ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันพุธที่ 25 ตุลาคม ๒๕60 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก ๖ ชั้น อาคารรังวัดและทาแผนที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2817/2560 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
1.2 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2991/2560 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ 1/๒๕60 วันอังคำร ที่ 21 มีนำคม ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 คำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ที่ 1/2560 ลงวันที่
9 ตุลำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
3.2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์ว งจรปิด ประจำปี
พ.ศ.2560 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560
3.3 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 100,000 บำท ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะทำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/๒๕60 วันพุธที่ 14
มิถุนำยน ๒๕60 ครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 9 สิงหำคม ๒๕60 และครั้งที่ 6/๒๕60 วันพุธที่ 13 กันยำยน ๒๕60
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงกำร จำนวน 7 โครงกำร คือ
3.3.1 โครงกำรจั ด ซื้ อ กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำประเวศ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 60,406.85 บำท (หกหมื่นสี่ร้อยหกบำท
แปดสิบห้ำสตำงค์)
3.3.2 โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำบึงกุ่ม โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 49,000 บำท (สี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
3.3.3 โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 93,175.60 บำท (เก้ำหมื่นสำมพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทหกสิบสตำงค์)
3.3.4 โครงกำรปรับปรุงห้องเบิกจ่ำยแบบพิมพ์ ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ
จำนวนเงินส่วนที่เป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 29,425 บำท (สองหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยยี่สิบห้ำบำทถ้วน)

-๒3.3.5 โครงกำรจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ระบบ
ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 89,452 บำท (แปดหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยห้ำสิบสองบำทถ้วน)
3.3.6 โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำบำงกะปิ โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 91,431.50 บำท
(เก้ำหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสำมสิบเอ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์)
3.3.7 โครงกำรจัดซื้อกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ชุ ด
ของสำนั กงำนที่ดิน กรุ งเทพมหำนคร สำขำลำดพร้ำว โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน
99,600 บำท (เก้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำท จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
4.๑.1 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย ของศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดิน โดยใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 998,310 บำท (เก้ำแสนเก้ำหมื่น
แปดพันสำมร้อยสิบบำทถ้วน)
4.1.2 โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รำยกำร ของสำนักงำนที่ดิน
กรุงเทพมหำนคร สำขำหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 109,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำพันบำทถ้วน)
4.1.3 โครงกำรจัด หำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุป กรณ์ ส ำหรับ กลุ่ มข้ อ มู ล และสถิ ติ
กองแผนงำน โดยใช้ เ งิ น นอกงบประมำณ (เงิ น สนั บ สนุ น ของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2561) จำนวนเงิน 254,500 บำท (สองแสนห้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) (เอกสำรหมำยเลข 7)
4.1.4 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของกลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน โดยใช้เงินนอกงบประมำณหรือเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ประจำปี
พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 190,400 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่ร้อยบำทถ้วน)
4.2 โครงกำรจั ด หำระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี มู ล ค่ ำ เกิ น ๑๐ ล้ ำ นบำท จ ำนวน 1 โครงกำร
คือ โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ดินและเอกสำรเกี่ยวกับที่ดิน ของสำนักมำตรฐำนกำรทะเบียน
ที่ดินและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 15,300,000 บำท
(สิบห้ำล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-๓ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ค ำสั่ ง กรมที่ ดิ น ที่ 2817/2560 ลงวั น ที่ 5 กั น ยำยน 2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ตำมคำสั่งกรมที่ดินที่ 3240/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ได้แต่งตั้งนำยมำนัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) นั้น
เนื่ อ งจำกค ำสั่ ง กระทรวงมหำดไทย ที่ 1304/2560 ลงวั น ที่ 17 สิ ง หำคม 2560
ให้นำยวรำพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจรำชกำรกรมที่ดิน รักษำกำรในตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมสำรวจ ตั้งแต่
วันที่ 24 สิงหำคม 2560 และกรมที่ดินได้มีคำสั่ง ที่ 2728/2560 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เรื่อง มอบอำนำจ
กำรปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้มอบหมำยให้ นำยวรำพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง รับผิดชอบในกำรกำกับ ดูแล
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมที่ดิน เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และมีประสิทธิภ ำพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3240/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 และ
แต่งตั้งให้ นำยวรำพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจรำชกำรกรมที่ดิน รักษำกำรในตำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมสำรวจ
เป็นผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกรมที่ดิน
มติที่ประชุม

1.2 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2991/2560 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
เพื่อให้ กำรพิ จ ำรณำโครงกำรจัดหำระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ ว ยงำนในสั งกัดกรมที่ดิ น
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ รวมทั้ง กำรบูรณำกำรงบประมำณ
เทคโนโลยี และกำรใช้ข้อมูลร่วมกันในภำพรวมของประเทศ รวมทั้งให้มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกคำสั่ง
กรมที่ดิน ที่ 3903/2558 ลงวัน ที่ 4 พฤศจิก ำยน 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริห ำรและจัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ใหม่ โดยมี ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
เป็นประธำนกรรมกำร ผู้อำนวยกำรสำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมกำร ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสำรสนเทศกำรที่ดิน ผู้อำนวยกำรส่วนระบบงำนคอมพิวเตอร์
และผู้อำนวยกำรส่วนสำรสนเทศ เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดเดิม แต่เพิ่มผู้อำนวยกำร
กองฝึกอบรม และตัดผู้อำนวยกำรสำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดินออก เนื่องจำกกรมที่ดินได้มีคำสั่ง
ที่ 3126/2559 ลงวันที่ 26 ตุลำคม 2559 ยกเลิกกำรจัดตั้งสำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
มติที่ประชุม

