
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย  

ครั้งที่ 3/๒๕๖1 
วันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม  ๒๕๖1  เวลา ๑0.0๐  น. 
ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย  

-------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

๑. นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธานฯ) 
๒. ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์  ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เลย 
๓. นายจรูญ   พาณิช   ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ.เลย 
๔. นางสมพร  สิมแสน                        ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย 
๕. นายธีรพงษ์  บุญเพชร  ผู้แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
๖. นายประพาฬ เวสารัชกร  ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย 
๗. นายอภิศักดิ์  น้อยบัวทอง  ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
๘. น.ส.ผึ้งพร  ทองชมพู   ผู้แทน สถิติจังหวัดเลย 
๙. นางสุมาลี  ทองรักษ์   ผู้แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย 
๑๐.  นางสลิฏา  ทุมลา   ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
๑๑.  นางพัฒนา ธรรมสรณกุล  ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเลย  
๑๒. นางฉวีวรรณ  บัวระภา  ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
๑๓. นายชาญยุทธ  ศรีเมฆ   ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
๑๔. นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์  ผู้แทน ประธานชมรมนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล  จ.เลย 
๑๕.  นายศุกล  สุริยงค์   ผู้แทน บริษัท บมจ. ทีโอที เลย 
14. น.ส.ณัฐิดา  ดวงศรี   ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.เลย 
๑5. น.ส.วริษชญาณ์  ศรีดงพลับ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สถ.เลย 
๑6. นายธีรพงษ์ บุญเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  สนจ.เลย 
๑7. น.ส.ณัฐิดา  ดวงศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สนจ.เลย 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 

     - ไม่มี - 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธาน ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตดิราชการ จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน 
                        ที่ประชุมฯ แทน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
 



 
 

-๒- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย 
  ครั้งที่ 2/๒๕๖1  

  การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/๒๕๖1 ในวันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔ โดยมี
รายละเอียดสรุป ดังนี้ มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลผา
อินทร์แปลง เทศบาลต าบลศรีสงคราม เทศบาลต าบลเอราวัณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสี้ยว และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหิน รวม 5  โครงการ จ านวน  29 รายการ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
เสนอขออนุมัติแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 

 ฝ่ายเลขาฯ  - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

   โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน ๑ แสน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

ฝ่ายเลขานุการ            การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบล
หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลผาสามยอด และ องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ รวม 6  โครงการ จ านวน  16 รายการ โดยฝ่ายเลขาฯ 
ได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาตามแบบสรุปรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ 3/๒๕๖1  ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
เสนอมาพร้อมนี้ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับที่ หน่วยงานจัดหา อุปกรณ์ที่จัดหา 

ราคา จ านวน ราคารวม
(บาท) ที่จัดหา  

๑ ทต.หนองหิน 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร     33,000  5 165000 

  2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง     64,000  1 64000 

  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง        9,500  5 47500 

  รวม   276,500 

  
 
 

 

 
/ล าดับที่ ๒... 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

-๓- 

 
 
 

ล าดับที่ หน่วยงานจัดหา อุปกรณ์ท่ีจัดหา 
ราคา จ านวน 

ราคารวม(บาท) 
ท่ีจัดหา  

2 อบต.ชัยพฤกษ์ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร     23,000  5       115,000  

  รวม   115,000 

3 อบต.ผาสามยอด 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร     33,000  5 165000 

  2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง     24,000  1 24000 

  รวม   189,000 

4 อบต.สานตม 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2     30,000  3       90,000  

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน                                                        21,000  1       21,000  

  3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด Led ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (27 หน้า/นาที)                                                    ๗๙๐๐ 2       15,800  

  รวม   126,800 

5 อบต.ภูหอ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2     30,000  2       60,000  

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน                                                        21,000  2       42,000  

  3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด Led ส ี                                              17,000  1       17,000  

  4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA                                                                   5,800  5       29,000  

  รวม   148,000 

6 อบต.กกดู่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   22,000 5     110,000  

  2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                       2,800  5       14,000  

  3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด Led ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๑ (27 หน้า/นาที)                                                    ๗๙๐๐ 3       23,700  

  รวม   147,700 

 
มติที่ประชุม การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/๒๕๖1 คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ล าดับที่ 1 – ๓ ได้แก่ เทศบาลต าบลหนองหิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด ด าเนินการ
จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ได้ และมีมติไม่เห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 แห่ง ล าดับที่ 4 – 6 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ เนื่องจากคุณลักษณะที่ด าเนินการจัดหาไม่ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม MDES  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแบบสรุปรายงาน
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อแนะน ากับหน่วยงานท่ีจัดหา โดยให้หน่วยงานท่ีจัดหา 
ปรับมาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และราคา ให้
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 และ เกณฑ์ราคากลางและ 
 

 /คุณลักษณะกล้องโทรทัศน.์.. 
 



 
 
                                                   -๔- 
 
คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
MDES  โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดหาให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัดด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อื่น ๆ  

 
มติทีป่ระชุม  

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

           ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นายธีรพงษ์  บุญเพชร) 
       นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

 ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    
  


