รวม 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,270 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้ อ ยเจ็ ด สิ บ บาทถ้ ว น) ฝ่ า ยเลขา ฯ ได้ ต รวจสอบเบื้ อ งต้ น แล้ ว ปรากฏว่ า ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสาร
ต่าง ๆ ได้แ จกให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว จึงขอให้ ผู้ แ ทนองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเกาะแก้ว ชี้ แจงเพิ่มเติ ม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกาะแก้ ว ได้ ชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ว่ า การจั ดหาครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 117,270 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน สองร้ อยเจ็ ด สิบบาทถ้วน) เป็ นไปตามที่ฝ่ ายเลขา ฯ ได้กล่ าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
เนื่ องจากมีปริมาณงานและบุ คลากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ งาน ส าหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้วเสนอ
3.11 องค์ การบริ หารส่ วนต าบลโพธิ์ เก้ าต้ น จะด าเนิ นการจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท, เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงิน 24,000 บาท
(สองหมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น) ฝ่ ายเลขา ฯ ได้ ตรวจสอบเบื้ องต้นแล้ ว ปรากฏว่ า ราคาและคุณลั กษณะครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้นเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/เอกสาร…

-๗เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น ชี้แจงเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แ ทนองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลโพธิ์ เก้ าต้ น ได้ชี้ แจงเพิ่ มเติ มว่ า การจัดหาครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่ าวมาข้างต้น เป็ นการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวนไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเครื่องมีสภาพการใช้งานมานานทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น เสนอ
3.12 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค จะดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 750 VA จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 1,800 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงิน 33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ฝ่ายเลขา ฯ
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค
เสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารต่าง ๆ ได้แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แ ทนองค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลท่ าแค ได้ชี้ แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจั ดหาครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 33,200 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)เป็นไปตามที่ฝ่าย
เลขา ฯ ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติ ม เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว
ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแคเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหลุ ม ข้ า ว ได้ ส่ ง เรื่ อ งการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ฯ
เพิ่มเติม เนื่องจากจัดเข้าวาระไม่ทัน
ฝ่า ยเลขาฯ แจ้ งให้ ที่ประชุม ทราบว่า องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหลุ มข้าว ได้ส่ งเรื่อ ง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพิ่ ม เติ ม ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ต รวจสอบเบื้ อ งต้ น แล้ ว ปรากฏว่ า ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวเสนอมา เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหลุ ม ข้ า ว ได้ ชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ว่ า การจั ดหาครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ เป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขา ฯ
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เนื่องจากมีปริมาณงานและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
จึงมีจานวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว
/ประธาน...

-8ประธาน ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวเสนอ
4.2 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดได้มีหนังสือหารือกระทรวงมหาดไทยถึงแนว
ทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ในกรณี
เป็นโครงการเล็ก ๆ มียอดเงินตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบ
แล้ ว ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สนสนเทศ จึงขอใช้มติเวียนแทนการประชุมได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คณะกรรมการฯ ที่จะต้องเดินทางมา
ประชุ มบ่ อ ยครั้ ง ซึ่ง ขณะนี้ ยั งไม่ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากกระทรวงมหาดไทย หากได้รั บแจ้ง จากกระทรวงมหาดไทย
จะแจ้งผลให้คณะกรรมการ ฯ ทราบต่อไป
4.3 ประธาน แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จากคณะกรรมการ ฯ เมื่อได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้รายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อแจ้งให้กระทรวง
มหาดไทยทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

