
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30  น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

ฝ่ายเลขานุการได้นำรายงานเผยแพร่บนในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ มุมราชการ เมนู              
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม  
 

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

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เรื่องเดิม 
 ตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 13  ธันวาคม  2561  มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  แต่งตั้ งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และส่วนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ 
หรือใช้วิธีเปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และ 1 เว็บไซต์ ให้คณะทำงานฯ 
ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา 
 
 
 

/ข้อเท็จจริง... 
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 ข้อเท็จจริง 
 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา  จำนวน  3  ครั้ง  ดังนี้  
 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดย 

- อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 727,100 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดย 
- อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,641,600 บาท (หนึ่งล้าน             
หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กลั่นกรองโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่ใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจำนวน 4 โครงการ 

3.2 (ร่าง) เกณฑก์ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้หน่วยงานเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 โดยจะประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม จึงขอแจ้ง
หน่วยงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                    
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ให้เร่งจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับใหม่
ประกาศ หน่วยงานต้องปรับปรุงราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องเกณฑ์ใหม่ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง 
             จึงขอแจ้งหน่วยงานรับทราบ และขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริม              
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด
รับทราบด้วย 

 

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

 /ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้แจ้ง
ข้อสังเกตในการตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE 
WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(1) การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่มีประสิทธิภาพ 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งในมุมมองและทิศทางไม่เหมาะสม 
อาทิ ไม่มีการแสดงภาพของกล้อง ณ ศูนย์ควบคุม,มุมมองแคบ,ต้นไม้หรือสิ่งของบดบัง, 
เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม 

- ไม่มีแผนการดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ             
การดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การบำรุงรักษาหลังจากสิ้นสุดงบประมาณ การมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นต้น 

(2) สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมและการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่เหมาะสม 
- ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำอำเภอไม่เหมาะสม                 

เป็นห้องที่ไม่ม่ันคง ไม่มีระบบควบคุมการเข้า - ออก ของบุคคล 
(3) การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  8  (จั งหวัด เชียงใหม่ )                      

มีข้อเสนอแนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ความ
ระมัดระวัง รอบคอบ การพิจารณากลั่นกรองจุดติดตั้งกล้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เช่น 
การนำข้อมูลจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานในพ้ืนที่มาประกอบการ
พิจารณา เป็นต้น 

เพ่ือหาแนวทางและวิธีการป้องกันให้รัดกุมขึ้น จึงขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม
จำนวน 4 รายการ นอกจากเอกสาร แบบ คกก.มท. 01 และเอกสารแบบรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท (แบบคอม 001) ได้แก่ 

1. แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เอกสารแนบ 1) 

2. พ้ืนที่แผนผังจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมลง
ลายมือชื่อของผู้ออกแบบ/ผู้อนุมัติ และรูปถ่ายในพ้ืนที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  แต่ละจุดให้ครบถ้วนตามจำนวนกล้องที่ขออนุมัติความเห็นชอบ  

3. แผนการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (เอกสารแนบ 2) 
4. แบบรายงานการยืนยันจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ 3) 
จึงขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ หากหน่วยงานมีเอกสารไม่ครบ

ตามกำหนดดังกล่าว จะไม่นำมาพิจารณาในการประชุม 

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

/4.2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์... 
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 4.2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10  ล้านบาทของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 
14  โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการฯ) 

   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

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


