ที่ ลป ๐๐๐๑7.2/ว 63372

สําานักงานจังหวัวัดลําปาง
กมม.๕ ถนนวชิราวุ
ร ธดําเนิน
ตําาบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐๐
7 มีมนาคม ๒5661

เรื่อง ขออเชิญประชุมชี้แจงต่อคณะะทํางานกลั่นกรองโครงการ
ก
จัดหาระบบคคอมพิวเตอร์ขอองหน่วยงานใในสังกัดกระททรวง
ม
มหาดไทย
ครังที
ง้ ่ 2/2561
เรียน นาายอําเภอเมืองลําปาง นายยอําเภอเมืองปาน นายอําเภอแม่
า
เมาะ นายกองค์การบริหารส่วนจั
น งหวัดลําปาาง
แลละนายกเทศมมนตรีเมืองล้อมแรด
สิ่งที่ส่งมาาด้วย ระเบีบียบวาระการปประชุม จํานวน
น 1 ฉบับ
ตามทที่ส่วนราชการร/หน่วยงานใในสังกัดกระททรวงมหาดไทยยและองค์กรปปกครองส่วนทท้องถิ่นได้เสนนอ
เรื่องการจจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ว เพื่อใช้ในการปฏิ
น
บัติงาน
า ไปยังจังหววัดแล้ว นั้น
ในกาารนี้ คณะทํางานกลั
ง
่นกรองงโครงการจัดหาระบบคอมมพิวเตอร์ กําหหนดจัดประชุชมเพื่อพิจารณ
ณา
กลั่ น กรอองโครงการจจั ด หาระบบ คอมพิ ว เตอรร์ ข องหน่ ว ยงงานในสั ง กั ดกระทรวงม
ด
หาดไทย ครัรั้ งที่ 2/25661
ในวันที่ 16
1 มีนาคม 2561
2
เวลา 10.00
1
น. ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลาางจังหวัดลําปาาง
ดังนั้น จึงขอให้
ง
หน่วยงานท่าน และอําเภอแจ้งองค์
อ กรปกครองส่วนท้องถิถิ่นในพื้นที่ ซึ่งงเสนอโครงการจัดหาระบบบ
คอมพิวเตตอร์ เข้าร่วมปประชุมหน่วยงานละ 1 ท่าน
า เพื่อชี้แจงงรายละเอียดตต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯฯ ตามวัน เวลลา
และสถานนที่ดังกล่าว ต่ตอไป
จึงเรีรยนมาเพื่อโปรรดทราบและดดําเนินการต่อไป
ขอแสสดงความนับถือ

เ ่อการพัฒนาาจังหวัด
กลุ่มงานงงานยุทธศาสตตร์และข้อมูลเพื
โทรศัพท์/โทรสาร
/
๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗0

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.........................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง
จํานวน 4 หน่วยงาน และเพิ่มเติม จํานวน 3 หน่วยงาน รวม 7 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 975,080 บาท
2) เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จํานวน 7 รายการ จํานวนปีงบประมาณ 140,390 บาท
3) องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
184,000 บาท
4) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จํานวน 6 รายการ งบประมาณ
120,000 บาท
5) องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 133,600 บาท
6) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมืองปาน จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 146,000 บาท
* 7) เทศบาลตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จํานวน 9 รายการ งบประมาณ 284,750 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
------------------------------------หมายเหตุ

ลําดับที่ 7 เอกสารจะนําให้ทปี่ ระชุมค่ะ

1

รายละเอียดข้อมูลที่ดําเนินการแก้ไข
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561
หน่วยงาน/หนังสือที่
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
- หนังสือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง ที่ ลป 51001/91
ลว. 15 ม.ค. 61

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานแก้ไข
รายการ อุปกรณ์ งบประมาณ
975,080 - รายการที่ 13-14 (เปรียบเทียบ 3 ร้าน)
14
84
หน่วยงานไม่ได้ระบุเว็บไซต์ และราคา

2 องค์การบริหารส่วนตําบลนาโป่ง
อําเภอเถิน
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
นาโป่ง ที่ ลป 74202/854 ลว.
21 ส.ค. 60

10

17

160,700 - รายการที่ 1-8 ให้หน่วยงานจัดหาในเกณฑ์ฯ
ใหม่ ปี 2560 (คอมฯ 21 เม.ย.2560 / cctv
11 ต.ค.2560)

3 องค์การบริหารส่วนตําบลบุญนาค
พัฒนา
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
บุญนาคพัฒนา ที่ ลป 75701/ว.
040 ลว. 18 พ.ย. 2561

6

18

184,000 - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลําดับที่ 5 ระบุข้อเกณฑ์
MDE ไม่ถูกต้อง

4 สํานักงานเทศบาลตําบลแม่เมาะ
อําเภอแม่เมาะ
- หนังสือสํานักงานเทศตําบลแม่
เมาะ ที่ ลป 53802/212 ลว.
31 มกราคม 2561

9

16

183,750 1. โครงการข้อ 4 รายการที่ 6-8 รายละเอียด
คุณลักษณะของอุปกรณ์ มีไม่ครบสมบูรณ์
(เอกสารขาดหน้าที่ 5 )
2. รายการที่ 9 (เปรียบเทียบ 3 ร้าน) เว็บไซต์ให้
ระบุ รุ่น/ยี่ห้อ และราคาในเว็บไซต์

5 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว
อําเภอเมืองปาน
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกว๋าว ที่ ลป 73702/195 ลว.
2 มีนาคม 2561

3

6

146,000 - ใบปะหน้า (แบบรายงานสรุปโครงการฯ) ลําดับ
รายการ ให้ตรงกันกับในโครงการ

** หากหน่วยงานแก้ไขแล้ว ให้ถ่ายเอกสารหน้าที่แก้ไขหรือทั้งชุด จํานวน 8 ชุด ภายในอาทิตย์นี้ เนื่องจากได้นําเข้าเอกสาร
เตรียมให้คณะทํางานเรียบร้อยแล้ว (จะมีการประชุม คทง.กลั่นกรองฯ วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.)

