รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ประธานกรรมการ
(ปลัดจังหวัดอุดรธานี)
๒. นายนิพล
สังสุทธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(อาจารย์ประจาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี)
๓. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
กรรมการ
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)
๔. นายโสฬส
คมวีระวงศ์
กรรมการ
(ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7)
๕. นายวิรัตน์
ธรรมเสถียร
กรรมการ
(นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ผู้แทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขต 5 อุดรธานี)
๖. นายสนิท
ศรีบุรมย์
กรรมการ
(พนักงานควบคุมเครื่องคอมฯ ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี)
๗. นางสาวทชากร
รอบรู้
กรรมการ
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี)
๘. นายกัมปนาทจักรวาร วิเวศ ศรีพุทธา
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี)
๙. นางปราณี
เชื้อหอม
กรรมการ
(นวก.คอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี)
๑๐. นายยุทธนา
โคกโพธิ์
กรรมการ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
๑๑. นายโฆษิต
ศรีปัญญา
กรรมการ
(รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตานาดี)
๑๒. นางสายสวาท
พรมโคตร
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี)
๑๓. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการที่ดินชานาญการ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี)
๑๔. นายสุรศักดิ์
พูนทานอง
กรรมการ
(นายช่างโยธาชานาญงาน ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี)
๑๕. นางศิริพรรณ
นีละกาญจน์
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
๑๖. นางสุนันท์
วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ
(เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน ผู้แทนหน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
/17. นางรณิดา...

-2๑๗. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๘. นางวีนัส
คาศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๙. นายคณิศร
ศิริเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
๑. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสรรพากรภาค 10)
๒. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิติภูมิ
๒. นางพุทธรักษา
๓. นายอุดร

ดวงพรม
คาอ่อน
พันกระจัด

ผู้ ช่ ว ยจ่ า จั ง หวั ด อุ ด รธานี ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
อุดรธานี
หน.สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ เทศบาลนครอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายปราโมทย์ ธัญญพืช ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วย ที่ทาการปกครองส่วนจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบูรณา
การเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 21
เครื่อง เป็ นเงิน 336,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดเร่งรัดการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวโดยเร็ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันนี้
มติ
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้แทน
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
/ที่ทาการปกครอง...

-3ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
นายกิติภูมิ ดวงพรม : ขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
(ผู้แทน ปค.จว.อุดรธานี) นิ้ว) จานวน 21 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 336,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 7 และร่าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
มติ
: เห็นชอบและอนุมัติให้ ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และร่าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่่าสุดภายในวงเงินที่ก่าหนดหรือต่่ากว่า
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

