
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 3/2561 
วันที ่13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์  แทน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่ 
3. นายกนกพล เมืองรักษ์  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต 
4. นางกรองกาญจน์ นิลมณี  แทน ปลัดจังหวัดสงขลา 
5. นางสาวฐิติมนฑ์ ปานแก้ว  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
6. นางพิลัมภา สีหมากสุก  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
7. นายศาสตรา เขาเจริญ  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
8. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
9. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
10. นายธนกร จันทร์สว่าง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
11. นายอนุชา ทวะการ  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
12. นายประยุทธ เพชรนวล  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
13. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
3. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
5. ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน   
10 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
การประชุม จ านวน 8 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

เลขานุการ  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลาขอแก้ไขรายชื่อนางสาวฐิติมณต์ ปานแก้ว เป็น  
นางสาวฐิติมณฑ์ ปานแก้ว 



๒ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2560     
ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการ 13 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
1. อนุมัติโครงการ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะกอม งบประมาณ 159,200 บาท 

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลคูเต่า งบประมาณ 
134,700 บาท 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาล
เมืองบ้านพรุ งบประมาณ 225,900 บาท 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
งบประมาณ 4,534,890 บาท 

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณสี่แยกหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน งบประมาณ 900,000 บาท 

- โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
งบประมาณ 2,376,880 บาท 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง งบประมาณ 164,700 บาท 

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
งบประมาณ 102,600 บาท 

2. ให้น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 3 โครงการ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของ

เทศบาลต าบลคูหาใต้ งบประมาณ 204,550 บาท 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยต าบลพะตง 

งบประมาณ 393,500 บาท 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครสงขลา 
งบประมาณ 233,880 บาท 

3. หน่วยงานสามารถจัดหาได้เองเนื่องจากงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท 
- โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในต าบลชุมพลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลชุมพล งบประมาณ 100,000 บาท 
4. ไม่อยู่ในอ านาจคณะกรรมการฯ 1 โครงการ 

- โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
งบประมาณ 165,000 บาท 

5. เห็นชอบตามที่คณะท างานฯ เสนอในประเด็นให้หน่วยงานพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์
ขนาดใหญ่ด้วยวิธีการเช่าแทนการซื้อ ซึ่งจังหวัดแจ้งหน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา จ านวน 19 โครงการ 

และคณะท างานฯ ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 

  
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 398,990บาท 

เทศบาลต าบลพะตง 

เลขานุการ คณะท างาน ฯ มีมติให้หน่วยงานปรับแก้ไขแบบคกก.มท.01 แก้ไขรายการอุปกรณ์ป้องกันไฟ
กระชาก ให้เป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ แก้ไขหน่วยวัดของท่อ PVC ทั้ง 2 รายการ ส่งเอกสารฉบับ
แก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง รองรับ 

 ฮาร์ดดิสค์ขนาด 4 TB ที่หน่วยงานจัดหาเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
 2. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) มีรางไฟ และ   

พัดลมเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว มีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดหารางไฟ 12 Outlets และ
พัดลมอีก 2 ตัว 

 ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ เห็นควรอนุมัติโครงการ และให้
ข้อสังเกตตามมตคิณะท างานฯ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ และให้ข้อสังเกตตามมติคณะท างานฯ 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 168,800 บาท ของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร  

เลขานุการ คณะท างานฯ มีมติให้หน่วยงานแก้ไขราคาต่อหน่วยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ซ่ึงหน่วยงานไดแ้ก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 35,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

เลขานุการ  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One ที่หน่วยงานเสนอมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางฯ คณะท างานฯ จึงมีมติให้
หน่วยงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ราคา 16,000 บาท ตามเกณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ข้อ 7 ซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดหาได้เอง เนื่องจากจัดซื้อ
ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ทุกรายการ และวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  



๔ 
 

โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติคณะท างานฯ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบตามมติคณะท างานฯ 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 15,900 บาท ของ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เลขานุการ  คณะท างานฯ มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื้องต้น โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 

5. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเทพา งบประมาณ 107,300 บาท 

เลขานุการ คณะท างานฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า 
เทศบาลต าบลนาทับจัดหาเครื่องพิมพ์เช็คได้ในราคา 37,450 บาท ซึ่ง เสนอโครงการใน
คราวเดียวกัน เทศบาลต าบลเทพาจึงควรจัดหาได้ในราคาที่ใกล้เคียงกัน โปรดพิจารณาอนุมัติ
โครงการ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติคณะท างานฯ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติคณะท างานฯ 

