
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 6/2560 
วันที ่7 กันยายน 2560 เวลา 09.๓๐ น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอ าพล พงศ์สุวรรณ   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา  

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธาน 
2. นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง  แทน ผศ.ยงยุธ สุจิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3. นายสุชีพ เพชรวงษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. นายอรุณ แดงประภา  แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
5. นายอิทธิเดช เลขะคุณ  แทน ปลัดจังหวัดสงขลา 
6. นางเสาวลักษณ์  เส็งนนท์  แทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา 
7. นายศาสตรา เขาเจริญ  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นายศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
9. นายหฤทัย แก้วพลงาม  แทน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
10. น.ส.ณัติยาภรณ์ มุ่งมี  แทน สถิติจังหวัดสงขลา 
11.  นายธนกร จันทร์สว่าง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
12. นางรงรอง ทองเที่ยง  แทน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
13. นายกิตติชัย เพ็ชรศรีเงิน  แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
14. น.ส.ฉัตรนภา ประกอบกิจ  แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดราชการ 

2. ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3.  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายอิทธิพล ไชยถาวร  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
2. นายพีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ  เทศบาลเมืองสะเดา 
3. นายทิวากร สัมมาสุข  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
4. น.ส.เพ็ญทิพา ผาสุข  เทศบาลเมืองสะเดา 
5. น.ส.ธัญญลักษณ์ แซ่หล่อ  เทศบาลเมืองสะเดา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ตามที่คณะท างานกรรมการบริหารฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 8 หน้า รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบท้าย     

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุง
ข้อความในแบบรายงานให้ชัดเจนขึ้น 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประชุม
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงข้อความในแบบ
รายงานให้ชัดเจนขึ้น โดยมีสาระส าคัญคงเดิม ดังนี้ 

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้เอง (มูลค่าไม่ เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับจังหวัด โดย เพิ่มข้อ (5) ดังนี้ 
“กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหาตามคุณสมบัติ
และราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อ
ปฏิบัติ เพิ่มเติม ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” 

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดข้อ (1)      
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคา
มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด ... ดังนี้ “โดยไม่ขัดแย้งกับข้อแนะน าประกอบการ
พิจารณา และลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ตามที่แนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” 

3) ปรับปรุงข้อความในแบบคกก.มท.01 และแบบคกก.มท.03 ให้ชัดเจนขึ้น โดยมี
สาระส าคัญคงเดิม ดังนี้ 

เดิม : กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ประกาศโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ใหม่ : “กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอ่ืน
ประกาศ” 

เดิม : กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ 
ใหม่ : “กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ หรือ

เกณฑ์ท่ีส่วนราชการอ่ืนประกาศก าหนด” 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 โครงการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน 5 โครงการ 
  1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 109,000 บาท 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าขาด 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

  2) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขต หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อตรุ งบประมาณ 369,000 บาท ของเทศบาลต าบลบ่อตรุ  

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ 

  3) โครงการจัดวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด เทศบาล
ต าบลคลองแงะ งบประมาณ 700,000 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

  4) โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  2 บ้านวังปริง หมู่ที่  3       
บ้านส านักหว้า และหมู่ที่ 4 บ้านท่าโต้ งบประมาณ 190,700 บาท ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขามีเกียรติ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

  5) โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขตพื้นที่
อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอควนเนียง อ าเภอจะนะ อ าเภอ
เทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะเดา เทศบาลต าบลบางเหรียง และบันไดเลื่อนหน้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณ 34,760,000 บาท ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

   4.2 โครงการที่เสนอเข้ามาใหม่ จ านวน 7 โครงการ 
1) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ภายใน

ส านักงานเทศบาล งบประมาณ 1,598,774 บาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม   อนุมัติในหลักการเบื้องต้น และให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการ
บริหารฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 มีรายการแก้ไข ดังนี้ 
1. โปรแกรมบริหารจัดการภาพและบันทึกภาพ ให้หน่วยงานระบุคุณลักษณะความสามารถ

ของซอฟแวร์ 
2. แนบแผนผังที่แสดงให้เห็นระยะทาง 
3. จอ LED TV 40 นิ้ว ปรับราคาให้เท่ากับท่ีเสนอในครั้งแรก คือ ราคา 14,300 บาท 
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4. งานระบบสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบสาย Fiber แยกรายละเอียดเป็นรายการให้
ชัดเจน เช่น สาย Fiber Optic สาย UTP CAT 6 ค่าสไปรซ์สาย ตู้เก็บกล่อง มิเตอร์ไฟ 
ค่าแรงติดตั้ง เป็นต้น 

  ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าคณะกรรมการบริหารฯ ไม่อนุมัติโครงการดังกล่าว 

2) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบประจ าที่และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
งบประมาณ 500,000 บาท ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

3) โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนคร
สงขลา งบประมาณ 160,500 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

4) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนและสถานที่ส าคัญ งบประมาณ 
880,000 บาท ของเทศบาลเมืองสะเดา 

มติที่ประชุม   อนุมัติในหลักการเบื้องต้น และให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการ
บริหารฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 มีรายการแก้ไข ดังนี้ 

1. แบบคกก.มท.01 ในกรณีนอกเหนือเกณฑ์ฯ ให้หน่วยงานระบุ ยี่ห้อ รุ่น ของรายการ
ครุภัณฑ ์

2. ให้ส่งแคตตาลอกรายการ 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE Switch) ขนาด 5 ช่อง ให้ปรับซื้อเป็น ขนาด 

8 ช่อง 
4. แนบแผนผังที่แสดงให้เห็นระยะทาง 

  ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่แก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าคณะกรรมการบริหารฯ ไม่อนุมัติโครงการดังกล่าว 

5) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดส านักงานเทศบาลต าบลพะวง งบประมาณ 
494,000 บาท 

มติที่ประชุม   ไม่อนุมัติ  เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้จัดท าแบบรายงานไม่ เกิน 5 ล้าน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ที่จะจัดหา จ านวนที่จะจัดหา รายละเอียดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ที่จะจัดหา ลักษณะการจัดหา สถานที่ติดตั้ง เป็นต้น ท าให้คณะกรรมการฯไม่สามารถ
พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ 

 






