
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 3  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่

 

************************************ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรร่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรร่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2558 เมร่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรร่องสรบเนร่องจากประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   - การติดตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ตามมติที่ประชุม  ครั้งที่ 3/2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องเพร่อทราบ 
   -  รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรร่องเพร่อพิจารณา 
   -  การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
   10 ล้านบาท 
                       1) โครงการนอกเกณฑ์ราคากลางฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    จ านวน  17  โครงการ  วงเงิน  16,976,548  บาท  
    (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

   2) โครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
       จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 469,900 บาท(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
       บาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องอร่นๆ (ถ้ามี) 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 3  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่

 

************************************ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรร่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดราชการจึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม (นายกฤษณ์ ธนาวณิช) 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรร่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2558 เมร่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
    ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่  24   
  พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.30 น. ประกอบด้วยรายงานฯ  จ านวน 13  หน้า ซึ่ง

ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมแต่อย่างใด  จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรร่องสรบเนร่องจากประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   - การติดตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติที่ประชุม  ครั้งที่ 3/2558 
    เรร่องเดิม 

  ในการประชุม คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 3/2558  มีโครงการเสนอให้ที่ประชุม
 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหมด         
 20  โครงการ โดยโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย คณะกรรมการมีมติให้ปรับลดราคาของเครื่องพิมพ์ขนาด A3 ชนิด  

/All in one... 



-2- 
 

 All in one ไมเกิน 18,000 บาท ตามราคาท้องตลาด จึงเสนอแนะให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองก๋าย ต่อรองราคาจากผู้จ าหน่ายให้ได้ในราคาที่ใกล้เคียงท้องตลาด เพ่ือ
ประโยชน์สูงสูดของทางราชการ  และจัดส่งแบบรายงานฯ ที่ปรับแก้ให้ฝ่ายเลขานุการ
ต่อไป 

    ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  ได้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม และส่งให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 

    จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องเพร่อทราบ 
   1. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เรร่องเดิม 
 ตามท่ีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 11  กันยายน  2555  มอบหมายให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  หรือเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนดได้  ส่วนโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ หรือใช้วิธีเปรียบเทียบราคา  3  ร้าน/
ผลิตภัณฑ์  ให้คณะท างานฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด พิจารณา  
 ข้อเท็จจริง 
 คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา  จ านวน  3  ครั้ง  ดังนี้ 
 1) ครั้งที่  10/2558  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2558  อนุมัติโครงการที่ใช้
เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี 2558  
จ านวน  68  โครงการ  วงเงิน 7,244,200 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 

/2) ครั้งที่ 1/2559... 



 2) ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2559  อนุมัติโครงการที่ใช้
เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี 2558  
จ านวน 34  โครงการ  วงเงิน  2,513,000  บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
 3) ครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2559  อนุมัติโครงการที่ใช้
เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี 2558  
จ านวน  30  โครงการ  วงเงิน  1,688,200  บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปด
พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

  2. แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเป็นส่วนประกอบ 
 ต้นเรร่อง 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือชี้แจ้งกรณีจังหวัดพิจิตรหารือ ในประเด็นที่ว่า 
โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (IP Fixed Camera) และเครื่องบันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder :NVR) โดยไม่มีการจัดหาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไม่มีการน าข้อมูลจาก NVR ไปเชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ แต่มีการเชื่อมต่อและรับข้อมูลภาพและกล้องเฉพาะภายใน
เครือข่ายของระบบกล้องวงจรปิด และมีการบันทึกข้อมูลภาพและประมวลผลข้อมูล
ภายในอุปกรณ์ NVR เท่านั้น ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่  
 ข้อเท็จจริง 
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาข้อหารือดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2559 ที่ประชุมมีมติ ให้โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการ
เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
network) จัดเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา จึงขอให้จังหวัดรับทราบและมีแนว
ปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 
 3. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
 เรร่องเดิม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย สรุปดังนี้  
   3.1 ยกเลิกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศไว้ทุกรายการ 

/3.2 ปรับปรุงแบบรายงาน... 



