
รายงานการประชุม 
คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติและเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ 

ครั้งที่ 6/2561 
วันที ่28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ประธาน 
2. นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง  แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 12 สงขลา 
3. นายสุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
5. นางศิริพร ชูเกิด   แทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.สงขลา 
6. นางทิพยรัตน์ เรืองมณ ี  เทศบาลนครสงขลา 
7. นายชารีฟ เจ๊ะแอ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดสงขลา 
8. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสงขลา  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ติดราชการ 
2. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ติดราชการ 
3. นายจตุพร ชูช่วย   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นางหฤทัย แก้วพลงาม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายวีรชัย หมวดด า  อบต.รัตภูมิ 
2. นายปฏิพัทธิ์ ปานทองแก้ว อบต.รัตภูมิ 
3. นางขนิษฐา หนูพันธ์  อบจ.สงขลา 
4. น.ส.อัญชลี ขุนพลาย  อบจ.สงขลา 
5. นางจันทา ธรรมดา  อบจ.สงขลา 
6. นน.ส.ปิยธิดา ท้ายทอง  อบจ.สงขลา 
7. นายชานันท์ รักษา  เทศบาลต าบลน  าน้อย 
8. นางญาดา กิตติเดชกุล  เทศบาลต าบลน  าน้อย 
9. น.ส.สญาภรณ์ ตรงชาติ  เทศบาลต าบลน  าน้อย 
10. นายประสาน แก้วอินทร์  เทศบาลต าบลน  าน้อย 
11. น.ส.อาทิตยา ทองเส็น  เทศบาลต าบลบ่อตรุ 
12. นายมนัต แสกประสิทธิ์  เทศบาลต าบลบ่อตรุ 
13. นายทิวากร สัมมาสุข  อบจ.สงขลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลามีภารกิจจึงมอบผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ         
เป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะท างานกลั่นกรองคุณสมบัติ ฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท   
ครั งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 11 หน้า รายละเอียด
ตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย 

เทศบาลเมืองสิงหนครแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงานการประชุมหน้า 10 จากเดิม 
“25. โครงการจัดซื อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ง งบประมาณ 75,000 บาท” เป็น “25. โครงการจัดซื อ
เครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ง งบประมาณ 475,000 บาท” 

มติที่ประชุม  ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่เทศบาลเมืองสิงหนครขอเปลี่ยนแปลง และรับรองรายงาน
การประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ในการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 โครงการ มีมติดังนี  

มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื องต้น  จ านวน 8 โครงการ  
มีมีมติให้แก้ไขเอกสาร   จ านวน 20 โครงการ 

3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 28 โครงการ มีมติดังนี  
    มีมติอนุมัติโครงการ  จ านวน 26 โครงการ ได้แก่ 

1)  โครงการส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพะวง งบประมาณทั งโครงการ 
1,376,850 บาท ของเทศบาลต าบลพะวง 

2)  โครงการจัดซื อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ง งบประมาณทั งโครงการ 
475,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

3 ) โครงการจัดหาระบบจัดการคลังข้อสอบเพ่ือวิ เคราะห์ศักยภาพผู้ เรียน 
งบประมาณทั งโครงการ 663,300 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

คณะกรรมการบริหารฯ มีข้อกังวลเหมือนกับมติคณะท างานฯ ที่ว่า จะมีการน า
โปรแกรมมาใช้งานหรือไม่ ซึ่งผู้แทนหน่วยงานได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนเทศบาล 1 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาเท่านั น และจะมีจ านวนเด็กนักเรียนเพ่ิมขึ น ซึ่งมีความจ าเป็นที่จ าต้องใช้โปรแกรมนี อย่างแน่นอน 
คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความเห็นชอบ 

4) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอัจฉริยะ งบประมาณ
ทั งโครงการ 2,845,150 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

หน่วยงานได้เปรียบเทียบราคาจากหลายยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการบริหารฯ 
สอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นที่จัดหาโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 200 License และ
ผู้แทนหน่วยงานได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า จ านวน 200 License ใช้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ระดับการศึกษา     
ระดับการศึกษาละ 2 ห้อง ห้องละ 50 คน (2x2x50) คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความเห็นชอบ  
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5) โครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ (ติดตั งระบบเครือข่าย) งบประมาณทั ง
โครงการ 499,900 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

