ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
- รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน
10 ล้านบาท
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 13 โครงการ
วงเงินรวมทุกโครงการ 29,621,022.90 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่น
หนึ่งพันยี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดราชการจึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม (นายกฤษณ์ ธนาวณิช)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย
สามารถดาวน์ โ หลดได้ ใ นเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มุ ม ราชการ เมนู ก ารประชุ ม
คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 11 กัน ยายน 2555 มอบหมายให้ คณะทางานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่กาหนดได้ ส่วนโครงการจัดหาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ฯ ที่ ไม่ ได้ใช้ เกณฑ์ ราคากลางฯ หรือใช้ วิธีเปรียบเที ยบราคา 3 ร้าน/
/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์.......

-๒ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ 1 เว็ บ ไซต์ ให้ ค ณะท างานฯ ตรวจสอบเอกสารก่ อ นเสนอให้
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา
ข้อเท็จจริง
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดย
อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจ าปี 2560 จานวน 2 โครงการ วงเงิน 432,200 บาท (สี่ แสนสามหมื่ น
สองพันสองร้อยบาทถ้วน)
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดย
อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปี 2560 จานวน 9 โครงการ วงเงิน 2,158,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีที่หน่วยงานสามารถ
ดาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ในมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท และการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้
พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา นั้น
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้
ประชุมปรึกษาหารือในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 มี
มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการปรับปรุงข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมี
สาระคงเดิม ดังนี้
(1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีจัดหาที่หน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/
จังหวัด โดยเพิ่มเติมข้อ (5) ดังนี้ “กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกาหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา และ
ลักษณะการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามที่แนบท้ายประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” กาหนดให้
ใช้เกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
(2) การปรับปรุงข้อความในแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.01 และแบบ
คกก.มท.03) ให้ ชัดเจนขึ้น โดยมี ส าระส าคัญ คงเดิม อาธิ แบบ คกก.มท.01 แก้ไข
ข้อความจากเดิม “กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานที่ประกาศ
/กาหนดโดยกระทรวงดิจิทัล.......

กาหนดโดยกระทรวงดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม” เป็ น กรณี ตรงตามเกณฑ์ ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกาหนด เป็นต้น (รายละเอียด
เพิ่มเติมตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน
๑3 โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการฯ)
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5
มติที่ประชุม

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

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

