
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งที่ 6/2559 

วันพฤหัสบดีที ่ 3  พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3  อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

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

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดราชการจึงมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประปานการประชุม (นายกฤษณ์ ปนาวณิช)  

มติที่ประชุม  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรร่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 5/2559 เมร่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดย

สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ มุมราชการ เมนูการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม่ 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
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  10/2559  เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2559  โดย 
 อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) ประจ าปี  2559  จ านวน              
8  โครงการ  วงเงิน 894,800  บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 ครั้งที่  11/2559  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  โดย 
 1. อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ      
และสังคม ประจ าปี 2559  จ านวน 39 โครงการ  วงเงิน  3,560,200  บาท      
(สามล้านห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  
 2. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานปรับปรุงโครงการโดยให้ใช้เกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลฯ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2559 ก่อนการด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 1 โครงการ 
วงเงิน   3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

  2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมการคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2559 มีมติให้เป็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการเองได้ โดยมีมูลค่า
ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องของความเห็นจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ต้องมีแนวทางดังนี้ 
 1) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐาน ตาม
คุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ภายใต้
เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่องต่อ 1 คน โดยเฉลี่ยตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน 
 2) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปี 

/3) เป็นการจัดหาระบบ.......... 

- ๒ - 



 3) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ ตาม
หน่วยงาน/แผนงาน/โครงการเดิม โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ าซ้อน/เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น 
 4) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องของความ
เห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

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

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรร่องเพร่อพิจารณา 

- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน  
3 โครงการ ได้แก่ 
- โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมระดับ
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ของที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 582,400 บาท       
(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริหารแบบที่ 2 ของ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนส าหรับผู้บริหาร ของส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ วงเงิน 326,400 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ วงเงิน 933,000 
บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

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

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

- ๓ - 


