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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.........................................

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒5๕7
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบและพิจารณา
3.1 พิ จารณาโครงการการจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ของ อปท. ที่ เห็ นชอบการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT โดยไม่ได้มีการแก้ไขจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 17 หน่วยงาน
3.2 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่เห็นชอบในหลักการ แต่มีการแก้ไข
ของคณะทํางานกลั่นกรองฯ กรณีไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT หน่วยงานจึงได้เปรียบเทียบราคา จํานวน 3 บริษัท และให้จัดหาในราคาต่ําสุด ตามแนวทาง
การปฏิบัตขิ อง มท.กําหนด จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

1) เทศบาลตําบลน้ําโจ้ อําเภอแม่ทะ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 118,860 บาท
2) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 27,713 บาท
3.3 พิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ที่เห็นชอบของคณะทํางานกลั่นกรองฯ
กรณีที่ตรงตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT และมีการ
แก้ไขจากการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

1) ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 99,340 บาท
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 15 รายการ งบประมาณ 1,042,600 บาท
3) เทศบาลนครลําปาง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 670,500 บาท
4) เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 74,600 บาท
5) เทศบาลตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 98,300 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ อําเภอสบปราบ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 77,800 บาท
7) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สัน อําเภอห้างฉัตร จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 49,900 บาท
8) เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 38,600 บาท
9) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 44,580 บาท
10) เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 79,300 บาท
11) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 466,800 บาท
12) เทศบาลตําบลแม่ปุ อําเภอแม่พริก จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 206,600 บาท
13) เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 58,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
-----------------------------------