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลแม่ทอม งบประมาณ 1,370,200 
บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 

เลขานุการ คณะท างานฯ ให้ข้อสังเกตว่า หน่วยงานจัดซื้อกล้อง จ านวน 6 ตัว และซื้ออุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ขนาด 16 ช่อง ซึ่งผู้แทนอบต.แม่ทอม ชี้แจงว่า จัดหาไว้รองรับ
อุปกรณ์ท่ีจะเพ่ิมเติมในอนาคต และให้แก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
- ให้หน่วยงานสืบราคาจาก 3 ร้าน 2 ยี่ห้อ กับ 1 เว็บไซต์ 
- ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตู้ส าหรับ
เก็บอุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ขนาด 27 U” 
- จัดท า Diagram 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซ่ึงหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างาน โดยสืบราคาจาก 3 ร้าน กับ 1 เว็บไซต์ 
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ยี่ห้อ ซึ่งจากเดิมหน่วยงานได้สืบราคาจาก 3 ร้าน เป็นยี่ห้อเดียวกัน 
และได้แก้ไขรายละเอียดอ่ืนๆ คือ แก้ไขชื่อตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว ขนาด 27 U และ
จัดท า diagram ที่แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละตัว จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติคณะท างานฯ 
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7. โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากแตระ 
งบประมาณ 200,000 บาท 

เลขานุการ  คณะท างานฯ มีมติให้แก้ไขรายละเอียด ดังนี้   

- แบบรายงานการจัดหาฯ ข้อ 4.5-4.7 ในส่วนของชื่อรายการอุปกรณใ์ห้ตัด ราคาออก 
- แบบคกก.มท.01 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ให้แก้ไข
เป็น “อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง” 
- สาย Lan Cat 5e ให้ระบุจ านวนที่มีหน่วยเป็นเมตร 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซ่ึงหน่วยงานไดแ้ก้ไขตามมติคณะท างานฯ โปรดพิจารณาอนุมัตโิครงการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ 

8. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลบ่อตรุ 
งบประมาณ 370,600 บาท 

เลขานุการ เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงว่าหน่วยงานต้องการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ตามเกณฑ์ CCTV ข้อ 10 ราคา 
64,000 บาท โดยสามารถจัดหาได้ในราคา 25,000 บาท และคณะท างานฯได้สอบถามว่า 
จัดหาจัดหาฮาร์ดดิสก์เพ่ิมเติมนั้น อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) จะสามารถรองรับได้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนได้ชี้แจงว่าจะตัดรายการฮาร์ดดิสก์ออก 
คณะท างานฯ จึงมีมต ิให้หน่วยงานตัดรายการฮาร์ดดิสก์ออก แล้วน าวงเงิน 6,500 บาท ไป
บวกเพ่ิมในรายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ   
16 ช่อง ซึ่งจะเท่ากับ 31,500 บาท  และให้หน่วยงานแก้ไขคุณสมบัติของอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ในแบบรายงานการ
จัดหาฯ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ CCTV 

 - แก้ไขระบบไฟฟ้าฯ จาก 13 จุด เป็น 7 จุด และแก้ไขราคารวมเป็น 5,600 บาท. 
 - ให้ระบบชนิดของสายน าสัญญาณ UTP เป็น “สายน าสัญญาณ UTP Cat 5e ชนิดภายนอก

แบบมีสลิง” 
 - จัดท าแบบรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ระบุพิกัดจุดติดตั้ง

กล้อง 
 - จัดท า Diagram การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และแผนผังการติดตั้งกล้อง 

- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซ่ึงหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ 
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9. โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ของเทศบาล
ต าบลทุ่งลาน งบประมาณ 500,154 บาท 

เลขานุการ เดิมหน่วยงานสืบราคาเฉพาะรายการอุปกรณ์ที่ไม่มีกรณีตามเกณฑ์ แต่คณะท างานฯ มีมติให้
หน่วยงานท าการสืบราคาทั้งโครงการ ใบเสนอราคาให้แสดงรายการให้ครบถ้วน และให้
หน่วยงานจัดท า Diagram ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ แล้ว      
จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ 

10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 187,250 
บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

เลขานุการ เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน คณะท างานฯ จึงมีมติให้หน่วยงาน
ทบทวนรายละเอียดโครงการ และน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ และน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  

11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 
367,600 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

เลขานุการ  คณะท างานฯ มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื้องต้น จึงโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ 
เขียนแบบฯ งบประมาณ 161,900 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

เลขานุการ  คณะท างานฯ มีมติให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
- ให้ระบุบุคลากรในข้อ 11 ของแบบรายงานการจัดหาฯ 

