
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดีที ่22 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

*********************** 

1. ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นายพหุไท  วรรัตนานุรักษ์ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวรชยา  ธนติยะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นายพงษ์เพชร  เอนกบริบูรณ์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางสาวนิภาพร  จ านงค์ถ่ิน        แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   กรรมการ 
6. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
7. นายชาติชาย  ดาราชาติ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
8. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
9. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายเฉลิมพล  หล่าวรัตน์         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง             กรรมการ 
11. นางสาวจารุวรรณ  ทองศักดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช กรรมการ 
12. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอาณัฐชัย  ไพลด า    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสุดเขตต ์ วรรณประเสริฐ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  เลขานุการ 
15. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดภารกิจ 
2. ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง        ติดภารกิจ  
3. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   ติดภารกิจ 
4. นายกเทศมนตรีต าบลม่วงเตี้ย       ติดภารกิจ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุรินทร์ทิพย์  เรือนสุข  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
2. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
3. นายสนธยา  อินโต  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช 
4. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
/-ระเบียบวาระท่ี 1... 



 

 
-๒- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 ท่าน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ส าหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 

มีทั้งหมด 3 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  3.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จ านวน 5 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดท าข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ (เอกสารแนบท้าย) เพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
ผู้แทน อบจ.อท  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จ านวน 4 รายการ ได้แก่  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท รวม 110,000 บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท รวม 60,000 บาท 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 
19,600 บาท 

4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท รวม 26,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,200 บาท โดยติดตั้งใช้งานที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ส าหรับงานเขียนแบบแปลน การวางฏีกาผ่านระบบ elaas และใช้ในการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
และส่งเข้าระบบออนไลน์  

/-เลขานุการ... 



 

 
-๓- 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ 
ผู้แทน อบจ.อท  เดิมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่าไม่ได้จัดซื้อ ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้หมดสัญญาแล้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) ถ้าเครื่องเป็นเครื่องเช่าควรที่จะต้องหยุดเช่าก่อนจึงจะจัดซื้อเครื่องใหม่ได้ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยก่อนจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการหยุดการเช่า

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อนการจัดหาใหม่ และถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง 

ผู้แทน ทม.อท  เทศบาลเมืองอ่างทอง ขอยกเลิกการขออนุมัติซื้อ จ านวน 1 รายการ คือ เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA เนื่องจากเดิมตั้งการจัดซื้อไว้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แต่ขณะนี้มีอุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานแล้ว  และขออนุมัติจัดซื้อ 
จ านวน 10 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 13 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
รวม 208,000 บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 4 เครื่อง กองการศึกษา 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ 
2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม 1 เครื่อง และกองคลัง 5 เครื่อง 

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
3,300 บาท รวม 16,500 บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 4 เครื่อง และกองสวัสดิการสังคม 
1 เครื่อง 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท ติดตั้งใช้งานที่กองสวัสดิการสังคม  

4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 13 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 
36,400 บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 4 เครื่อง กองการศึกษา 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ  
2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม 1 เครื่อง และกองคลัง 5 เครื่อง 

5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท รวม 57,000 บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 5 เครื่อง กองการศึกษา 1 เครื่อง 
กองสาธารณสุขฯ 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม 2 เครื่อง และกองคลัง 5 เครื่อง 

6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 
บาท รวม 23,700 บาท ติดตั้งใช้งานที่กองการศึกษา 1 เครื่อง และกองสาธารณสุขฯ 2 เครื่อง 

7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
9,000 บาท รวม 27,000 บาท ติดตั้งใช้งานที่กองคลัง  

8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท รวม 34,000 บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 

9) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท ติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด 

10) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท ติดตั้งใช้งานทีก่องสวัสดิการสังคม ส าหรับงาน จปฐ. 

/-รวมเป็นเงิน... 



 

 
-๔- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,500 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 

กรรมการ (สถิติจังหวัด) หลักการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานคือ 1 คน / 1 เครื่อง แต่จากแบบรายงาน
ที่เสนอมาดูแล้วไม่สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติจัดซื้อใหม่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมของแต่ละกองงาน ซึ่งควรจัดซื้อให้ตรงตามหลักการ 

ผู้แทน ทม.อท  จ านวนบุคลากรในแบบรายงานระบุเฉพาะจ านวนข้าราชการ ยังไม่รวมพนักงานจ้างเหมา
ซึ่งปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

ประธาน  เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอัพเกรดใหม่ให้เครื่องมีประสิทธิภาพส าหรับการใช้ปฏิบัติงาน
มากขึ้นได้หรือไม ่

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทวีป) ในหลักการแล้วไม่สามารถท าได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุเกิน 7 ปี จะให้จัดจ าหน่าย
และซื้อทดแทน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้แก้ไขแบบรายงานฯ ข้อ 4 และข้อ 7 ให้
ตรงกับการขออนุมัติจัดซื้อ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่  อ.วิเศษชัยชาญ 

ผู้แทน อบต.ตลาดใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ เสนอขออนุมัติ จ านวน 5 รายการ ได้แก ่
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

รวม 64,000 บาท  
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่ อง ราคา 

22,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวม 8,600 บาท 
4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 

14,000 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท รวม 19,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,600 บาท เพ่ือติดตั้งใช้งานที่ส านักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม    
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
 

/-อบต.นรสิงห์... 



 

 
-๕- 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์  อ.ป่าโมก 
ผู้แทน อบต.นรสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ เสนอขออนุมัติ จ านวน 7 รายการ ได้แก ่

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท รวม 110,000 บาท เพ่ือรองรับข้าราชการที่จะมาบรรจุใหม่ 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท รวม 15,800 บาท 

4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 
บาท รวม 17,200 บาท เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด 

5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
7,900 บาท 

6) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 
19,600 บาท 

และขอเพ่ิมเติมอีก 1 รายการ คือ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท รวม 22,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,300 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยให้แก้ไขแบบรายงานฯ ข้อ 4 ให้ตรงกับการขอ
อนุมัติจัดซื้อเพ่ิมเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบอีกครั้ง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช อ.ไชโย  

ผู้แทน อบต.เทวราช องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช เสนอขออนุมัติ จ านวน 5 รายการ ได้แก่  
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 4 กล้อง ๆ ละ 33,000 บาท รวม 
132,000 บาท 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
24,000 บาท 

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท 
4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 

11,200 บาท 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 10/100/1000 ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 6,200 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

6) ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว จ านวน 1 ตู้ ราคา 
9,000 บาท 

/-7) ตู้ CCTV… 
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