รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันอังคารที่ 29 มกราคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
....................................
ผู้มาประชุม
1. นางสุนีย์

บุษพันธ์

2. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางกานต์สกุล
น.ส. นงลักษณ์
นายวิทยา
นางเกตุแก้ว
จ.ส.อ. พีระพร
น.ส. วิริยา

เสงี่ยม
พรมรักษา
จาปาแขม
พัดคา
จาปา
ใจหนักแน่น

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุม
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี)
นายช่างโทรคมนาคม ระดับ 6
กรรมการ
สานักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนสถิติจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)
3. ผศ.ดร. อุไร
เงินงอก
4. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
5. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมโภชน์
๒.
๓.
๔.
๕.

ปิ่นวงศ์

นายชัชวาล
เปลี่ยนสกุล
นายวิชาญ
ชาติเผือก
นางกันยกร
ประดิษฐวรา
นางสาวสุภาพรรณ ช้างแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ แทนนายกเทศมนตรีตาบลโคกสาโรง
นักวิชาการพัสดุ สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
/ระเบียบวาระที่ 1

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีติดภารกิจสาคัญจึงได้มอบหมายให้มาเป็นประธานการ

ประชุมแทน
1.2 จังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี เนื่องจากนายอานวย ภาชนะปรีดา กรรมการ
และผู้ ช่วยเลขานุ การคณะกรรมการฯ เกษียณอายุ ราชการ จึงขอยกเลิ กคาสั่ งจังหวัดลพบุรี ที่ 1994/2559 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2559 และคาสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 1253/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง มหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี โดยได้มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามคาสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 547/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีอานาจ
หน้าที่คงเดิม ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายเลขาฯ สานักงานจังหวัดลพบุรี ในฐานะเลขานุการ ฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จานวน 8 หน่วยงาน และได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ล่วงหน้าแล้วมีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 8 หน่วยงาน และมีผลการดาเนินการ ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จานวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
1. องค์ การบริ หารส่ วนตาบลล านารายณ์ : โครงการจัดซื้ อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิ ทยุส านักปลั ด
(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม) จานวน 4 รายการ
(เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,000 บาท
2. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 155,100 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3. เทศบาลตาบลโคกตูม โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสานักงาน จานวน 9 รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 582,400 บาท
4. สานักงานจังหวัดลพบุรี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชดาริ (จัดทา
เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ) จานวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,300
บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสานักงาน จานวน 1
รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
/อยู่ระหว่าง...

-3อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. เทศบาลตาบลเขาสามยอด โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการเป็นเงิน
253,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2. องค์การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุรี โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,900 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนิยมชัย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
จานวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดลพบุรี ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด
จ านวน 3 หน่ ว ยงาน ซึ่ งได้ เชิ ญหน่ ว ยงานเข้ าร่ ว มชี้ แ จงรายละเอี ย ดการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นครั้ ง นี้ ด้ ว ย
และขอดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เสนอโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 728,200 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 7
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อที่ 8
เกณฑ์ Computer ปี 61 ข้อ 51
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 62
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 69

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
16,000
16,000
11
22,000
22,000
11
9,000
9,000
11
5,900
5,800
22
3,800
3,800
22
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

รวม (บาท)
176,000
242,000
99,000
127,600
83,600
728,200

มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็นชอบในหลักการให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรี ดาเนินการโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ
รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 728,200 บาท (เจ็ ด แสนสองหมื่ น แปดพั น สองร้ อ ยบาทถ้ ว น) ทั้ ง นี้ ใ ห้ ด าเนิ น การจั ด หา
ตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ล
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
/2. สานักงาน...

-42. สานักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ฝ่ายเลขาฯ แจ้ งว่า ส านักงานเทศบาลเมือ งบ้านหมี่ เสนอโครงการติดตั้งกล้ องวงจรปิ ด
(เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาล จานวน 9 จุด งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 371,100 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 2
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 10
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 12
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 61
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณ (ธ.ค. 61) ข้อ 5.4.2

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
32,000
32,000
9
61,000
61,000
1
8,600
8,600
1
2,500
2,500
1
12,100
11,000
1
รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

รวม (บาท)
288,000
61,000
8,600
2,500
11,000
371,100

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและเห็ นชอบในหลั กการให้ ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) ภายในเขตเทศบาล จานวน 9 จุด งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,100 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ดาเนินการ
จัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของทางราชการโดยเคร่งครัด คานึงถึง ความคุ้มค่า ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3. สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรง เสนอโครงการติดตั้งกล้ องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายในเขตเทศบาล จานวน 32 ตัว งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,114,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งได้แจกเอกสารให้ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว
กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือเกณฑ์ทสี่ ว่ นราชการอืน่ กาหนด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ ( L๒ Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

ข้อตามเกณฑ์ (ชือ่ เกณฑ์/ชือ่
หน่ วยงานที่ประกาศกาหนดเกณฑ์

เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 2
เกณฑ์ CCTV ปี 61 ข้อที่ 10
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 32
เกณฑ์ Computer ปี ๖๑ ข้อ 60
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ (ธ.ค.61) ข้อ 5.4.2

ราคา MDE
ราคาอ้างอิง
จานวน
(บาท)
(บาท)
(เครือ่ ง)
32,000
30,000
32
61,000
60,000
2
6,200
6,000
2
13,000
12,000
1
12,100
10,000
1

รวม (บาท)
960,000
120,000
12,000
12,000
10,000

รวมจานวนเงินตามเกณฑ์

1,114,000

มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พิจารณากันอย่างกว้างขวาง ให้สานักงานเทศบาลตาบลโคกสาโรงนาเรื่องกลับไปทบทวน
และส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีความซ้าซ้อนในพื้นที่หรือไม่ เพื่อนาเข้าที่ประชุมครั้ง
ต่อไป
/ระเบียบ...

-5ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรีการจัดหาครุภัณฑ์
จะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.1) การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นส่ ว นของอุ ป กรณ์ (Hardware) จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมรวมทั้งได้รับมาตรฐานด้านการประหยัดพลั งงาน ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกทั้งด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นต้น
1.2) การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ ได้รับมาตรฐาน
ด้านระบบการหรือบริ หารงานที่มีคุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ด้านการป้องกันการรบกวน
ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ จ ะไปรบกวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน นอกจากนี้
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Onvif สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.onvif.org
2) หลั งจากดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ ว ขอให้ หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
3) กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบ
เป็นคุณลักษณะขั้นต่าภายในราคาที่กาหนด เมื่อมีประกาศเผยแพร่ออกมาใหม่ หน่วยดาเนินการต้องพิจารณาทบทวน
คุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด และกาชับให้หน่วยจัดหาพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนของงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
- เลิกประชุม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายรัตนะ เรืองธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)
(นางสาววิริยา ใจหนักแน่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

