รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1.
นายปานทอง
2.
นายภาสวิชญ์
3.
นายชัชวาลย์
4.
นายดุสิต
5.
นางนิรัชฏา
6.
นางสาวจรรยา
7.
นายสถาพร
8.
นางบัวพันธ์
9.
นายณัฐพล
10. นายรุ่งเพชร

สระคูพันธ์
ละครราช
พละศรี
โกพลรัตน์
เตียบน้อย
เลิศอาไพ
ภู่พันธ์เจริญสุข
กอดแก้ว
สุริยนต์
กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

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

ไชยสิทธิ์
จันรอง
บุระวงค์
สารวมรัมย์

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการฯ ติดราชการ จึงได้
มอบหมายผมนายปานทอง สระคูพัน ธ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ท าหน้าที่
เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดเสนอ
โครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ให้ ค ณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาจึงได้เชิญ
คณะกรรมการฯ มาร่วมประชุม ในวันนี้
รับทราบ

มติที่ประชุม

/...ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม

-2เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์
ของหน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุก ดาหาร ครั้งที่ 6/2560
วัน อั ง คารที่ 31 ตุ ล าคม 2560 ทั้ งหมด 3 หน้ า ขอความกรุ ณ าคณะกรรมการฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา (โดยฝ่ายเลขานุการ)
เชิ ญ ฝ่ ายเลขานุ ก าร น าเสนอตามวาระการประชุ มให้ คณะกรรมการฯ พิ จารณา
ในลาดับต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม

วาระที่ 3.1 โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะช่วยสอนระดับประถมศึกษา งบประมาณ
4 ,0 7 9 ,8 0 0 บ า ท (สี่ ล้ า น เจ็ ด ห มื่ น เก้ า พั น แ ป ด ร้ อ ย บ า ท ถ้ ว น )
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ งบประมาณ
2,579,800 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิ จารณาและอภิ ปรายอย่างหลากหลายได้มี ความเห็ นว่า
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทบทวนราคากลางของครุภัณฑ์ตามโครงการ
ดังกล่าวและให้เปรียบเทียบกับเว็บไชต์ต่างๆ ให้ความหลากหลายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญั ติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริห ารพั สดุภ าครัฐพ.ศ.
2560 แล้วเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (-ไม่ม-ี )

เลิกประชุม

เวลา 15.00 น.

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

