รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 5/2557
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
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ผู้มาประชุม
1. นางวาสนา
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิทยา
นายสุทัศน์
น.ส.นงลักษณ์
นางสุจิรา
จ.ส.อ.ธีรพร

กรมเกลี้ยง
จาปาแขม
ศิริพจนากร
พรมรักษา
อยู่ทรัพย์
จาปา

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์อ้วน
๒. จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ ปลื้มมะลัง
๓. นางสุกัญญา ประวัติ
๔. นายมณเฑียร คาปนารถ
๕. น.ส.สุชาดา
นาโสม
๖. นางสุพัตรา
เทียนสวัสดิ์
๗. นายสุชาติวุฒิ วงษ์จิ
๘. นายศิริศักดิ์
ศักดี
๙. นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
๑๐. น.ส.เพชรรัตน์ ห่วงพวง
๑๑. นายศุภกร
วังอินทร์
๑๒. นางพิมพ์รัตน์ ภูริบรรณ์
๑๓. นางนิภา
ปัญญวิจิตร
๑๔. นางฤทธิรงค์ สายสุ่ม
๑๕. นางธนัญชญา ตองอ่อน
๑๖. น.ส.แหวนเพชร ชาญฉลาด
๑๗. น.ส.พัดชา
ศิริมาตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางฉันทนา
ศิริรัตตัญญู
2. น.ส.ดุษณี
อุ่นแก้ว
3. น.ส.พรพรรณ ศุภระมณี
4. น.ส.วัชราภรณ์ พัฒนาการวณิช
5. น.ส.ฐิติรัตน์
ตรีพัฒนา
6. ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ ใจดี

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานการประชุม
สานักงานจังหวัดลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าศาลา
แทนนายกเทศมนตรีตาบลลานารายณ์
แทนนายกเทศมนตรีตาบลบ้านท่าหลวง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะรุม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช
หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลท่าศาลา
เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบลท่าศาลา
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สานักงานเทศบาลตาลานารายณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
/7. น.ส.พัชรี....

7. น.ส.พัชรี

พันธุมิตร

8. นายอานวย
9. น.ส.วิรยิ า

ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. นายนพดล
ปราศราคี
4. ผศ.ดร.อาไร
เงินงอก
5. นายสุรชาติ ใจชัย

-2เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายช่างโทรคมนาคมระดับ 6 สานักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 45 กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัด จานวน 11 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 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 ระชุม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จึงขอให้ ผู้ แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
3.1 สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าศาลา ชี้แจงว่าเทศบาลตาบลท่าศาลา มีความประสงค์
จะจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บงานส านั กงาน (จอขนาดไม่ น้ อยกว่ า 18 นิ้ ว ) จ านวน 4 เครื่ อง ๆ ละ
15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท, เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
/(Inkjet ...

-3(Inkjet Printer)จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 12,900 บาท รวม 6 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 263,900 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา,
กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน
การเงินและบัญชี ระบบ e-Plan การจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพในการทางานลดลง และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานเทศบาลเมื องลพบุ รี ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าศาลาเสนอ
3.2 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกระเบียน มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
เป็ นเงิน 18,000 บาท, เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท,
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสารทั่วไป จานวน1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น 8,500 บาท รวม 6 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 52,300 บาท
(ห้าหมื่นสองพันสามร้ อยบาทถ้วน) ให้กับ สานักปลัด, กองคลัง และกองช่าง เพื่อใช้ ในการจัดทาเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน การนาเข้าข้อมูล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การรายงานข้อมูลผ่านระบบ e-GP,
e - LAAS การจัดทาฎีกา การเขียนแบบแปลน เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน มีสภาพชารุดประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริ หารส่ ว นตาบลหนองกระเบียน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน เสนอ
3.3 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองเต่า มีความประสงค์จะจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
4,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,800 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด และส่วนการศึกษา เพื่อใช้ในงานธุรการ การรายงานข้อมูลผ่านระบบ เช่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan), ระบบเบี้ยยังชีพ, ระบบเลือกตั้ง (ELE), ระบบการบันทึกบัญชี (eLAAS), ระบบฐานข้อมูลกลาง (Info), งานบันทึกข้อมูลทางการศึกษาท้องถิ่น, การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า เสนอ
/3.4 องค์การ...

-43.4 องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องสาริกา จะจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน
12,900 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
8,500 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท
และเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 92,900 บาท (เก้าหมื่นสองพัน เก้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับกองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข และกองการศึกษา เพื่อใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ e-GP, การจัดทาฐานข้อมูลระบบประปา, งานทะเบียนข้อมูลการจัดเก็บขยะ, งานธุรการ, การจัดการเรียน
การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ ง เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา เสนอ

3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง
มีความประสงค์ จะจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท, เครื่ องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท รวม 6 รายการ รวมเป็นเงิน 298,000 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด กองการศึกษา กองคลัง และกองช่าง เพื่อใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan), การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (HRM), การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ, ระบบฐานข้อมูลกลาง (Info), ระบบการบันทึกบัญชี (e-LAAS), ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP), การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางานลดง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริ ห ารส่ว นตาบลโคกสลุ ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง เสนอ

3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000
บาท รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับกองช่าง เพื่อใช้ใน
งานเขียนแบบ งานธุรการ งานแผนที่ภาษี เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
และมีสภาพชารุด ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
/ฝ่ายเลขา ฯ...