   - ให้แก้ไข “จ านวน” ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   
ในแบบรายงานการจัดหาฯ 
- แก้ไขราคาต่อหน่วยของเครื่องส ารองไฟฟ้าในแบบรายงานการจัดหาฯ และคกก.มท. 01 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซ่ึงหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ เห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 
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13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 
งบประมาณ 126,000 บาท 

เลขานุการ คณะท างานฯ มีมติให้ลงนามก ากับเอกสารทุกหน้า ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่าย
เลขานุการภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2561  ซึ่ งหน่วยงานได้แก้ ไขรายละเอียด               
ตามมติคณะท างานฯ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฯ งบประมาณ 117,700 บาท 
ของเทศบาลต าบลบ้านนา 

เลขานุการ คณะท างานฯ มีมติให้แก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
 - ในแบบคกก.มท. 01 แก้ไขเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน และเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
   - ระบุลักษณะงานให้ชัดเจน 
   - ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซึ่งหน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ และระบุลักษณะงานที่จะใช้กับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล คือ งานออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง การจ าท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามประกาศ   
แนบท้ายเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 

15. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองคอหงส์ งบประมาณ 
2,164,400 บาท 

เลขานุการ  คณะท างานฯ มีมตใิห้แก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
 - จัดท าแบบรายงานผลการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

   - ให้จัดท าแบบรายงานการจัดหาฯ 
- แบบคกก.มท. 01 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)           
เป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ 
- ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีข้อสังเกตว่า รายการอุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด และอ่ืนๆ และ
รายการค่าแรงติดตั้งมีราคาสูง 

 หน่วยงานได้แก้ไขรายละเอียดตามมติคณะท างานฯ โดยหน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์ตรงตาม
เกณฑ์ของกระทรงวงดิจิทัลฯ และส านักงบประมาณ ทุกรายการ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ 
และให้ข้อสังเกตตามมติคณะท างานฯ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโครงการ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติคณะท างานฯ 
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16. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 6,450 ของเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร 

เลขานุการ คณะท างานฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และ ให้ข้อสังเกตว่า กล้องวงจรปิดที่จัดหา
ใหม่ต้องใช้งานกับระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติคณะท างานฯ 
 

17. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 248,500 บาท ของเทศบาลต าบลนาทับ 

เลขานุการ เทศบาลต าบลนาทับเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 โครงการ (โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 141,300 บาท โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 16,000 บาท โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 91,200 บาท) และ
คณะท างานฯ มีมติให้เสนอรวมเป็น 1 โครงการ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล ให้ระบุลักษณะงานในข้อ 9 ในแบบรายงาน
การจัดหาฯ ให้สอดคล้องกับประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   - ลงนามก ากับเอกสารทุกหน้า 
   - ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 ซึ่งหน่วยงานได้รวมโครงการจาก 3 โครงการ เป็น 1 โครงการ และแก้ไขรายละเอียดตาม      
มติคณะท างานฯ ซึ่งจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางฯ ทุกรายการ ส าหรับ
ลักษณะงานที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 คือ ใช้ส าหรับงานแผนที่ภาษี การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี เป็นต้น  จึงเห็นควรอนุมัติ
โครงการ 

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ 

18. โครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ งบประมาณ 409,200 บาท ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

เลขานุการ ในการประชุมคณะท างานฯ ผู้แทนอบจ.ชี้แจงว่า อบจ.จั ดสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ            
ที่ให้บริการทางการแพทย์กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีจะพยาบาลประจ าศูนย์ และจะมีการท า MOU 
ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา ให้มีแพทย์เข้ามาตรวจรักษา จึงจ าเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์   
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมทางการแพทย์ได้ คณะท างานฯ 
ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าโปรแกรมทางการแพทย์ไม่ได้มีการจัดหาในครั้งนี้  อบจ.มีโปรแกรมทาง
การแพทย์แล้วหรือไม่ ทางผู้แทน อบจ. ชี้แจงว่า โปรแกรมทางการแพทย์จะเป็นการจัดหาใน
เฟสต่อไป ส าหรับการจัดหาในครั้งนี้เป็นการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งอยู่ในเฟสเดียวกับ    
การสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ คณะท างานฯ จึงมีมติให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
- ให้ระบุคุณสมบัติให้ตรงตามเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการ 

   - ในแบบรายงานการจัดหาฯ ให้ระบุข้อ 7-11 
   - ส่งเอกสารฉบับแก้ไขใหม่ทั้งชุดให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 






