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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.........................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3.2 ข้อเสนอแนะของคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
3.3 สรุปผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประชุมจากการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
4.2 พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรณี1) ไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 17,000 บาท
2) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 117,200 บาท
4.3 พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรณีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 2557 แต่มีการแก้ไขจากการประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
จํานวน 14 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 23,000 บาท *

2) องค์ การบริ หารส่ วนตําบลบุญนาคพั ฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํ านวน 5 รายการ
งบประมาณ 80,000 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ
5,500 บาท
4) เทศบาลตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,200 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
12,800 บาท

-26) องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้ านโป่ ง อํ าเภองาว จํ านวน 3 รายการ งบประมาณ
81,000 บาท
7) องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้านแหง อําเภองาว จํ านวน 4 รายการ งบประมาณ
88,500 บาท
8) เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 99,500 บาท
9) เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 148,700 บาท
10) เทศบาลตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 58,100 บาท
11) องค์ การบริหารส่ วนตําบลแม่ สุ ก อําเภอแจ้ ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
68,500 บาท
12) องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 2 รายการ งบประมาณ
31,300 บาท
13) เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 168,900 บาท
14) สํ านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดลําปาง จํ านวน 1 รายการ งบประมาณ
22,990 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
การเพิ่มคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ เทศบาลนครลําปาง ทีข่ อจัดซือ้ ในการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 เพื่อนําไปใช้
ในสํานักงาน
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