
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที ่24 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2563              
ฝ่ายเลขานุการได้นำรายงานเผยแพร่บน ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ มุมราชการ  
เมนู  ก ารป ระชุ มคณ ะกรรมการการบริห ารและจั ดห าระบบคอม พิ ว เตอร์
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เรื่องเดิม 
 ตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2561  
เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม  2561  มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และส่วนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ 
หรือใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์ ให้คณะทำงานฯ 
ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา 

ข้อเท็จจริง 
 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา  จำนวน  1  ครั้ง  ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 6/2563... 
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ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  โดย 
- อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประจำปี 2563 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 1,572,300 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน 
เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

- เมื่อวันที่  4 สิ งหาคม 2563 โดยได้กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณี ไม่ ใช้ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจำนวน 6 โครงการ 

3.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นทีจ่ังหวัด 

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยกรณีของ 
ส่วนราชการส่วนกลางให้ เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบ ส่วนกรณีส่วนราชการ 
ในภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ให้เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดแผน
บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอ 
สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป พร้อมนี้ให้เสนอคณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

เพ่ือให้การขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่
จังหวัด ที่มีมุมมองของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่  
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัด หมายรวมถึง  
การซื้อ การเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เชื่อมโยง หรือซอฟต์แวร์ที่เก่ียวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

3.2.2 จัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

3.2.3 กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้รวมระบบคอมพิวเตอร์ 
ไว้ด้วย จะต้องนำเสนอแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานก่อน 

 
 
 
 
 

3.2.4 โครงการจัดหา... 
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3.2.4 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ 

ตั้งแต่ 500,001 บาท (ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
(เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ)  
ให้หน่วยงานเสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน
ส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณา โดยคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล 
และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.2.5 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 
10,000,001 บาท(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะทำงาน
บริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอ
คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   
ทั่วประเทศ ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งคำของบประมาณให้สำนัก
งบประมาณพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการ
เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

สำหรับ โครงการที่ มีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท (หนึ่งร้อยล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป ให้หน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้ความเห็นชอบในหลักการและ
วงเงินก่อนเสนอโครงการให้ คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ 
การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศพิจารณา  

3.2.6 หน่วยงานที่จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรตรวจสอบความ
ซ้ำซ้อนของพ้ืนที่การติดตั้งกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ติดตั้งไว้แล้ว และครอบคลุมพ้ืนที่
สาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.3 หน่วยงานที่เสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ในพื้นที่จังหวัด มีแนวทางการเสนอโครงการ ดังนี้ 

3.3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

3.3.2 กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีระบบคอมพิวเตอร์  
ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1) นำเสนอแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์หน่วยงานก่อน 

 
 

(2) โครงการจัดหา... 
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(2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ
ตั้ งแต่  500,001 บาท(ห้ าแสนเอ็ดบาท) ถึ ง 10 ,000 ,000  บาท (สิบล้ านบาท)  
(เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ)  
ให้หน่วยงานเสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งคำขอ
งบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณา 

(3) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะทำงาน
บริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับ
จังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน  จากนั้นให้หน่วยงานเสนอ
คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณ
พิจารณา 

สำหรับ โครงการที่ มีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ มีวงเงิน
งบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท (หนึ่งร้อยล้านเอ็ดบาท) ให้หน่วยงานเสนอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน 
ก่อนเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณา 

1.2.3 กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1) กรณี โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงิน
งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ให้ส่งคำของบประมาณไปยังสำนัก
งบประมาณได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และ 
การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 

(2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ 500,00๑ บาท (ห้าแสนเอ็ดบาท) ถึง 10 ,000 ,000 บาท (สิบล้านบาท) 
(เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) 
ให้หน่ วยงานเสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล  และขอใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงิน 
ก่อนส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณา  

(3)  โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีวงเงินงบประมาณ 
ตั้งแต่ 10,000,00๑ บาท(สิบล้านเอ็ดบาท) ขึ้นไป (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เท่านั้น ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ) ให้หน่วยงานเสนอคณะทำงานบริหาร
จัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด  
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อน จากนั้นให้หน่วยงานเสนอคณะอนุกรรมการ
กำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ 

 ประโยชน์จากข้อมูล... 
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ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการและวงเงิน ก่อนส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณา โครงการที่มี
วงเงินงบประมาณเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) (เฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเท่ านั้น ไม่ รวมค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่ งก่อสร้างอ่ืนๆ ) ให้ดำเนินการเสนอ
คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
ให้ความเห็นชอบในหลักการและวงเงินก่อนส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณ
พิจารณา 

(4) คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และ
หน่วยงานจัดส่งเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน 

มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 โครงการ 
(รายละเอียดตามบัญชีโครงการฯ) 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


