
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 5/2561 

วันพฤหัสบดีที ่ 13  ธันวาคม  256๑  เวลา 13.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

************************************ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการ ติดราชการจึงมอบหมายให้ 
นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม  

มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 4/256๑ เม่ือวันที่ ๑7 กันยายน 256๑ โดย

สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ มุมราชการ เมนูการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  
 

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

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เรื่องเดิม 
 ตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
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 และ 1 เว็บไซต์....... 



ผลิตภัณฑ์  และ 1 เว็บไซต์  ให้คณะท างานฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา  
 ข้อเท็จจริง 
 คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา  จ านวน  2  ครั้ง  ดังนี้  
 ครั้งที่  10/256๑  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 256๑  โดย 
  -อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมประจ าปี 256๑  จ านวน 3 โครงการ  วงเงิน 1,130,000  บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
 ครั้งที่  11/2561  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  โดย 
  -อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปี 256๑  จ านวน 11  โครงการ  วงเงิน 2,166,600  บาท       
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 ครั้งที่  12/2561  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดย 
  -อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปี 256๑  จ านวน 6  โครงการ  วงเงิน 1 ,216,500  บาท       
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

 2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่  
 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่
พิจารณาอนุมัติโครงการ/เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท นั้น 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้แทนส่วนราชการที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ และปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จึงยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลง ณ วันที่       
29 พฤศจิกายน 2561 แทน 
 

/2.การพิจารณษความซ้ าซ้อน.... 

- ๒ - 



 2. การพิจารณาความซ้ าซ้อน ความคุ้มค่าของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  
 ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผนดิน ได้มีข้อหารือในประเด็นการติดตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับความซ้ าซ้อนในการ
ติดตั้ง และความคุ้มค่าของการติดตั้ง ในกรณีการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเกณฑ์หรือ
แนวทางในการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งทางเลขานุการให้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ในการให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยไม่มีอ านาจใน
การตรวจสอบหรือสั่งการให้ยกเลิกหรือแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาจากฝ่ายตรวจสอบ การ
พิจารณาใช้การสอบถามด้วยวาจาจากเจ้าของโครงการ และเอกสารที่จัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสมในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบ
เมื่อมีการด าเนินการแล้วเสร็จว่ามีการติดตั้งซ้ าซ้อนหรือตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหรือประเด็นข้อผิดพลาดการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบ 
เลขานุการจึงขอเน้นย้ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนราชการที่มี
โครงการติดตั้ง CCTV ให้ด าเนินการพิจารณาจุดติดตั้งให้ถี่ถ้วนไม่ให้มีการซ้ าซ้อน ทั้งใน
มุมมอง เป้าประสงค์การติดตั้ง ในส่วนการติดตั้งของตนเองและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดความคุ้ มค่ า ประหยัด  และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ป ระชาชนและ พ้ืนที่              
ตามจุดประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1.แต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีโครงการจัดหาที่มีปริมาณมาก สามารถด าเนินการได้รวมเร็ว และลดภาระ
การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิน 100,000 บาทและ    
ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยครุภัณฑ์ใช้มาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ

/คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์....... 

- ๓ - 



คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งหมด และรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบ 

2. พิจารณาและคัดกรองโครงการที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบเอกสาร ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ก่อนจัดส่ง
ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา 

3. พิจารณาตรวจสอบโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรฐานการ           
จัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา 

 
จึงเรียนมาเพ่ือขอมติที่ประชุม 

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

2.การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จ านวน        
11  โครงการ (รายละเอยีดตามบัญชีโครงการฯ) 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

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

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

- ๔ - 


