
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 2/2559 

วันอังคารที่  29  มีนาคม  2559  เวลา 13.30  น. 
ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครอง  ชั้น 2  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

************************************ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรร่องประปานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรร่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2559 เมร่อวันที่ 29 กุมภาพันป์  2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรร่องเพร่อทราบ 
   -  รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องเพร่อพิจารณา 
   -  การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
     10 ล้านบาท 
   1) โครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
       จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 469,900 บาท(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
       บาทถ้วน)  
                      2) โครงการนอกเกณฑ์ราคากลางฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรร่องอร่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 2/2559 

วันอังคารที่  29  มีนาคม  2559  เวลา 13.30  น. 
ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครอง  ชั้น 2  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

************************************ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรร่องประปานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดราชการจึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประปานการประชุม (นายกฤษณ์ ปนาวณิช)  

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรร่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2559 เมร่อวันที่ 29 กุมภาพันป์ 2559 
    ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่  29   
  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.30 น. ประกอบด้วยรายงานฯ  จ านวน 16  หน้า      

จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรร่องเพร่อทราบ 
   1. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เรร่องเดิม 
 ตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 11  กันยายน  2555  มอบหมายให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  หรือเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนดได้  ส่วนโครงการจัดหาระบบ 

  /คอมพิวเตอร์... 



คอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ หรือใช้วิธีเปรียบเทียบราคา  3  ร้าน/
ผลิตภัณฑ์  ให้คณะท างานฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด พิจารณา  
 ข้อเท็จจริง 
 คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา  จ านวน  1  ครั้ง  ดังนี้  
 ครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2559  อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์
ราคากลางฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี 2558  จ านวน  
31  โครงการ  วงเงิน  2,087,000  บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

  2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพร้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่ 
11  มี น าคม  2559  จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่ จึ ง ขอประกาศ ให้ หน่ ว ย ง านสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องเพร่อพิจารณา 

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
1.1 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยสัสดีอ าเภอฮอด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคากลาง ฯ  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ านวน 4  โครงการ  วงเงิน 264,700  บาท (รายละเอียดตามตาราง
ที่แนบ) 

/1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. 



1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ  ของกระทรวงเทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงการคลัง, ส านักงบประมาณ ,กระทรวงมหาดไทย  
หรือเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนด  จ านวน  8  โครงการ  วงเงิน 7,420,935  บาท 
(รายละเอียดตามตารางแนบ) 

 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรร่องอร่นๆ (ถ้ามี) 
 
มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

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


