รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕๕9 วันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปราจีนบุรี (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ผู้มาประชุม
1. นายจรัสชัย
2. นายสุทธิพงษ์
3. นายสุรพงษ์
4. นายประสิทธิชัย
5. จ.ส.ต.บรรดิษฐ์
6. ส.อ.สุชาติ
7. น.ส.นันทวัน
8. นายสรรชาย
9. นายชาญชัย
10. นายประพล
11. นางจารุณี

โชคเรืองสกุล
ศรีถัน
บุญยั่งยืน
ชุ่มช่อง
หมวดหอม
กันเที้ยม
ภุชฌงค์
ช่วงโชติ
จินดาสถาพร
รัตนมาลา
วายลม

หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน)
อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้แทนที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปจ.
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1. นายประดิษฐ์
พิทักษ์เสถียรกุล

อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปจ.
3. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.อภิวันท์

มูลถิน

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการจึงได้มอบหมายให้
กระผม นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าสานักงานจัง หวัดปราจีนบุรี ทาหน้าที่
ประธานแทน
ทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 2…

-2ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ค รั้ ง ที่ 4/๒๕๕9 จ านวน 5 หน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาปรากฏว่ า ไม่ มี ค ณะกรรมการท่ า นใดขอแก้ ไ ข
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องเพื่อพิจารณา
สาหรับในเดือนพฤษภาคม 2559 มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 หน่วย 2 โครงการ ดังนี้
(1) อบต.โคกปีบ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 20,950 บาท
(2) อบต.ศรีมหาโพธิ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 15,950 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.โคกปีบเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค มีรายละเอียด
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล

ข้อ 11
21,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

20,950

21,000

21,000

20,950

1

20,950

รวมเป็นเงิน 20,950 บาท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ อบต.โคกปี บ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 11 และเป็ นราคาต่่าสุ ดตามที่ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ซึ่ ง
ไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT เป็น
จ่านวนเงิน 20,950 บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อบต.ศรีมหาโพธิเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาดังนี้
กรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทอ้างอิง
ราคาMICT
ราคาจัดหา จานวน
รายการ
รวม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานสานักงาน

ข้อ 10
16,000
เปรียบเทียบ 3 รายการ
หจก.อาร์แอนด์พี
คอมพ์ซิสเต็ม

ร้านเฟรนด์
39

ร้านเอก
คอมพิวเตอร์

15,950

16,000

17,000

15,950

1

15,950

รวมเป็นเงิน 15,950 บาท
/ มติที่ประชุม…

-3มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ อบต.ศรีมหาโพธิ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ และไม่ต่ากว่าคุณลักษณะพื้นฐานฯ ของ
กระทรวง ICT ข้ อ 10 และเป็ น ราคาต่่ า สุ ด ตามที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมการฯ
ซึ่งไม่เกินราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ่าปี 2559 ของกระทรวง ICT
เป็นจ่านวนเงิน 15,950 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
*********************************

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

นางปิยนุช มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