 ๓ .๒ ปรับปรุงแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้แบบ
รายงานตามวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์ คือ 1.แบบรายงานที่มี
มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (แบบคอม001(เดิม)) 2.แบบรายงานที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้าน
บาท และมีการปรับปรุงเพ่ิมแบบรายงาน 3 แบบ คือ แบบรายงานสรุปโครงการเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) แบบ
รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์(ก่อนการจัดหา) (แบบคกก. 
มท.02) และแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์(หลังการจัดหา) (แบบ คกก. 
มท.03) 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปการปรับปรุงแบบรายงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมร่อวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
ล าดับ

ที ่
แบบที่ยกเลิก แบบที่ปรับปรุงใหม่ รอบการรายงาน 

๑. แบบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์(เสนอ
คณะกรรมการ) ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

แบบ คกก.มท.๐๑ แบบ
รายงานสรุปโครงการเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม
ของคุณลักษณะเฉพาะ
และราคา 

จัดส่งให้
คณะกรรมการฯ
พร้อมแบบ
รายงานการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(มูลค่าไมเ่กิน ๕ 
ล้านบาท/มูลค่า
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท
ขึ้นไป) จ านวนไม่
น้อยกว่าองค์คณะ
ของกรรมการ 

๒. แบบรายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) 
ของหน่วยงานในสังกัดกระ
ทวงมหาดไทยระดับจังหวัด
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด 
 

แบบ คกก.มท.๐๒ แบบ
รายงานผลการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ (ก่อนการ
จัดหา) 

รายงานให้
คณะกรรมการฯ 
ทราบทุก ๖ เดือน 
(ตุลาคม-มีนาคม
,เมษายน-
กันยายน) จ านวน 
๑ ชุด 

/3 แบบรายงานการจัดหา... 



๓. แบบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ
พัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัดรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด 

แบบ คกก.มท.๐๓ แบบ
รายงานผลการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ (หลัง
การจัดหา) 

รายงานให้
คณะกรรมการฯ 
ทราบภายหลัง
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ทันที จ านวน ๑ 
ชุด 

 3.3 กรณีการจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ด าเนินงานตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดง
เอกสารดังนี้ 
 3.3.1 กรณีการจัดหาสื่อการเรียนร้ าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและการศึกษาระดับปฐมวัย เอกสารประกอบด้วย 1.ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 2. ส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้างต้นที่มีมิติให้ความเห็นชอบในการจัดหาสื่อ 3.
กรณีท่ีเคยจัดหาสื่อการเรียนการสอนแล้วให้แนบผลการประเมินการเรียนการสอน และ 
4. แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (คกก.มท.04) 

 3.3.2 กรณีโครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN Scholl Online เอกสาร
ประกอบด้วย เอกสารยืนยันว่าโครงการมีความเหมาะสม จ าเป็นและคุ้มค่า 2. เอกสาร
หลักฐานยืนยันมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 3. เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการ 4. แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน(    
คกก.มท.04)  
 ข้อเท็จจริง 
 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งเวียนเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ ชม 0017.1/236 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 ปรากฏว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ จึงเห็นควรน าการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ใหม่ในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป และส านักงานจังหวัดจะได้แจ้ง
หนังสือทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯให้
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 /มติที่ประชุม... 



มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรร่องเพร่อพิจารณา 

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงการคลัง, ส านักงบประมาณ ,กระทรวงมหาดไทย  
หรือเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนด  จ านวน  17  โครงการ  วงเงิน 16,946,548  บาท 
(รายละเอียดตามตารางแนบ) 

1.2 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ดอยสะเก็ด และที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคากลาง ฯ  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ านวน 2  โครงการ  วงเงิน 469,900  บาท (รายละเอียดตามตาราง
ที่แนบ) 

 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรร่องอร่นๆ (ถ้ามี) 
 
มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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