-๔ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ 1/๒๕60 วันอังคำร ที่ 21 มีนำคม ๒๕60
ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำรฯ ได้ จั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม ส่ ง ให้ ค ณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบเมื่ อ วั น พุ ธ
ที่ 19 เมษำยน 2560 และให้ คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมภำยในวันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560
มีคณะกรรมกำรฯ ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม 3 ท่ำน และฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 คำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ที่ 1/2560 ลงวันที่
9 ตุลำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
เพื่อให้กำรพิจำรณำโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดินอยู่ในกรอบทิศทำงและ
มำตรฐำนเดียวกัน เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง ตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ จึงได้ยกเลิก
คำสั่งคณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ที่ 2/2558 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน และแต่งตั้งคณะทำงำน
พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ขึ้นใหม่ โดยประกอบด้วยคณะทำงำนชุดเดิมและ
เพิ่มเติมคณะทำงำน จำนวน 3 ท่ำน คือ นำยศิริพงษ์ โรจนะประเสริฐ วิศวกรรังวัดชำนำญกำรพิเศษ กองเทคโนโลยี
ทำแผนที่ นำยอภิรักษ์ เทพนอก เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์อำวุโส สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นคณะทำงำน
และสิบตรีชัยพัทธ์ คงสมลำภ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นคณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มติที่ประชุม

3.2 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์ว งจรปิด ประจำปี
พ.ศ.2560 ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เผยแพร่เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560 ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV) มีจำนวน 12 รำยกำร พร้อมข้อปฏิบัติเพิ่มเติม จำนวน 7 ข้อ
ข้อแนะนำประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 12 ข้อ หมำยเหตุลั กษณะกำรใช้งำนของกล้ องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละ
ประเภท รวมทั้งแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรจัดหำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งสิ้น 18 หน้ำ
มติที่ประชุม

-๕3.3 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 100,000 บำท ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะทำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/๒๕60 วันพุธที่ 14
มิถุนำยน ๒๕60 ครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 9 สิงหำคม ๒๕60 และครั้งที่ 6/๒๕60 วันพุธที่ 13 กันยำยน ๒๕60
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงกำร จำนวน 7 โครงกำร คือ
3.3.1 โครงกำรจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร
สำขำประเวศ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 60,406.85 บำท (หกหมื่นสี่ร้อยหกบำทแปดสิบห้ำสตำงค์)
มติที่ประชุม

3.3.2 โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำบึงกุ่ม โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 49,000 บำท (สี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

3.3.3
โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 93,175.60 บำท (เก้ำหมื่นสำมพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทหกสิบสตำงค์)
มติที่ประชุม

3.3.4 โครงกำรปรับปรุงห้องเบิกจ่ำยแบบพิมพ์ ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ
จำนวนเงินส่วนที่เป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 29,425 บำท (สองหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยยี่สิบห้ำบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

3.3.5 โครงกำรจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ระบบ
ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 89,452 บำท (แปดหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยห้ำสิบสองบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

-๖3.3.6 โครงกำรจั ด หำระบบกล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น
กรุงเทพมหำนคร สำขำบำงกะปิ โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 91,431.50 บำท
(เก้ำหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสำมสิบเอ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์)
มติที่ประชุม

3.3.7 โครงกำรจัดซื้อกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ชุ ด
ของสำนั กงำนที่ดิน กรุ งเทพมหำนคร สำขำลำดพร้ำว โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน
99,600 บำท (เก้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ำไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำท จำนวน 4 โครงกำร ดังนี้
4.๑.1 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย ของศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดิน โดยใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 998,310 บำท (เก้ำแสนเก้ำหมื่น
แปดพันสำมร้อยสิบบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

4.1.2 โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รำยกำร ของสำนักงำนที่ดิน
กรุงเทพมหำนคร สำขำหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมำณ จำนวนเงิน 109,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำพันบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

4.1.3 โครงกำรจัด หำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุป กรณ์ ส ำหรับ กลุ่ มข้ อ มู ล และสถิ ติ
กองแผนงำน โดยใช้ เ งิ น นอกงบประมำณ (เงิ น สนั บ สนุ น ของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2561) จำนวนเงิน 254,500 บำท (สองแสนห้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

-๗4.1.4 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำร
ทำงำนของกลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน โดยใช้เงินนอกงบประมำณหรือเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ประจำปี
พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 190,400 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่ร้อยบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

4.2 โครงกำรจั ด หำระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี มู ล ค่ ำ เกิ น ๑๐ ล้ ำ นบำท จ ำนวน 1 โครงกำร
คือ โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ดินและเอกสำรเกี่ยวกับที่ดิน ของสำนักมำตรฐำนกำรทะเบียน
ที่ดินและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้เงินงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 15,300,000 บำท
(สิบห้ำล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

