รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ครั้งที่ 1 /2560 วันที่ 12 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
2.นายปิยบุตร เฉลิมวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
3.นายณัฐพงษ์ คาศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน)
4.นายพิทักษ์ ขัดสงคราม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
5.นายณรงค์เดช นันตาเวียง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
6.นายพลภัทร์ ประภัสระกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (แทน)
7. นางจิราภร รัตนสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
8.นายมนตรี อินแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9.นายกฤษฎา ญาณพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานัก
งานสาธารณสุข เนื่องจาก มีหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0202/ว119 ลงวันที่
18 มกราคม 2559 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ส่งสาเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2559 โดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 23 มีนาคม 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ทาระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2559 และกาหนดให้การบริหารจัดการระบบ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ขึ้น ประกอบด้วย คณะกรรมการจานวน 11 คน โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธาน
กรรมการ (1) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ เป็นรองประธาน (1) กรรมการจาก
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด (6) เลขานุการ (1) ผู้ช่วยเลขานุการ (2)
ทั้งนี้ขอให้ปรับเปลี่ยนในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ในตาแหน่ งของ รองประธาน จาก
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ ไปเป็น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
พัฒนา
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 หลักการในการดาเนินการตามกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 ตามข้อ 13 ให้มี
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุข ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
และหน่วยงานในภาพรวมของสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2547 ซึ่งระเบียบนี้ ทางเลขานุการได้ส่งเป็นหนังสือให้กับกรรมการ แล้วเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2559 โดยประธานกรรมการ ให้นาระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 ลงบนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4.2 ขอบเขตของระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดหา ของหน่วยงานราชการ นั้น ใน
ระเบียบ ข้อที่ 15 วรรค (1) ได้ระบุว่า “การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้
เป็นไปตามราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งจะได้ประกาศในแต่ละปี” ซึ่งให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ราคากลาง ที่ประกาศไว้ในปีนั้นๆ เป็นสาคัญ
4.3 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตามแบบที่เป็นปัจจุบัน
ที่ให้ ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ http://ict.moph.go.th โดยประธานให้ นาแบบฟอร์ม มาบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูนด้วย ที่ http://203.157.196.1
ส่วนการอนุมัติในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าหน่วยงาน ลง
นามในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ส่วน ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
4.4 กาหนด การประชุมของ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะประชุมพิจารณาคณะทางานไตรมาสละ 1 ครั้ง ทุก
วันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาส ส่วนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความเร่งด่วน จะกาหนดวาระ
การประชุม เป็นวาระพิเศษ ต่อไป
4.5 ระยะเวลาการรับยื่นแบบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ยื่นโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ก่อนวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายสิ้นไตรมาส เพื่อคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดาเนินการประชุมพิจารณาในไตรมาสนั้นๆ
รายการขอ ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณประจาปี จากงบลงทุน การจัดทาโครงการเพื่อจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้รับคาขอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในสัปดาห์แรกของเดือนที่ 3 ของไตร
มาส จนถึงวันที่ 20 และส่วนในกรณีของบประมาณ จากงบลงทุน รวบรวมโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด ให้เสร็จสิ้นก่อน เดือนกรกฎาคม ของทุกปี เพื่อพิจารณา ส่งข้อมูล
คาขอตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บรรจุลงใน
งบประมาณคาขอ เข้าสูแ่ ผนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาบันทึกคาขอระบบคอมพิวเตอร์ของ กลุ่มงาน/งาน โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในสานักงานสาธารณสุข
และหน่วยงานในสังกัด
ให้พิจารณาระบบ
คอมพิวเตอร์ดังนี้
1 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอ เป็นการขอใหม่หรือขอทดแทน เนื่องจาก แบบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องระบุ ที่มา ส่วนการขอทดแทนต้องคืนเครื่องเดิม
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอเข้ามาตามระบบ มีทั้งขอ เครื่องสารองไฟฟ้า รวม
ด้วยและไม่ระบุ การขอเครื่องสารองไฟฟ้า ซึ่งประธานคณะกรรมการ ได้เรียนถาม คณะกรรมการว่ามี
ความจาเป็นมาน้อยเพียงไร ในการขอเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอ ว่ามีความจาเป็นต้องใช้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 1 และ 2 ที่มีข้อมูล และฐานข้อมูลอยู่ในเครื่องที่ใช้ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล
นาน อาจมีความเสี่ยงที่ เกิดไฟฟ้าดับ ก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะประมวลเสร็จ
3 เครื่องปริ้นเตอร์ ประเภท inkjet พิมพ์สี ที่กลุ่มงานนิติกร และ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอ นั้น มีความจาเป็นต้องใช้อย่างไร ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ให้ ขอเหตุผลที่
ต้องใช้ว่า ใช้สาหรับพิมพ์ใบผู้ประกอบการ ส่วน กลุ่มงานนิติกร ได้ขอเปลี่ยนการขอ จากเครื่องปริ้นเตอร์
แบบ inkjet ไปเป็นแบบ เลเซอร์แทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 พิจารณาการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลาพูน ได้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน จานวน 9 กลุ่มงาน มี
ดังนี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
จานวน 8 รายการ รวม 128,000บาท
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จานวน 5 รายการ รวม 110,000บาท
3.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จานวน 2 รายการ รวม 58,000บาท
4.เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น แบบเลเซอร์ LED ขาวดา จานวน 8 รายการ รวม 76,800บาท
5.เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 2 รายการ รวม 15,800บาท
6.จอภาพแบบ LCD/ LED ขนาดไม่น้อยกว่า18.5” จานวน 2 รายการ รวม 6,600บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 395,200บาท

รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ลาดับ

รายการ

ราคา

ราคารวม

(บาท)

(บาท)

ประเภทครุภัณฑ์

กลุม่ งาน/หน่วยงาน

จานวน

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว )

กลุ่มงำนนิตกิ ร

1

16,000 16,000

1

3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว )

กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ

1

16,000 16,000

1

10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว )

กลุ่มงำนคุม้ ครองผู้บริโภคฯ

4

16,000 64,000

3

16 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว )

กลุ่มงำนบริหำร

1

16,000 16,000

14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว )

กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ

1

16,000 16,000

8

128,000

ใหม่

งำนกำรเงิน

2

22,000 44,000

1

กลุ่มงำนทรัพยำกรฯ

2

22,000 44,000

2

18 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1

กลุ่มงำนบริหำร

1

22,000 22,000

1

5

110,000

2

29,000 58,000

2

58,000

1

4 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ

1

9,600

9,600

1

5 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพบริกำร

1

9,600

9,600

1

8 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์

1

9,600

9,600

1

9 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนเลขำนุกำร

1

9,600

9,600

12 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนคุม้ ครองผู้บริโภคฯ

2

9,600

19,200

2

2 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนนิตกิ ร

1

9,600

9,600

1

17 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

กลุ่มงำนบริหำร

1

9,600

9,600

1

8
11 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบฉีดหมึก (Inkjet)

กลุ่มงำนคุม้ ครองผู้บริโภคฯ

2

กลุ่มงำนทรัพยำกรฯ

2
2

รวมงบประมำณทัง้ สิ้น

มติที่ประชุม

1

1

1

76,800
7,900

2
7 จอภำพแบบ LCD/ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ18.5

1

1

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1

งำน IT

หมายเหตุ

1

13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1

15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2

ทดแทน

15,800

2

15,800
3,300

6,600

2

6,600
395,200

รับทราบ
5.3 พิจารณาการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลาพูน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลาพูน ได้พิจารณาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัด ของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน จานวน
4 หน่วยงาน มีดังนี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
1.โรงพยาบาลป่าซาง
จานวน 37 รายการรวม 406,500บาท
2.โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
จานวน 14 รายการรวม 179,000บาท
3.รพ.สต.หนองช้างคืน
จานวน 2 รายการรวม 25,100บาท
4.รพ.สต.เวียงยอง
จานวน 1 รายการ รวม 21,000บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 631,600บาท

รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ลาดับ

รายการ

กลุม่ งาน/หน่วยงาน จานวน

ราคา

ราคารวม

ประเภทครุภัณฑ์

(บาท)

(บาท)

ใหม่

ทดแทน

หมายเหตุ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว )

โรงพยำบำลป่ำซำง

6

16,000

96,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 โรงพยำบำลป่ำซำง

1

22,000

22,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุกสำหรับงำนประมวลผล

โรงพยำบำลป่ำซำง

10

21,000 210,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

4 จอภำพแบบ LCD/ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ18.5
5 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA

โรงพยำบำลป่ำซำง

15

3,300

49,500

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

โรงพยำบำลป่ำซำง

5

5,800

29,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

37
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 รพ.สต.หนองช้ำงคืน
7 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA
รพ.สต.หนองช้ำงคืน

406,500

1

22,000

22,000

/

ใช้เงินบำรุง

1

3,100

3,100

/

ใช้เงินบำรุง

/

ใช้เงินบำรุง

2
8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุกสำหรับงำนประมวลผล

รพ.สต.เวียงยอง

1

25,100
21,000

1

21,000
21,000

9 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน ( จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว )

โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง

6

16,000

96,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

10 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น

โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง

1

22,000

22,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

11 เครื่องพิมพ์มลั ติฟงั ชั่น แบบเลเซอร์ LED ขำวดำ

โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง

5

9,600

48,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

12 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ L2 Switch 24ช่อง

โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง

2

6,500

13,000

/

ใช้งบค่ำเสื่อม

14
รวมงบประมำณในกำรจัดหำ ไตรมำสนี้

มติที่ประชุม

179,000
631,600

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกการประชุม ……………………………..
( นายกฤษฎา ญาณะพันธุ์ )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ตรวจทานการประชุม ............................................
( นายมนตรี อินแสง )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