6) โครงการติดตั งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั ง เขตพื นที่อ าเภอ  
ระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ งบประมาณทั งโครงการ 24,127,093 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

หน่วยงานได้ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
ตามแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว และส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 หน่วยงานยืนยันจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิม โดยระบุเหตุ ผลว่า “ใช้ส าหรับเปิดดูข้อมูล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งมีความละเอียดสูง (2,000,000 Pixel – 3,000,000 Pixel) โดยจะต้องเปิดจากหลาย
กล้องพร้อมกัน รวมทั งการบันทึกข้อมูลลงแผน CD, DVD ต้องมีการแปลงไฟล์ข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
ชนิด H.264 เป็น MP4 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง” คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความ
เห็นชอบ และให้ข้อสังเกตว่า อุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะกรรมการบริหารฯ มีความซ  าซ้อน หน่วยงาน
ควรพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

7) โครงการติดตั งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั ง เขตพื นที่อ าเภอ      
คลองหอยโข่ง งบประมาณทั งโครงการ 9,720,460 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

หน่วยงานได้ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
ตามแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว และส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 หน่วยงานยืนยันจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิม โดยระบุเหตุผลว่า “ใช้ส าหรับเปิดดูข้อมูล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งมีความละเอียดสูง (2,000,000 Pixel – 3,000,000 Pixel) โดยจะต้องเปิดจากหลาย
กล้องพร้อมกัน รวมทั งการบันทึกข้อมูลลงแผน CD, DVD ต้องมีการแปลงไฟล์ข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
ชนิด H.264 เป็น MP4 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง” คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความ
เห็นชอบ และให้ข้อสังเกตว่า อุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะกรรมการบริหารฯ มีความซ  าซ้อน หน่วยงาน
ควรพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

8) โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั งโครงการ 
1,240,060 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี 

9) โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งกล้องวงจรปิดส าหรับติดตั งในต าบลเขามีเกียรติ 
งบประมาณทั งโครงการ 416,220 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 

คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงานจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 8 ช่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานปรับแก้ไขเป็นจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3 ,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารฯ เห็นว่าการที่หน่วยงานสามารถจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3 ,000 บาท จะเป็น
ประโยชน์กับราชการจึงมีมติให้หน่วยงานจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3,000 บาท และให้ความเห็นชอบโครงการ 

10)  โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณทั ง
โครงการ 199,500 บาท ของเทศบาลต าบลคลองแงะ 

11)  โครงการจัดซื อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั งภายในเขต หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อตรุ งบประมาณทั งโครงการ 370,600 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

12 ) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  งบประมาณทั งโครงการ 
472,750 บาท ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

13) โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนเทศบาล 1 งบประมาณทั งโครงการ 
147,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 
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14) โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณทั ง
โครงการ 150,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

15) โครงการซื อพร้อมติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่  3 ต าบลคลองหลา 
งบประมาณทั งโครงการ 497,800 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 

16) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณทั งโครงการ 177,100 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

17) โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 งบประมาณทั งโครงการ 972,500 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

18) โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 งบประมาณทั งโครงการ 2,050,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

19) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณทั ง
โครงการ 185,450 บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

20) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั งโครงการ 
219,500 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 

21) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั งโครงการ 
119,000 บาท ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

22) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณทั งโครงการ 
200,000บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม 

13) โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล งบประมาณทั งโครงการ 
533,180 บาท ของเทศบาลเมืองพะตง 

24) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลต าบลเกาะแต้ว งบประมาณทั งโครงการ 
113,800 บาท ของเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 

25) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั งโครงการ 
226,800 บาท ของเทศบาลต าบลนาทวี 

26) โครงการจัดซื อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณทั งโครงการ 160,000 บาท 
ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
    มีมติน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณทั งโครงการ 112,300 บาท 
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

2) โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV พื นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร งบประมาณทั ง
โครงการ 5, 000,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 22 โครงการ ดังนี  

1. โครงการ Safety City เมืองปลอดภัยโดยเทคโนโลยี งบประมาณทั้งโครงการ 990,000 
บาท ของเทศบาลต าบลสะบ้าย้อย 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร งบประมาณทั้ง
โครงการ 3,429,694 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

3. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลต าบล
นาทับ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 กล้อง งบประมาณทั้งโครงการ 3,685,750 บาท ของเทศบาลต าบลนาทับ 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

4. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
งบประมาณทั้งโครงการ 106,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราบ) 
งบประมาณทั้งโครงการ 499,904 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) งบประมาณทั้ง
โครงการ 142,000 บาท 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

7. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณทั้งโครงการ 
200,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบ 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

8. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามบ่อ 
งบประมาณทั้งโครงการ 125,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานสืบราคาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ยี่ห้อ แผนผังการติดตั งกล้องให้แสดงระยะทาง 
และท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 
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9. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านาง
หอม งบประมาณทั้งโครงการ 310,400 บาท ของเทศบาลต าบลน้ าน้อย 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานตัดรายการฮาร์ดดิสออกและให้จัดหาเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์
ข้อ 61 ราคา 2,500 บาท เพ่ิมเติม ตู้ RACK สืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ พร้อมแนบใบเสนอราคา แคตตาลอก
รายการ และหน้าเว็บไซต์ แผนผังการติดตั งกล้องให้ระบุระยะทางเพ่ือแสดงให้เห็นระยะการเดินสาย ใส่หมายเลขก ากับ
กล้องแต่ละตัว ทั งนี  ให้ท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

10. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
น้ าน้อย งบประมาณทั้งโครงการ 400,000 บาท 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานทบทวนโครงการ ทั งนี  ให้ท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายใน
วันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยี งบประมาณทั้งโครงการ 1,630,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม  แบบรายงานไม่เกิน 5 ล้าน ในข้อ 9 ให้หน่วยงานระบุลักษณะงานให้สอดคล้องกับ
คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหา และคณะท างานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดท าโครงการที่มีหลายกิจกรรมให้หน่วยงานล าดับ
กิจกรรมให้สอดรับกัน เช่น ตกแต่ง built-in ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพราะจะจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้สามารถวางบนโต๊ะที่มีพื นที่จ ากัดได้ เป็นต้น ทั งนี  ให้ท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่       
3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณทั้งโครงการ 462,500 บาท    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

13. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึก (Ink Thank Printer) งบประมาณทั้ง
โครงการ 13,350 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานสืบราคาที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ยี่ห้อ และแนบแคตตาลอกรายการ และท า
ส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

14. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณทั้ง
โครงการ 474,652 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

15. โครงการจัดซื้อกล้อวงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณทั้งโครงการ 972,000 บาท    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

16. โครงการจัดหากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณทั้งโครงการ 180,000 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแจกแจงรายละเอียดของรายการอ่ืนๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่าสาย ค่าติดตั ง เป็นต้น 
จัดท าแผนผังแสดงการติดตั งอุปกรณ์ (ติดตั งระบบ) แบบรายงานการติดตั งกล้อง CCTV ให้ระบุให้ครบถ้วน และลงนาม
ก ากับเอกสารทุกหน้า ทั งนี  ท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 
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17. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จอภาพ LED งบประมาณทั้งโครงการ 5,000,000 
บาท ของเทศบาลต าบลจะนะ 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทั งท าส าเนาส่งให้ฝ่ายเลขานุการ 
จ านวน 13 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเที่ยง 

18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายงาน งบประมาณทั้งโครงการ 
116,000 บาท ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

19. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณทั้งโครงการ 273,600 บาท 
ของเทศบาลต าบลนาทวีนอก 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

20. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ งบประมาณทั้งโครงการ 126,000 บาท ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

21. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในต าบลท่าบอน งบประมาณทั้ง
โครงการ 260,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าบอน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

22. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานของส านักปลัดฯ งบประมาณทั้งโครงการ 150,900 
บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเบื องต้น 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม  เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาคณะท างานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วพบว่า
ส่วนใหญ่ การแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา เกิดจาก แบบฟอร์มไม่ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และ
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน เช่น ขาดแบบคกก.มท.01 ขาดแผนผัง ขาดใบเสนอราคา ขาดแคตตาลอก
รายการ เป็นต้น คณะท างานฯ จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการสรุปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง และแจ้งให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ทั งนี  ส าหรับการพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ 2562 หากหน่วยงาน
ใดจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ฝ่ายเลขานุการจะไม่น าเข้าที่ประชุม
คณะท างานฯ 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 

 

 

ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม  ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวฉัตรนภา    ประกอบกิจ)           (นายบัณลือเดช  ทองนุ้ย) 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ       ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 

 


