
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 1/2560 วันที ่30 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
3. นายอ านาจ คงมี  แทน ปลัดจังหวัด 
4. นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์ แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
5. นายจตุรนต์ นพรัตน์   แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
6. นายพลพินธุ์ บิลอะหมาด แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
7. นางณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
8. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
9. นางรงรอง ทองเที่ยง  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
10. นายอุทัย เกษตรสุนทร   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
11. นายบัณลือเดช ทองนุ้ย   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
12. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) ติดราชการ 
2. ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ยงยุธ สุจิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ติดราชการ 
4. ผอ.ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดราชการ 
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
6. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้จึงมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาได้ประชุม

เพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่      
20 กันยายน 2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 6 หน้า รายละเอียด
ตามรายงานการประชุมแนบท้าย 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการ   กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดได้ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ให้
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธาน  4.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 18 โครงการ 

1. คณะท างานกลั่นกรองมีมติเห็นชอบในเบื้องต้น จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 218,400 

บาท ของเทศบาลต าบลนาทวี 
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาล

เมืองบ้านพรุ งบประมาณ 467,500 บาท 
3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT งบประมาณ 578,400 บาท 
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
งบประมาณ 482,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

5) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ DLIT 
งบประมาณ 289,200 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 

2. แก้ไขถูกต้องตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านโหนด งบประมาณ 89,700 บาท 
2) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลห้วยลึก ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก งบประมาณ 462,140 บาท 
3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า งบประมาณ 248,106 บาท 
4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน) งบประมาณ 

207,000 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 
5) โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ (งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์และติดตั้ง) 

งบประมาณ 1,858,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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3. ไม่แก้ไขตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ จ านวน โครงการ 8 ดังนี้ 
1) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 110,400 บาท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง 
2) โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 37,800 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน 
3) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคู 

งบประมาณ 110,000 บาท 
4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 

งบประมาณ 126,900 บาท 
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 108,100 

บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
6) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 137,000 

บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 
7) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลรัตภูมิ งบประมาณ 219,600 บาท 
8) โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาที) 

และเครื่องปริ้นเตอร์ระบบแท็งก์ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
สะบ้า งบประมาณ 13,600 บาท 

ประธาน  เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา อ.ยงยุธ สุจิโต อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่
คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติเห็นชอบในเบื้องต้น และโครงการที่แก้ไขตามมติคณะท างาน
กลั่นกรองฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เนื่องจากคณะท างานกลั่นกรองฯ ได้แต่งตั้ง
จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารฯ จึงควรให้
ความเห็นที่ไม่แตกต่างไปจากนั้น และในการประชุมครั้งนี้ จึงน าหลักเกณฑ์นี้มาพิจารณา 

ผู้แทนอบจ.สงขลา  เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การพิจารณานี้ และไม่ควรน าโครงการตามกรณีที่ 3 เข้าท่ี 
ประชุมเพ่ือไม่ให้คณะกรรมการสับสนว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบเพราะอะไร 

ประธาน    เห็นด้วย ในการประชุมครั้งต่อไปไม่ควรเอาโครงการตามกรณีท่ี 3 เข้าท่ีประชุมแล้ว 

ผอ.ส านักวิทยบริการ  ไม่แน่ใจว่าที่หน่วยงานท ามาผิด หรือที่ไม่แก้ไขตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ นั้น 
มรภ.สงขลา  เป็นเพราะหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านหรือไม่ แล้วจังหวัดมีทีมที่ให้ค าปรึกษากับ 

หน่วยงานหรือไม่ 

ประธาน    เห็นด้วยกับการที่จังหวัดควรให้ค าปรึกษากับหน่วยงาน หรือขอความร่วมมือจาก 
คณะอาจารย์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ให้ค าปรึกษากับหน่วยงาน 

ผู้แทนจากเทศบาล  บางครั้งท่ีหน่วยงานจะต้องน ามติจากคณะกรรมการฯ เพ่ือขอแก้ไขเทศบัญญัติจึงไม่ 
นครหาดใหญ่  ได้เสนอโครงการฉบับแก้ไข 
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ผู้แทนอบจ.สงขลา  โครงการตามข้อ 3 เป็นโครงการที่ผ่านคณะท างานกลั่นกรองฯ มาแล้ว แต่ไม่แก้ไข

ตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรท าเพราะถือว่าขัดกับมติที่ประชุม ดังนั้น
จึงควรให้หน่วยงานแก้ไขไปตามมติท่ีประชุมแล้วน าเข้าคณะกรรมการบริหารฯ เลยโดยไม่ต้อง
ผ่านคณะท างานกลั่นกรองฯ อีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อ 1. และ 2. และไม่ให้ความเห็นชอบตามข้อ 3. ทั้งนี้ ในการประชุม
ครั้งต่อไปไม่น าโครงการที่ไม่แก้ไขตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ แต่ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งหน่วยงานว่าหากประสงค์จะเสนอโครงการให้แก้ไขเอกสาร
ให้เป็นไปตามมติคณะท างานกลั่นกรองฯ และหากแก้ไขถูกต้องให้น าเข้าคณะกรรมการ
บริหารฯในการประชุมครั้งต่อไป  

4.2 ปฏิทินการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายเลขานุการ  กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้คณะกรรมการฯ สามารถจัดประชุมให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และคณะท างานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาและสรุปได้
ดังนี้ 

ปฏิทินการประชมุพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

    จงึเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน   ในช่วงต้นปีงบประมาณอาจจะมีโครงการเสนอเข้ามาไม่เยอะ แต่จะเสนอโครงการ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงควรก าหนดว่าคณะกรรมการบริหารฯ จะประชุมครั้งสุดท้าย
ตอนสิ้นเดือนสิงหาคม เพ่ือให้หน่วยงานได้ส่งโครงการรอบสุดท้ายและจะได้จัดหาได้ทันใน
เดือนกันยายน 

ผู้แทนจากอบจ.สงขลา   ในช่วงต้นปีงบประมาณจะยังไม่มีการเสนอโครงการมากนัก จะไปเสนอโครงการ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งบางแห่งอาจจะรอเงินเหลือจ่าย   

ผู้แทนจากเทศบาล   เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ราคาคอมพิวเตอร์ในช่วงปลายเดือน 
นครหาดใหญ่ กุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ในฐานะผู้ใช้ก็อยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงราคาต่ ากว่า    

ก็จะรอให้กระทรวงดิจิทัลออกเกณฑ์ใหม่ก่อนจึงค่อยจัดซื้อ 

ฝ่ายเลขานุการ   จากการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ที่เสนอให้มีการประชุมในช่วงเดือนมกราคม 
เมษายน และกรกฎาคม นั้น เนื่องจากมีบางกรณีที่หน่วยงานแจ้งว่าโครงการจะต้องเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จเป็นรายไตรมาส คณะท างานฯ จึงก าหนดจัดเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้หากช่วงใด
หน่วยงานไม่เสนอโครงการ หรือเสนอโครงการมาน้อย ก็สามารถเลื่อนการประชุมไปครั้ง
ต่อไปได ้






