รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1.
นายปานทอง สระคูพันธ์
2.
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
3.
นายภาสวิชญ์ ละครราช
4.
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
5.
นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
6.
นายชิราวุธ
ผากา
7.
นางสาวจรรยา เลิศลาไพ
8.
นายสถาพร
ภู่พันธ์เจริญสุข
9.
นางบัวพันธ์
กอดแก้ว
10. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
11. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
12. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นางสาวสุรัตวดี
2.
นายจิรายุทธ
3.
นางสาวเยาวภา
4.
นางสาวชลลดา

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ไชยสิทธิ์
จันรอง
บุระวงค์
สารวมรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการฯติดราชการ จึงได้
มอบหมายผมนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่เป็น
ประธานการประชุม ซึ่งมีห น่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทยระดั บ จังหวัด เสนอ
โครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ให้ ค ณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณา จึงได้เชิญ
คณะกรรมการฯ มาร่วมประชุม ในวันนี้
รับทราบ

มติที่ประชุม

-2ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุ มคณะกรรมการการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งหมด 3 หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่องเพื่อพิจารณา (โดยฝ่ายเลขานุการ)
เชิญฝ่ายเลขานุการ นาเสนอตามวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใน
ลาดับต่อไป

ฝ่ า ย เล ข า นุ ก า รฯ ว าระ ที่ ๓ .๑ ส านั ก งาน ส่ งเส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ ง ถิ่ น จั งห วั ด มุ ก ด าห าร
จ านวน 1 โครงการ คื อ โครงการการจัดหาครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์และอุปกรณ์ ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งบประมาณ 144,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบโครงการดังกล่าว จานวน 2 รายการ เฉพาะ
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 69,600 บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 11 จ านวน 3 เครื่ อ ง ๆ ละ 21,000 บาท
งบประมาณ 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 25 6 1 ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม ข้ อ 6 7
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท งบประมาณ 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

วาระที่ 3.2 โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะช่วยสอนระดับประถมศึกษา งบประมาณ
4,250,000 บาท (สี่ ล้ านสองแสนห้ าหมื่ น บาทถ้ ว น) องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
มุกดาหาร
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิ จารณาและอภิ ปรายอย่างหลากหลายได้มี ความเห็ นว่า
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทบทวนราคากลางของครุภัณฑ์ตามโครงการ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 แล้วเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง
ถัดไป
รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (-ไม่ม-ี )

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