-5ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเพนี ยด ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานครุ ภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด เสนอ

3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหลุม
ข้าว มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,500 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้ กั บ ส่ ว นโยธา เพื่ อ ใช้ ใ นงานเขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง งานธุ ร การ งานสารบรรณ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีสภาพชารุดบ่อยครั้ง ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริ หารส่ ว นตาบลหลุมข้าว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว เสนอ

3.8 เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง
ผู้แทนเทศบาลตาบลบ้านท่า หลวง ชี้แจงว่า เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง มี ความ
ประสงค์จะจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400
บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับกองการศึกษา เพื่อใช้ในงาน
ธุรการ การจัดทาสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดิมมีสภาพชารุด
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง เสนอ

3.9 องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมลานารายณ์ มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้า ร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด เพื่อใช้ในระบบการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ งานธุรการ การ
รายงานข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรมี
เพิ่มขึ้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนิคมล านารายณ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมลานารายณ์ เสนอ
/3.10 เทศบาล...

-63.10 เทศบาลตาบลนิคมลานารายณ์
ผู้แ ทนเทศบาลต าบลนิ ค มล านารายณ์ ชี้ แจงว่ า เทศบาลตาบลนิค มล านารายณ์
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 3,500 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,800 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ให้กับกองการศึกษา เพื่อใช้ในงานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เสื่อมสภาพ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลต าบลนิ ค มล านารายณ์ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลนิคมลานารายณ์ เสนอ

3.11 องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนิยมชัย ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
นิ ย มชั ย มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น เงิ น
22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาท)
ให้ กั บ ส านั ก ปลั ด และส่ ว นสวั ส ดิ ก ารสั งคม เพื่ อ ใช้ใ นงานธุ ร การ การรายงานข้ อมู ล ต่ าง ๆ การจั ดท าฎี ก า
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีสภาพเก่า
ชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลนิยมชัย ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
พิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จานวน 6 หน่วยงาน ดังนี้
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น
ผู้แ ทนเทศบาลต าบลโพธิ์ เ ก้ า ต้ น ชี้แ จงว่ า องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์เ ก้า ต้ น
มี ค วามประสงค์ จ ะจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อ ง เป็ นเงิ น
22,000 บาท และเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,900 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 81,900 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท) ให้กับกองคลัง และกองช่าง
เพื่อใช้ในงานจัดทาฎีกาการเบิกจ่ายเงิน, และงานพิมพ์แบบแปลน เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีสภาพชารุด ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกไม่มีในราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 จึงได้มีการสืบราคา
/จากท้องตลาด...

-7จากท้ อ งตลาด จ านวน 3 ร้ าน ดัง นี้ 1) บริษั ท คอมพิว เตอร์ คอร์ เ นอร์จ ากัด เสนอราคา 59,900 บาท
2) เอสเค แอดวานซ์เซอร์วิส เสนอราคา 61,490 บาท และ 3) ร้านพรหมภัสสร เสนอราคา 62,900 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น เสนอ สาหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลางในการจัดหา คือ 59,900 บาท
4.2 องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ท้ายตลาด มีความประสงค์ จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาทรวมเป็นเงิน 17,200 บาท, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จ านวน 5 เครื่ อ ง ๆ ละ 5,100 บาท รวมเป็ น เงิ น 25,500 บาท รวม 4 รายการ รวมเป็น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
96,200 บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับ สานักปลัด, กองคลัง และกองช่าง เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานบัญชี งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานการศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
มีบุคลากรและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด เสนอ
4.3 องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะรุม
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงมะรุ ม ชี้ แ จงว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงมะรุม มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
25,000 บาท รวม 1 รายการ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 25,000 บาท (สองหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) ให้ กั บ
สานั กปลั ด เพื่อใช้ในการน าเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน งานตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เนื่องจากครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพในการทางานลดลง และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลดงมะรุม ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะรุมเสนอ

4.4 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองผักแว่น มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/
นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,000 บาท (สามหมื่ น สามพัน บาทถ้วน) ให้ กับส านักปลั ด เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และการบริการ
ประชาชน การจั ดท าแผนพัฒ นาต าบล งานออกแบบและก่อ สร้า ง งานธุ ร การ เป็ นต้ น เนื่ องจากครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
/ฝ่ายเลขา...

-8ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น เสนอ

4.5 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกลาพาน มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท,เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สาหรับกระดาษขนาด
A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท (เจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ให้กับส่วนโยธา เพื่อใช้ในรองรับการจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟฟิกส์ เช่น การจัดหน้าเอกสาร
สาหรับงานพิมพ์ การเขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น งานพัสดุ งานสารบรรณ เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกลาพาน เสนอ

4.6 องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
ชอนสารเดช มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 5,100 บาท รวมเป็นเงิน 10,200 บาท รวม 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,200 บาท (เก้า
หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด และส่วนโยธา เพื่อใช้ในงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เช่น ระบบ e- LASS, ระบบ e-Plan เป็นต้น การนาเสนองาน การรายงานข้อมูลต่าง ๆ การจัดทาแผนที่ภาษี
งานเขีย นแบบ ออกแบบโครงสร้ างต่าง ๆ เป็นต้ น เนื่อ งจากครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ที่มีอยู่ไ ม่เพี ยงพอในการ
ปฏิบัติงาน มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสารเดช เสนอ
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ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) หน่วยงานที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์ ฯ ก่อนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ ขอให้
ตรวจสอบความถูกต้องด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ต้องส่งกลับไปแก้ไขทาให้เสียเวลา
2) คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใดมีสภาพชารุดใช้งานไม่ได้ ขอให้จาหน่ายขายทอดตลาด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
3) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรระบุรายละเอียดสินค้าต้องมีใบรับรองของบริษัทที่ผลิตสินค้า
ที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4) หลังจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
- เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

