
รายงานการประชุม 
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย จังหวดัอา่งทอง 
ครั้งที่ 1/2556 

วันศกุรท์ี่  21  ธันวาคม  2555    เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุวิเศษชัยชาญ  ชัน้ 2   ศาลากลางจงัหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   รองประธาน 
2. นายสําราญ  ตันเรืองศรี      ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นางสาวนุชยา  ไรวงษ์         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายการุณย ์ บุญชูช่วย         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นายศิริบุญชู  ไชยมงคล         แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและ   กรรมการ 

บรรเทาสาธารภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี         แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นายโสภณ  เหมือนแก้ว        แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นายวิชัย    สายสุทธ์ิ         ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง        กรรมการ 
11. นายนิทัศน์  กลัดแก้ว         แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
13. นางธนาพัฒน์  ศรีช่วย  นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง   กรรมการ 
14. นายสนชัย  ทองฟู         แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง  กรรมการ 
15. นายเบญจพล  เปรมปรีดา         หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวผกายวรรณ  บุญศรี   ผู้แทน เทศบาลตําบลท่าช้าง 
2. นางนงค์ลักษณ์  มมีงคล  ผู้แทน เทศบาลตําบลท่าช้าง 
3. นายวีรภัทร  พุ่มพวง     ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
4. นางสาวปวีณา  แก้วกําเนิด   ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา 
5. พ.จ.อ.เจนจบ  ดิษฐ์ผดุง  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลคําหยาด 
6. นายศุภวัฒน์  ต้องเชื้อ  ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิต 
7. นางสาวภัทรภร  เปี่ยมศิร ิ         ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิต 
8. นางสาวกรรณิกา  ภู่ประดับ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น 
9. นางสาวพรรณี  ม่วงศรีอินน ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
10. นางพัชรินทร์  ขอพึ่ง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน 
11. นางสาวอัจฉรา  จันทร์เพง็  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจําลอง 
12. ว่าที่ร้อยตรีเดชา  รุประมาณ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์
13. นางสาวพรพัสนันท์  เอี่ยมแสง  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช 

/-14.นางปิยนันท์... 
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14. นางปิยนันท์  ปันกอ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
15. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
16. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
17. นายกฤตพัฒน์  ล้านแก้ว  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน สนจ.อท 
18. นางสาวกฤติยาพร  จันทรแ์ก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ      ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว  ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดราชการ และได้มอบหมายนายปัญญา  งานเลิศ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานที่ประชุมฯ 
          
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งที่ 403/2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 แต่งต้ัง

คณะกรรมการการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัย
ชาญ และผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดและสถิติจังหวัด เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและบูรณาการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 
2555 มีทั้งหมด 4 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 

มตทิีป่ระชุม      ไม่มีผูใ้ดขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชมุจึงรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2555 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  3.1 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 

กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติให้ประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) 
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Mini Electronic Board หรือ Mini e-Board) และแท็บเล็ต 
(Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ยึดถือเกณฑ์ดังกล่าว ในการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้ง ส่วนราชการทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 
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  3.2 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
ตามที่ จังหวัดได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

และได้แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท นั้น  

คณะกรรมการฯ กระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่          
9 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยกําหนดให้ใช้
หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ
ทราบแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง  เพื่อพจิารณา 
หน.สนจ.อท  4.1 เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 9 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ มา
พร้อมนี้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง 
และให้ส่งแบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว 

มตทิีป่ระชุม 
ลําดบั หน่วยงาน 

เสนอ 
(รายการ) เห็นชอบ  (รายการ) มูลค่า (บาท) 

1 เทศบาลตําบลท่าช้าง 
อ.วิเศษชัยชาญ 

2 2 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน และ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 

19,300 

2 อบต.บางระกํา อ.โพธ์ิทอง 1 1 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน) 30,000 
3 อบต.คําหยาด 

อ.โพธ์ิทอง 
2 2 (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน

สํานักงาน และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 
24,400 

4 อบต.ราชสถิตย์   
อ.ไชโย 

1 1 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1) 

26,000 

5 อบต.เทวราช   
อ.ไชโย 

3 3 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน , 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ขาวดํา) 

106,600 

6 อบต.วังน้ําเย็น 
อ.แสวงหา 

3 3 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 , เครื่องสํารองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก) 

38,200 

7 อบต.บ้านพราน อ.แสวงหา 2 2 (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องสํารองไฟฟ้า) 5,400 
/-8. อบต.จําลอง... 
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มตทิีป่ระชุม 
ลําดบั หน่วยงาน 

เสนอ 
(รายการ) เห็นชอบ  (รายการ) มูลค่า (บาท) 

8 อบต.จําลอง  อ.แสวงหา 1 1 (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 4,300 
9 อบต.นรสิงห์   

อ.ป่าโมก 
4 4 (เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์ Multifunction    แบบฉีด
หมึก , เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์) 

147,400 

 
หน.สนจ.อท  4.2 เรื่องแนวทางปฏิบัติการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์

สืบเนื่องจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยเฉลี่ยเดือนละ 3-4 ราย ฝ่ายเลขานุการ พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการเสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อความเป็นระบบในการพิจารณา เห็นควรกําหนดจัด
ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรายไตรมาส (3 เดือนต่อครั้ง) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จะกําหนดประชุมในไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2555 
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2556 ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสท่ี 4 เดือน
กันยายน 2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง เป็นรายไตรมาส โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดทราบ และนําเสนอในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

 
ระเบยีบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ไม่มี  
 

ปิดประชุม เวลา 10.30 น. 
 

           ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวกฤติยาพร  จันทร์แก้ว) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวขนิษฐา  แจ้งใจ) 

                                              หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


