
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 6/2560 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

1. ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสกุลรัตน์  แป้นทอง  แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวรชยา  ธนติยะกุล  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
4. นางสาวประภา  โค้วศิร ิ  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางสาวนุชยา  ไรวงษ์  แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  ไพรวรรณ        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสุพิชญา  บุญพิชัย  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นายปวีณกร  มิ่งเชื้อ  แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นางณนธรส  หีบท่าไม้  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายเฉลิมพล  หล่ําวรัตน์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง   กรรมการ 
12. นางสาวพรทิพย์  พ่ึงอ่อน  แทน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเทวราช กรรมการ 
13. นายทวีป  ทองเนื้อแปด    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางสาวกฤติยาพร  ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดราชการ 
2. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง     ติดราชการ  
3. นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย       ติดราชการ 
4. นายอาณัฐชัย  ไพลดํา  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)      ติดราชการ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอมรา  รองรัตน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองศักด์ิ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 
3. นางสาววิภา  ศรีวิชัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 
4. นางสาวชิสา  โรจนบวร  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
5. นางสาวสาธิกา  ดวงประภา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ 
6. นางคนึง  ทัฬหสิทธิชัย  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 /-ระเบียบวาระที่ 1... 



 
 

-๒-

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดภารกิจสําคัญ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่างทองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้แทน 
  1.2 การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2560 มีหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

2560 มีทั้งหมด 7 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1  เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

กระทรวงมหาดไทย แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม กรณีการจัดหาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง 
(ไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ คือ “กรณีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องเป็นการจัดหา
ตามคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยไม่
ขัดแย้งกับข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ข้อแนะนําประกอบการพิจารณา และลักษณะการใช้งานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท ตามท่ีแนบท้ายประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” และกําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 
  1. เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ผู้แทนเทศบาลเมือง สํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
21,000 บาท รวม 105,000 บาท 

2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท รวม 11,000 บาท 

3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (Smart TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 25,000 บาท รวม 125,000 บาท 

 /-รวมเป็นเงิน... 



 
 

-๓-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,000 บาท โดยจัดซื้อให้กับโรงเรยีน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส โรงเรียนละ 1 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ชัยมงคล จํานวน 3 ชุด ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่า 
- รายการที่ 1 คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
- รายการที่ 2 คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ แต่เสนอราคาต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลางฯ  
- รายการที่ 3 คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

โดยอ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ณ 
เดือนมีนาคม 2560 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
ผู้แทน อบต.เทวราช  องค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช เสนอขออนุมัติ จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
รวม 80,000 บาท โดยติดต้ังใช้งานที่สํานักปลัด จํานวน 2 เครื่อง กองการศึกษา จํานวน 1 
เครื่อง และกองคลัง จํานวน 2 เครื่อง 

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 
บาท โดยติดต้ังใช้งานที่สํานักปลัด 

3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท 
รวม 15,400 บาท โดยติดต้ังใช้งานที่สํานักปลัดและกองการศึกษา 

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท โดยติดต้ังใช้งานที่กองคลัง 

5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 
14,000 บาท 

6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท รวม 19,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,600 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา 
ผู้แทน อบต.จําลอง  องค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร แบบที่ 1 จํานวน 6 กล้อง ๆ ละ 22,000 บาท รวม 132,000 บาท  

 /-2) อุปกรณ์... 
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2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

9,100 บาท 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

4) ค่าติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ระบบ ราคา 9,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะติดต้ังบริเวณหน้า อบต. 

จํานวน 1 กล้อง หลัง อบต. จํานวน 2 กล้อง ศูนย์เด็กเล็กฯ จํานวน 2 กล้อง และศูนย์ ICT ตําบล 
จํานวน 1 กล้อง  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่า 
- รายการที่ 1 และ 2 คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด 

- รายการที่ 3 คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ราคากลางฯ แต่เสนอราคาต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลางฯ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

ที่เกี่ยวข้อง 
 
  4. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย 
ผู้แทน อบต.ชัยฤทธ์ิ  องค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ เสนอขออนุมัติ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย IP/WDR Network Camera แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จํานวน 6 
กล้อง ๆ ละ 22,000 บาท รวม 132,000 บาท โดยติดต้ังกล้องบริเวณสามแยกบ้านพัก
ตํารวจ ม.6 , หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.5 , หอถังสูงน้ําประปา ม.2 , ก่อนถึงสามแยกไปสนามกีฬา 
ม.3 , ริมถนนซอยศาลพ่อปู่ ม.5 และริมถนนซอยต้นโพธิ์ บ้านนางพวงรัตน์ โลหะรัตน์ ม.4 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 74,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวม 

16,800 บาท สําหรับติดต้ังควบคู่กับกล้องแต่ละตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,200 บาท 

รวม 12,400 บาท 
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 5 ช่อง จํานวน 11 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและ

ราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 
- บริษัท FRIEND INSTALLING SERVICE CO.,LTD ราคา 820 บาท 
- บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิคอล จํากัด ราคา 850 บาท 
- หจก.เจ คอมพิวเตอร์ ราคา 850 บาท 

7) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จํานวน 6 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า ได้แก่ 

- บริษัท FRIEND INSTALLING SERVICE CO.,LTD ราคา 3,000 บาท 
- บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิคอล จํากัด ราคา 3,200 บาท 
- หจก.เจ คอมพิวเตอร์ ราคา 3,000 บาท 

 /-อุปกรณ์อ่ืน ๆ... 
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