
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

1. ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนละออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวรชยา  ธนติยะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  มั่นใจ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จํานงค์ถิ่น        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์        แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นางสาวพรทิพย์  มีศักด์ิ  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นางสาวจารุณี  รองรัตน  แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง   กรรมการ 
11. นายกิตติศักด์ิ  งามขํา  แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเทวราช กรรมการ 
12. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอาณัฐชัย  ไพลดํา  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางสาวชไมพร  อําไพจิตร หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
15. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสว ี ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดราชการ 
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง     ติดราชการ  
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง     ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย       ติดราชการ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พ.ต.ท.เวทิศ  สาลีสังข ์  ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
2. ร.ต.อ.สนอง  แดงรักษ์  ผู้แทนตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
3. นายวีระชาติ  ผิวบาง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
4. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
 

/-เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดอ่างทองได้รับงบประมาณโครงการตามแนวทาง
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เพิ่มเติม) ที่มีรายละเอียดในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 หน่วยงาน คือ 
ตํารวจภูธรจังหวัด โดยอยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแบบรายงานโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 1 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2560 มีทั้งหมด 5 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย แจ้งการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ       
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการที่เป็นงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดจะต้องเสนอคณะกรรมการดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ
วงเงินส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เช่น วงเงินรวมทั้งโครงการ 15 ล้านบาท แต่มี
ส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 9 ล้านบาท โครงการนี้จะอยู่ใน
อํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) 

1.2 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยต้อง
ผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดก่อน 

กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการในหลักการเบื้องต้น ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป 

/-2. คณะกรรมการ... 
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2. คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
2.1 โครงการเฉพาะในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ 

(เช่น จอภาพแสดงผล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ) ไม่พิจารณาใน
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อ่ืน (เช่น เสาติดต้ังกล้อง สาย Fiber Optic) แต่หน่วยงานต้องนําเสนอ
ภาพรวมทั้งโครงการ 

2.2 การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกําหนดเป็นหลัก กรณีที่จําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่นอกเหนือไปจากที่มีกําหนดไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจน 

2.3 กรณีไม่มีเกณฑ์ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้     
คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะที่สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ และ/หรือแสดงรายละเอียดการคํานวณ
ราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

3. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถใช้แนวทางข้างต้นในการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ 

4. กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถพิจารณาให้
ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนําเสนอกระทรวง นั้น ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัดเพื่อทราบในโอกาสแรกที่จัดประชุม 
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด อําเภอทุกแห่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทองทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลขานุการ  3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 

จังหวัดอ่างทอง ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 
2560 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดย
ปรับคุณลักษณะเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง  

2) โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
งบประมาณ 22,000,000 บาท มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทองจัดทําแบบรายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และประสาน ติดตามผลการ
พิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้ว พบว่า  

/-ส่วนที่เป็น... 
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ส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท    
ซึ่งอยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงไม่ต้องส่งคณะกรรมการฯ 
ของกระทรวงมหาดไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เสนอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และองค์การ
บริหารส่วนตําบลนรสิงห์ 

  ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ได้รับงบประมาณโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ใน
การติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 22,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องพิจารณา จํานวน 9 รายการ เป็นเงิน 
5,057,700 บาท ซึ่งเป็นอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  

ผู้แทน ภ.จว.อท  ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 9 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 130,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 27 เครือ่ง ๆ ละ 2,800 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 
5) ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จํานวน 

1 ตู้ ราคา 23,000 บาท  
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมควบคุม

คอนโทรลเลอร์ จํานวน 1 ชุด ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า 
ได้แก่  

- บริษัท ซทีีเค โซลูช่ันซิสเต็ม จํากัด  ราคา 50,000 บาท 
- บริษัท ประสพทรัพย์ จํากัด  ราคา 55,000 บาท 
- ร้านธันว์วิทยุ  ราคา 65,000 บาท 

7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จํานวน 55 กล้อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตาม
เกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัท ซทีีเค โซลูช่ันซิสเต็ม จํากัด  ราคา 82,000 บาท 
- บริษัท ประสพทรัพย์ จํากัด  ราคา 85,000 บาท 
- ร้านธันว์วิทยุ  ราคา 79,500 บาท 

8) โปรแกรมควบคุมจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Software Management) 64 ช่อง 
จํานวน 1 ชุด ไม่มีคุณลกัษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรยีบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัท ซทีีเค โซลูช่ันซิสเต็ม จํากัด  ราคา 300,000 บาท 
- บริษัท ประสพทรัพย์ จํากัด  ราคา 300,000 บาท 
- ร้านธันว์วิทยุ  ราคา 300,000 บาท 

/-9) อุปกรณ์... 
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9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Gigabit SFP Managed Switch จํานวน 1 เครื่อง ไม่มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านคา้ ได้แก่ 

- บริษัท ซทีีเค โซลูช่ันซิสเต็ม จํากัด  ราคา 32,000 บาท 
- บริษัท ประสพทรัพย์ จํากัด  ราคา 30,000 บาท 
- ร้านธันว์วิทยุ  ราคา 30,000 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
10) ชุดจอแสดงผล (Video Wall) พร้อมติดต้ัง จํานวน 32 ชุด ๆ ละ 170,000 บาท 
11) โครงสร้างพร้อมอุปกรณ์ พร้อมตกแต่ง จํานวน 1 ชุด ราคา 1,477,000 บาท 
12) ชุดคอนโทรลเลอร์จอภาพ จํานวน 1 ชุด ราคา 1,500,000 บาท 
13) ชุดโปรแกรมควบคุมจอแสดงผล จํานวน 1 ชุด ราคา 4,400,000 บาท 
14) อุปกรณแ์ปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Convertor) 10/100/1000 

จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท 
15) 4 Port Industrial Gigabit PoE Switch Managed + 2 SFP Slots  

จํานวน 12 ชุด ชุดละ 11,000 บาท 
16) 2 Port Industrial Gigabit PoE Switch Managed + 2 SFP Slots  

จํานวน 7 ชุด ชุดละ 6,600 บาท 
17) Mini GBIC SFP 1.25GB, 1000Base-LX, Single-Core, 40KM  

จํานวน 54 ชุด ชุดละ 5,500 บาท 
18) กล่องพักสายใยแก้วนําแสงชนิดแขวน (Wall Outdoor)แบบใช้งานภายนอก

อาคาร จํานวน 27 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท 
19) ระบบสายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 24 Core 

จํานวน 86,000 เมตร ๆ ละ 45 บาท 
20) สายนําสญัญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) จํานวน 3,000 เมตร   

เมตรละ 25 บาท 
21) สายไฟฟ้า VCT ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2.5 mm. จํานวน 20 ม้วน ๆ ละ 1,450 บาท 
22) ค่าแรงติดต้ัง ราคา 1,782,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000,000 บาท  
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
  รายการที่ 1-5 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
  รายการที่ 6-7 มีคุณลักษณะและราคาสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางฯ  
  รายการที่ 8-9 เป็นรายการที่มีเกณฑ์ราคากลางฯ   
 ซึ่งทางตํารวจภูธรจังหวัดได้สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า และจากเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบหา

ราคาอ้างอิงตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทําข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์ราคากลางฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
/-เลขานุการ... 
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