
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม 

คร้ังที่ 3/2560 

วันพฤหัสบดทีี ่ 8  มิถุนายน  2560  เวลา 13.30  น. 

ณ ศูนยปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม (POC) ช้ัน 3  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
 

************************************ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

   -  รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร  ท่ีมีมูลคาไมเกิน 10  ลานบาทของ 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   -  การพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร  ท่ีมีมูลคาไมเกิน 

     10 ลานบาท 

                     -  สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 โครงการ วงเงิน  116,700 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

  -  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน โครงการ 7 โครงการ วงเงิน 

1,910,100 บาท (หนึ่งลานเกาแสหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม 

คร้ังที่ 3/2560 

วันพฤหัสบดทีี ่ 8  มิถุนายน  2560  เวลา 13.30  น. 

ณ ศูนยปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม (POC) ช้ัน 3  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
 

************************************ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ติดราชการจึงมอบหมายให รองผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหมเปนประธานการประชุม (นายกฤษณ ธนาวณิช)  

มติท่ีประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 โดย

สามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม มุมราชการ เมนูการประชุม

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรกระทรวงมหาดไทย จังหวัด

เชียงใหม จึงขอใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  
 

มติท่ีประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

   1. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร  ท่ีมีมูลคาไมเกิน 10  ลานบาทของ 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 เรื่องเดิม 

 ตามท่ีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือ

วันท่ี 11  กันยายน  2555  มอบหมายใหคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร ท่ีเสนอโครงการตามเกณฑราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  หรือเกณฑอ่ืนๆ ท่ีกําหนดได  สวนโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรฯ ท่ีไมไดใชเกณฑราคากลางฯ หรือใชวิธีเปรียบเทียบราคา  3  ราน/

/ผลิตภัณฑ และ 1 เว็บไซต....... 



ผลิตภัณฑ  และ 1 เว็บไซต  ใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบเอกสารกอนเสนอให

คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  

 ขอเท็จจริง 

 คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ไดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในหวงท่ีผานมา  จํานวน  3  ครั้ง  ดังนี้  

 ครั้งท่ี  3/2560  เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม  2560  โดย 

 - อนุมัติโครงการท่ีใชเกณฑราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป 2559  จํานวน 6 โครงการ  วงเงิน  1,121,300 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสน

สองหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน)  

 ครั้งท่ี  4/2560  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560  โดย 

 - อนุมัติโครงการท่ีใชเกณฑราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป 2559  จํานวน 3 โครงการ  วงเงิน  502,100 บาท (หาแสนสองพันหนึ่ง

รอยบาทถวน)  

 ครั้งท่ี  5/2560  เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560  โดย 

 - อนุมัติโครงการท่ีใชเกณฑราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป 2560  จํานวน 2 โครงการ  วงเงิน  313,100  บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืน

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน)  

 - เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานปรับปรุงโครงการโดยใหใชเกณฑ ICT ฉบับ

วันท่ี 21 เมษายน 2560 กอนการดําเนินการจัดซ้ือ จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 

327,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

 
 

  2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.

2560 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดเผยแพรเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีเว็บไซต
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (http://www.mdes.go.th/view/1/ราคา
กลาง) มีจํานวน 69 รายการ พรอมขอแนะนําประกอบการพิจารณา 16 ขอ รวม 34 
หนา มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐาน จํานวน 24 รายการ เปลี่ยนแปลงราคา
กลาง จํานวน 23 รายการ (เพ่ิมข้ึน 6 รายการ ลดลง 17 รายการ)  
 กระทรวงมหาดไทยจึงขอแจงซักซอมความเขาใจในแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
รวมท้ัง อปท.ท่ีอยูภายใตกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 
 

/2.1 การพิจารณาความเหมาะสม.......... 

- ๒ - 



 
 2.1 การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสวนราชการท่ี
เก่ียวของประกาศฉบับลาสุด ท้ังนี้ใหใชเกณฑราคาคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอรนับตั้งแตวันท่ีประกาศกําหนดเปนตนไป 
      (1) กรณีโครงการอยูในระหวางการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช
ดุลพินิจท่ีจะใหหนวยงานปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามประกาศฉบับลาสุดได 
      (๒) กรณีโครงการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลวฯ คุณลักษณะ
ท่ีผานความเห็นชอบเปนคุณลักษณะข้ันต่ําภายในราคาท่ีกําหนด เม่ือมีประกาศเผยแพร
ออกมาใหม หนวยงานดําเนินการตองพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคาให
เหมาะสมสอดคลองกับประกาศฉบับลาสุด และกําชับหนวยงานจัดหาใหพิจารณา
ดําเนินการในสวนงบประมาณ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือสั่ งการท่ีเ ก่ียวของ โดยเครงครัด คํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
 2.2 กรณีไมมีเกณฑราคากลางฯ ใหใชราคาตลาดโดยสืบราคาจากทองตลาด
รวมท้ังเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคํานวณราคา
อางอิงตามหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
 

มติท่ีประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   1. การพิจารณาความซํ้าซอนและการบูรณาการกลองโทรทัศนวงจรปดขององคการ 

                    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดสงโครงการติดตั้งระบบ

เครือขายไรสายความเร็วสูง Free wifi และระบบกลองโทรทัศนวงจรปดความชัดสูง 

CCTV FULL HD จํานวน 60,139,195.44 บาท สวนท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอร 

จํานวน 36,109,005 บาท ใหคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม พิจารณาและคณะ

กรรมการฯ ไดจัดสงโครงการใหคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร

ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา นั้น 

  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

มีมติในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้งระบบเครือขายไร

สายความเร็วสูง Free wifi และระบบกลองโทรทัศนวงจรปดความคมชัดสูง CCTV 

FULL HD ท้ังนี้ การจัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตองผานการพิจารณา

โดยคณะกรรมการตรวจสอบการใชงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับ

- ๓ - 

/จังหวัดกอนการจัดหา.......... 



จังหวัดกอนการจัดหา ซ่ึงในประเด็นดังกลาวการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการ

ใชงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จะตองผานความเห็นของสํานัก

นายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการจัดประชุมฯ จังหวัดเชียงใหมจึงมีหนังสือหารือ

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการดังกลาวกับกระทรวงมหาดไทย    

  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

มีมติในการประชุมครั้ ง ท่ี  5/2560 จึงมีมติในการแกไขปญหาดังกลาวโดยให

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองจุดติดตั้งกลองวามีความซํ้าซอนกับ

ท่ีมีอยูเดิมหรือไม และสามารถบูรณาการกลองรวมกับหนวยงานอ่ืนไดหรือไม อยางไร

เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสามารถดําเนินการจัดหาระบบได 

 

 2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร  ท่ีมีมูลคาไมเกิน 10  ลานบาทของ               

สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  - สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก สํานักงานท่ีดินจังหวัด

เชียงใหม รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอใหท่ีประชุม พิจารณาโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชเกณฑราคากลาง ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

และการเทียบราคา 3 ราน 1 เว็บไซตจํานวน 8 โครงการ วงเงิน 2,026,800 บาท 

)รายละเอียดตามตารางท่ีแนบ(   

   จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

มติท่ีประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- ๔ - 


