รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นายจรัสชัย
2. จ.ส.อ.ธีรพร
3. นางรภัสศา
4. นายวรัญญู
5. นางสุจิรา
6. นายสุทัศน์
7. ว่าที่ ร.ต. นาวี
8. นางวาสนา

โชคเรืองสกุล
จาปา
พฤฒากรณ์
ลาดโลศรี
อยู่ทรัพย์
ศิริพจนากร
อุ้มมีเพชร
กรมเกลี้ยง

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

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจง
๑. นางวรรษมน หมอบอก
๒. นายอานาจ
น้อยดี
๓. น.ส.น้าอ้อย
พัดเงิน
๔. น.ส.สุพิชฌาย์ มุขโต
๕. นายวินัย
ธนกุลวีระวงศ์
๖. นางธนาภรณ์ ใจหาญ
๗. น.ส.สุวรรณา พานิช
๘. น.ส.กาญจนา แก้วดี

แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
แทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองม่วง
แทนนายกเทศมนตรีตาบลท่าวุ้ง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอานวย
2. น.ส.วิริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

ภาชนะปรีดา
ใจหนักแน่น

ผู้ที่ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
เลขานุการ ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาล่วงหน้าไปแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แจ้งว่ า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดลพบุรี ได้เสนอเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับ
จังหวัด จานวน 8 หน่วยงาน ให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้แจกเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงดังนี้
3.1 เทศบาลเมืองลพบุรี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี มีความประสงค์
จะจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน
46,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท ให้กับกองการประปา สานักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรีเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะนาไปใช้พิมพ์รายงานการตรวจสอบหน่วยน้า รายงานสรุปการรับ
เงินส่งเงิน รายงานหนี้ค้างค่าน้าประปา รายงาน ป 7 เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ข องเทศบาลเมื องลพบุ รี ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภัณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีเสนอ

3.2 เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ มีความประสงค์
จะจั ดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่ า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 32,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
23,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับกองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมื อ งบ้ า นหมี่ เ พื่ อ ทดแทนของเดิ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการพิ ม พ์ เ อกสาร การท าเว็ บ ไซต์ วารสาร
งานนาเสนอ และงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่เสนอ
/3.3 เทศบาล...

-33.3 เทศบาลตาบลหนองม่วง
ผู้แทนเทศบาลตาบลหนองม่วง ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลตาบลหนองม่วงมีความ
ประสงค์ จ ะจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว )
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท และเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
1,700 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 59,300 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้ กับส านักปลัด ฯ เทศบาลตาบลหนองม่ว งเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตาบลหนองม่วง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลหนองม่วงเสนอ

3.4 เทศบาลตาบลท่าวุ้ง
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าวุ้ง ชี้แจงว่า สานักงานเทศบาลตาบลท่าวุ้ง มีความประสงค์จะ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 27,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 8,600 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,600 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ให้กับสานักปลัด ฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลท่าวุ้งเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสาร
สืบค้นข้อมูลจาก Internet รวมทั้งการจัดทารายงานต่าง ๆ และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ของเทศบาลตาบลท่า วุ้ง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ แ ทนนายช่ า งโทรคมนาคม ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้ อยกว่า 18 นิ้ว) ในส่ วนของจอภาพไม่มีปรากฏในเอกสารการจัดหาของ
เทศบาลตาบลท่าวุ้ง แต่ในคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีจอภาพ ไม่ทราบว่าพิมพ์ตกหรือไม่ จึงขอให้
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าวุ้งชี้แจง
ผู้แทนเทศบาลตาบลท่าวุ้ง ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์คุณลักษณะพื้นฐานดังกล่าวตกไป
จึงขอเพิ่มเติมคุณลักษณะพื้นฐานเติมจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
.มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เทศบาลตาบลท่าวุ้งเสนอ

3.5 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตาเพชร มีความประสงค์จะจัดหารเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 27,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
/เป็นเงิน...

-4เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 5,500 บาท รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟฟิก เช่น การจัดทา
โปสเตอร์ การตกแต่ ง ภาพ เป็ น ต้น ทั้ งนี้ ใ ช้ ใ นงานพั ส ดุ งานการเงิ น งานสารบรรณ การจัด ท าแผนที่ ภ าษี
การกรอกข้อมูลE-LAAS
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนนายช่างโทรคมนาคม ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สาหรับงาน
ประมวลผล ในส่วนของคุณลักษณะพื้นฐานของหน่วยประมวลผล (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่มีปรากฏใน
เอกสารการจัดหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร แต่ในคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ทราบว่าพิมพ์ตกหรือไม่ จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร ชี้แจง
ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลกุดตาเพชร ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ รายละเอียด
ดังกล่าวตกไป จึงขอเพิ่มเติมคุณลักษณะของหน่วยประมวลผล (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า
2.0 GHz จานวน 1 หน่วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตาเพชรเสนอ

3.6 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
ผู้ แทนองค์ การบริ การส่ วนต าบลโคกเจริ ญ ชี้ แจงว่ า องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
โคกเจริญ มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล GIS ปกติ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
31,000 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับสานักปลัด ฯ และส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดทาเอกสาร การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบี ย น
ทรัพย์สิน การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลโคกเจริ ญ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้น ฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญเสนอ
3.7 องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ให้กับส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับการจัดการแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทาแผนที่ภาษี งานด้านเอกสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และการรายงานข้อมูลต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายเสนอ
/ฝ่ายเลขา...

-5ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลงิ้ว ราย ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายเสนอ

3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ
ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาโพธิ ชี้ แจงว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มหาโพธิ มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท, เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Networkจานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,300 บาท (ห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
ให้กับส่วนการคลังและสานักปลั ด องค์การบริห ารส่วนตาบลมหาโพธิ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการการกรอกข้อมูล
E-LAAS การจัดทาข้อมูล e-GP เป็นต้น
ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ขององค์การบริ หารส่ว นตาบลมหาโพธิ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ในส่ ว นของคุณลั กษณะพื้น ฐานการพิมพ์เอกสารกลั บหน้าอัตโนมัติได้ ไม่มีปรากฏในเอกสารการจัดหาของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมหาโพธิ แต่ ใ นคุ ณ ลั ก ษณะเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีการพิมพ์เอกสาร
กลับหน้าอัตโนมัติได้ไม่ทราบว่าพิมพ์ตกหรือไม่ จึงขอให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ ชี้แจง
ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลมหาโพธิ ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้พิ มพ์รายละเอียด
ดังกล่าวตกไป จึงขอเพิ่มเติมคุณลักษณะพื้นฐานการพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่ามีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ
อื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ฝ่ายเลขา ฯ ขอชี้แจงว่า เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไปแล้ว เมื่อดาเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย
เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป และขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดลพบุรี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานวย ภาชนะปรีดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดลพบุรี

