
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย  

ครั้งที่ 2/๒๕๖4 
วันพุธที่  30 ธันวาคม  ๒๕๖3  เวลา ๑0.0๐  น. 

ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย  
-------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
๑. นายชาญชัย  คงทัน   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย (ประธานฯ) 
๒. นายพรไชย  สถาผล   ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย  
๓. นายธีรพงษ์  บุญเพชร  ผู้แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
๔. ดร.ภัทร์พงศ์  พงศ์ภัทรกานต์  ผู้แทน ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เลย 
๕. นางประภัสสร  ปุญชัยสุมา  ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย 
๖. นางสาวมณีรัตน์  เสนทับพระ  ผู้แทน สถิติจังหวัดเลย 
๗. นางสาวทิพวัลย์  ทันหา  ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเลย 
๘. นายสุทธิศักดิ์ เลพล   ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
๙. น.ส.สภุาภรณ์  สนธิมูล  ผู้แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย 
๑๐. นายสุเมธ  วิจิตรจันทร์   ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 
๑๑. นางฉวีวรรณ  บัวระพา  ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
10. นายชาญยุทธ  ศรีเมฆ  ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองเลย 
11. นายเปรมปรีดิ์  ลี้ตระกูล  ผู้แทน บริษัท บมจ. ทีโอที เลย 
๑๒. นายเด่น  แก้วดวงดี    ผู้แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ.เลย 
13. น.ส.ณัฐิดา  ดวงศรี   ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.เลย 
14. นายธีรพงษ์ บุญเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  สนจ.เลย 
15. น.ส.ณัฐิดา  ดวงศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สนจ.เลย 
16. น.ส.ปภัสภา  สุภกิตตินันทน์  วิศวกร บริษัท บมจ. ทีโอที เลย 
17. นายคงเดช โกสินทร์   นายกเทศมนตรีต าบลน้ าสวย 
18. นายธงชัย  บุตรเต   ผอ.กองช่าง เทศบาลต าบลน้ าสวย 
19. นายณัฐพงษ์  หลวงกวง  นายช่างไฟฟ้า เทศบาลต าบลน้ าสวย 
20. นางสุขใจ  แก้วใสย์   หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลเมืองวังสะพุง 
21. นายสมชาย  ภสัสรอังกูร  รก.ผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองวังสะพุง  
22. นายภูสิทธิ  ราคาแพง  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส เทศบาลเมืองวังสะพุง 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1.  โสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธานฯ) ติดราชการ 
2.  ผู้แทน ประธานชมรมนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล จังหวัดเลย  (เทศบาลต าบลนาอ้อ) 

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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    เริ่มประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน เนื่องจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ติด ราชการ จึงมอบหมาย  
นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 แทน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย 
  ครั้งที่ 1/๒๕๖4  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่  1/๒๕๖4 ในวันพุธที่   18  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 10.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย รวม 1 โครงการ จ านวน  8  รายการ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานเสนอขออนุมัติแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันพุธที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 

  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนที่จังหวัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

ฝ่ายเลขานุการ     การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดเลย ครั้ งที่  2/๒๕๖4 ในวันพุธที่  30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้  มี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง และเทศบาลต าบลน้ าสวย  รวม  2 โครงการ จ านวน  14 
รายการ โดยฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามแบบสรุปรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ 2/๒๕๖4  ที่
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าเสนอมาพร้อมนี้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

/ล าดับที่ 1... 
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ล าดับที่ หน่วยงานจัดหา อุปกรณ์ที่จัดหา 

ราคา จ านวน 
ราคารวม(บาท) 

ที่จัดหา  
๑ เทศบาลเมือง 

วังสะพุง 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบที่ 2 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ CCTV ปี 
62) 

53,000 28    1,484,000  

 

 

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง (กระทรวง DE 
ก าหนดเกณฑ์ CCTV ปี 62) 

61,000 2        122,000  

  3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง (กระทรวง DE ก าหนด
เกณฑ์ CCTV ปี 62) 

8,300 10          83,000  

  4.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
(กระทรวง DE ก าหนด) COMPUTER ปี 63 

30,000 1          30,000  

  5.ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1  
(ขนาด 36U) (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 

18,000 1          18,000  

  6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ 
COMPUTER ปี 63) 

120,000 1        120,000  

  7.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 5,800 12          69,600  

  8.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 12,000 2          24,000  

  รวม   1,950,600 

2 เทศบาลต าบล 
น้ าสวย 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบที่ 2 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ CCTV ปี 
62) 

53,000 8        424,000  

  2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง (กระทรวง DE 
ก าหนดเกณฑ์ CCTV ปี 62) 

61,000 1          61,000  

  3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง (กระทรวง DE ก าหนด
เกณฑ์ CCTV ปี 62) 

8,300 4          33,200  

  4.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
(กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 

22,000 1          22,000  

  5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด  24  ช่อง  แบบที่  1) (กระทรวง DE ก าหนด
เกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 

6,000 1            6,000  

  6.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  (กระทรวง DE ก าหนดเกณฑ์ COMPUTER ปี 63) 5,800 1            5,800  

  รวม   552,000 

 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/๒๕๖4 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง และเทศบาลต าบลน้ าสวย ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ได้โดยให้ด าเนินการจัดหาให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม MDES  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 256๓ 
และ ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ประจ าปี 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม MDES  ประกาศ ณ วันที่ 2๕ กันยายน 2562 จึงจะด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได ้

 รายละเอียดตามแบบสรุปรายงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อแนะน ากับหน่วยงาน 
ที่จัดหา โดยให้หน่วยงานที่จัดหา ด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  โดย
ด าเนินการจัดหาให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 และเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม MDES  โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดหาให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 
มติที่ประชุม  

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

           ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นายธีรพงษ์ บุญเพชร) 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 
 

 ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                       (นายชาญชัย  คงทัน) 
             หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
 


