
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ประธาน 
2. ผศ.ยงยุธ สุจิโต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3. นายอ านาจ คงมี    แทน ปลัดจังหวัดสงขลา 
4. นายอาคม ประสมสุข  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
5. นางนิตยา วิเชียรรักษ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
6. นางสาวสุภาภรณ์ รอดผล  แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
7. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
8. นางหฤทัย แก้วพลงาม  แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
9. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
10. นางศิริพร ชูเกิด   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
11. นางรงรอง ทองเที่ยง  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
12. นายกฤตภาส จันทรปาน  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
13. นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
3. ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่ 
4. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลาเป็นประธานการ

ประชุมแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 3/2561   
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 9 หน้า รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมที่แนบท้าย 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ    
ขั้นพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ในการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561 หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 โครงการ มีมติดังนี้ 

มีมตเิห็นชอบในหลักการเบื้องต้น  จ านวน 4 โครงการ  
มีมีมติให้แก้ไขเอกสาร   จ านวน 15 โครงการ 
มีมติให้ทบทวนรายละเอียดโครงการ จ านวน 2 โครงการ (น าเข้าครั้งต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 19 โครงการ มีมติดังนี้ 
    มีมติอนุมัติโครงการ  จ านวน 16 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ 
398,990บาท เทศบาลต าบลพะตง  

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 168,800 บาท ของเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร  

3) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 15,900 บาท 
ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

4) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเทพา งบประมาณ 107,300 บาท 
5) โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลแม่ทอม งบประมาณ 

1,370,200 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
6) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากแตระ 

งบประมาณ 200,000 บาท 
7) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

งบประมาณ 370,600 บาท 
8) โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่  1 และหมู่ที่  7 ของ

เทศบาลต าบลทุ่งลาน งบประมาณ 500,154 บาท 
9) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 

367,600 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
10) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ออกแบบ เขียนแบบฯ งบประมาณ 161,900 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 
11) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา 

งบประมาณ 126,000 บาท 
12) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ฯ งบประมาณ 117,700 บาท 

ของเทศบาลต าบลบ้านนา 
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13) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 2,164,400 บาท ของ
เทศบาลเมืองคอหงส์ 

14) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด  งบประมาณ 6,450 ของ
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

15) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 248,500 บาท ของเทศบาล
ต าบลนาทับ 

16) โครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ งบประมาณ 409,200 บาท 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

    มีมติน าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  จ านวน 2 โครงการ ได้แก 
1) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 606,000 บาท ของ

เทศบาลนครสงขลา 
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณ 

187,250 บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

    หน่วยงานสามารถจัดหาได้เอง จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 3 งบประมาณ 35,000 บาท ของเทศบาลนครสงขลา 

 ทั้ งนี้  มีมติให้รวมโครงการของเทศบาลต าบลนาทับจาก 3 โครงการ เหลือ             
1 โครงการ จ านวนโครงการจึงลดลงจาก 21 โครงการ เหลือ 19 โครงการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 แนวทางการพิ จารณ าโครงการจัดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ในช่วงระห ว่าง              
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ 

เดิมคณะกรรมการบริหารฯ ของจังหวัดสงขลาจะพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะประกาศในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะหลังกระทรวงดิจิทัลฯ 
ประกาศเกณฑ์ใหม่ล่าช้าออกไป ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามก าหนดเวลาโดย  
ไม่ต้องรอประกาศเกณฑ์ใหม่ โดยให้ระบุเป็นมติที่ประชุมว่า “หากมีการประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
ขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่           
โดยงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง” เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในการทบทวนรายละเอียด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับใหม ่

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารฯ ให้ระบุเป็นมติที่ประชุมว่า “หากมีการประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานฉบับใหม่ ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะให้เป็นไปตามประกาศฉบับ
ใหม่ โดยงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ” และให้ความ
เห็นชอบ 
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4.2  หน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน 28 โครงการ               
ซึ่งคณะท างานฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.โครงการส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพะวง งบประมาณทั้ งโครงการ 
1,376,850 บาท ของเทศบาลต าบลพะวง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา จ านวนเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 806 ,850 บาท (แปดแสนหกพัน
แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานควรระบุเงื่อนไขการรับประกัน        
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และการจัดหาครุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงนั้น หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
จะต้องมีเหตุผลประกอบที่เหมาะสม  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง งบประมาณทั้งโครงการ 475,000 บาท 
ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา จ านวนเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 454 ,750 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่
พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานควรระบุเงื่อนไขการรับประกัน        
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และการจัดหาครุภัณฑ์ที่ เฉพาะเจาะจงนั้น หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
จะต้องมีเหตุผลประกอบที่เหมาะสม 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

3. โครงการจัดหาระบบจัดการคลังข้อสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน งบประมาณทั้ง
โครงการ 663,300 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารฯ มีข้อกังวลว่าจะมีการน าโปรแกรมมาใช้งานหรือไม่ ซึ่ง ผู้แทน
หน่วยงานได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าโรงเรียนเทศบาล 1 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น และจะมีจ านวน
เด็กนักเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีความจ าเป็นที่จ าต้องใช้โปรแกรมนี้อย่างแน่นอน คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความเห็นชอบ
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด
สงขลา จ านวนเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 642,300 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และให้
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หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด 
ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

4. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอัจฉริยะ งบประมาณทั้ง
โครงการ 2,845,150 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารฯ ได้สอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นที่หน่วยงานจัดหาโปรแกรมบทเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน (รายการที่ 6) จ านวน 200 License และผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
จ านวน 200 License ใช้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาละ 2 ห้อง ห้องละ 50 คน 
(2x2x50) คณะกรรมการบริหารฯ จึงให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เป็นอ านาจหน้าที่ของ  
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2,757,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

5. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ (ติดตั้งระบบเครือข่าย) งบประมาณทั้ง
โครงการ 499,900 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 414,500 บาท (สี่แสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ให้ข้อแนะน าว่า ในการติดตั้งระบบเครือข่ายในครั้งต่อไป หน่วยงาน
ควรพิจารณาน า Controller มาเข้าบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

6. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่อ าเภอระโนด 
อ าเภอกระแสสินธุ์ งบประมาณทั้งโครงการ 24,127,093 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9 ,121 ,700 บาท           



๖ 
 
(เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ      
โดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม      
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ทั้ งนี้  ให้ข้อสังเกตว่า อุปกรณ์ อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะ
กรรมการบริหารฯ มีความซ้ าซ้อน หน่วยงานควรพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

7 . โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่อ าเภอ      
คลองหอยโข่ง งบประมาณทั้งโครงการ 9,720,460 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4,050,100 บาท (สี่ล้านห้า
หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ให้ข้อสังเกตว่า อุปกรณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนืออ านาจของคณะกรรมการบริหารฯ มีความซ้ าซ้อน หน่วยงานควร
พิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

8 . โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั้ งโครงการ 
1,240,060 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 776,800 บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

9 . โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ งกล้องวงจรปิดส าหรับติดตั้ งในต าบลเขามีเกียรติ 
งบประมาณทั้งโครงการ 416,220 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 

มติที่ประชุม  คณะท างานกลั่นกรองฯ มีมติให้หน่วยงานจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แต่หน่วยงานปรับแก้ไขเป็นจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3 ,000 บาท คณะกรรมการ
บริหารฯ เห็นว่าการที่หน่วยงานสามารถจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3 ,000 บาท จะเป็นประโยชน์กับ
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ราชการจึงมีมติให้หน่วยงานจัดหาสวิตซ์ฮับ ขนาด 16 ช่อง ราคา 3 ,000 บาท และให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วน
ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 246,700 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

10. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณทั้ง
โครงการ 199,500 บาท ของเทศบาลต าบลคลองแงะ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 157,500 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

11. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต หมู่ที่ 3 ต าบล      
บ่อตรุ งบประมาณทั้งโครงการ 370,600 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 46,500 บาท (สี่หมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

12. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณทั้งโครงการ 472,750 บาท          
ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 292,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสอง
พันแปดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
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   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

13. โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนเทศบาล 1 งบประมาณทั้งโครงการ 
147,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 143 ,000 บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

14. โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณทั้งโครงการ 
150,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 148 ,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

15. โครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหลา งบประมาณ
ทั้งโครงการ 497,800 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 187 ,600 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
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   16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณทั้งโครงการ 177,100 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 177,100 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

17. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 งบประมาณทั้งโครงการ 972,500 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 590,000 บาท (ห้าแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจะพิจารณาสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 งบประมาณทั้งโครงการ 2,050,000 บาท ของเทศบาลเมืองสิงหนคร 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ,087,900 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานจะพิจารณาสื่อการเรียนการสอนที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 



๑๐ 
 

19. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด งบประมาณทั้งโครงการ 
185,450 บาท ของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 92,750 บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

20. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณทั้งโครงการ 219,500 บาท 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 219 ,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

21 . โครงการจัดหาครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณทั้งโครงการ 
119,000 บาท ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 119 ,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

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

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 169,500 บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง



๑๑ 
 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

13. โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล งบประมาณทั้งโครงการ 533,180 บาท 
ของเทศบาลเมืองพะตง 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 297,500 บาท (สองแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

24. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลต าบลเกาะแต้ว งบประมาณทั้งโครงการ 
113,800 บาท ของเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 113 ,800 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลาไม่มีเจตนาที่จะ
ขัดขวางการด าเนินงานใดๆของหน่วยงาน แต่มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องเท่านั้น โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

25. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณทั้งโครงการ 226,800 บาท 
ของเทศบาลต าบลนาทวี 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา วงเงินในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 226 ,800 บาท (สองแสน
สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และให้หน่วยจัดหาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 






