
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 5/2556 

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง  ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

คณะกรรมการ 
1. นายปัญญา  งานเลิศ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นายวิศิษฐ  ครูตันเวช       ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
3. นายต่อลาภ  เลขธรากร         ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นายเฉลิมพล  สังขวุฒิ         แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นายปฏิวัติ  ไชยมงคล  แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและ บรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นายพินิจ  กัลยาณมณีกร  สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง  กรรมการ 
10. นางสาวพรทิพย์   มีศักด์ิ        แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
12. นายสนชัย ทองฟู                   ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง         กรรมการ 
13. นายปรีชา  มดแสง  แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ กรรมการ 
14. นายเบญจพล  เปรมปรีดา  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   เลขานุการ 
15. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ สนจ.อท ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวนิดา  ดวงดี        ผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
2. นายบุญพา  ภู่ไข่    ผู้แทนอําเภอไชโย 
3. นางสาวอมรา  รองวัฒน    ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. นางสาวปัณฑ์ชนิต  จารุเอนก ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5. นางสาวจิราพร  ชัยมณ ี    ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
6. นางสุทธิรักษ์  ศรีโสภา    ผู้แทนเทศบาลตําบลบางจัก 
7. นายพัลลภ  นาคทองกุล  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
8. นางวรัญญา  นาคทองกุล  ผู้แทนเทศบาลตําบลม่วงคัน 
9. นางสาวนัชชา  สงวนโสภณ   ผู้แทนเทศบาลตําบลป่าโมก 
10. นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์ประภา ผู้แทน เทศบาลตําบลป่าโมก 
11. นายอดิศักด์ิ  ลึกวิลัย  ผู้แทนเทศบาลตําบลเกษไชโย 
12. นายเทิดทูน  แพทย์หลักฟ้า ผู้แทนเทศบาลตําบลสามโก้ 
13. นายชัยพงษ์  พันธ์ุพรหม    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห 
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14. นางสาวมัณฑนา  บุญถาวร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห 
15. นางจิตรนภา  โพธ์ิพันธ์ุ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวตะพาน 
16. นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
17. นางนันท์นภัส  เอนก    ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมลู 
18. นางสาวอังคณา  ไพโรจน์   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมลู 
19. นางสิริลักษณ์  อุ่นศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
20. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
21. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง   ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว  ติดราชการ 
4. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสด็จ  ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งที่ 403/2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 แต่งต้ัง

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 
2556 มีทั้งหมด 11 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม      ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556  เมือ่วันอังคารที่ 6 
สิงหาคม 2556 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
หน.สนจ.อท  เรื่องสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทําสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 4 
ครั้ง มีหน่วยงานเสนอโครงการฯ จํานวน 74 แห่ง (เอกสารแนบท้าย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
หน.สนจ.อท   เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 14 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดทําข้อมูลตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ/ราคา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหากับเกณฑ์
ราคากลางฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพิจารณาตามคุณลักษณะ
1 ท่ีทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
2 สํานักงานที่ดินจงัหวัดอ่างทอง คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 

25,000 บาท 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

3 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

แท็บเล็ต นร.ป.1 จํานวน 23 เครื่อง ๆ ละ 2,720 บาท 
  

จัดซ้ือตามเกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ  
 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

1) คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 14,000 บาท 
2) โน้ตบุ้ค สํานักงาน จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 
3) โน้ตบุ้ค ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
5,200 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 7 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ขอ้ 10 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 37 

4 อบต.บ้านแห   อ.เมืองอ่างทอง โน้ตบุ้ค ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
5 ทต.บางจัก   

อ.วิเศษชัยชาญ 
1) คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
14,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
4) โน้ตบุ้ค สํานักงาน จาํนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ขอ้ 7 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 43 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 

6 อบต.หัวตะพาน 
อ.วิเศษชัยชาญ 

1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 25,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

7 อบต.หลักแก้ว  อ.วิเศษชัยชาญ โน้ตบุ้ค สาํนักงาน จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 19,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 10 
8 ทต.ม่วงคัน   อ.โพธิ์ทอง 1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

ราคา 25,000 บาท 
2) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 32,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนดิฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 9 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
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ลําดบั หน่วยงาน รายการ การพิจารณาตามคุณลักษณะ

  4) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
เป็นกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์
มาตรฐาน เปรียบเทียบ 3 
รายการ ดังนี้ 
1) ร้าน ทีเค คอมพิวเตอร์ 
ราคา 17,500 บาท 
2) ร้านเอส.เค รฟีิลล์ เซ็นเตอร์ 
ราคา 17,000 บาท 

3) ร้านจินาน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 17,500 บาท 

9 อบต.อินทประมูล  อ.โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
25,000 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 

10 ทต.ป่าโมก   อ.ป่าโมก 
 

แท็บเล็ต นร.ป.1 จํานวน 18 เครื่อง ๆ ละ 2,720 บาท 
  

จัดซ้ือตามเกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ  

11 อบต.บางเสด็จ   
อ.เมืองอ่างทอง 

1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 25,000 บาท 
2) โน้ตบุ้ค ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท 
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
3,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 11 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 

12 อําเภอไชโย 1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 25,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network จํานวน 1 
เครื่อง ราคา 12,500 บาท 
3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 8 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 41 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 51 

13 ทต.เกษไชโย  อ.ไชโย จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 48 

14 ทต.สามโก้  อ.สามโก้ 1) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่ยาว จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 23,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 
บาท 
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,500 บาท 

ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 33 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 34 
 
ตรงตามเกณฑ์ฯ ข้อ 36 

 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 14 แห่ง ดังนี้ 
1. มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 แห่ง ดังนี้   

ลําดับ หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ทบทวน/ 
รอพิจารณา 

1 ท่ีทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง 1 คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท - 
2 สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 1 คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 25,000 บาท - 

        
  /-เทศบาลเมืองอ่างทอง... 



 -๕-
 

ลําดับ หน่วยงาน/โครงการ เสนอ 
(รายการ)

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ   
(รายการ) 

ทบทวน/ 
รอพิจารณา 

3 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

1 แท็บเล็ต นร.ป.1 จํานวน 23 เครื่อง ๆ ละ 2,720 บาท 
  

- 

 - โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ 

4 1) คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 
2) โน้ตบุ้ค สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 
3) โน้ตบุ้ค ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท 
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,200 บาท 

- 

4 อบต.บ้านแห  อ.เมืองอ่างทอง 1 โน้ตบุ้ค ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 27,000 บาท - 
5 ทต.บางจัก  อ.วิเศษชัยชาญ 4 1) คอมพิวเตอร์ สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท 

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
4,200 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
4) โน้ตบุ้ค สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท 

- 

6 อบต.หัวตะพาน   
อ.วิเศษชัยชาญ 

2 1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

- 

7 อบต.หลักแก้ว  อ.วิเศษชัยชาญ 1 โน้ตบุ้ค สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท - 
8 ทต.ม่วงคัน  อ.โพธิ์ทอง 5 1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

2) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท
3) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 
5) เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 

 

9 อบต.อินทประมูล  อ.โพธิ์ทอง 1 คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 5 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท  
10 ทต.ป่าโมก  อ.ป่าโมก 1 แท็บเล็ต นร.ป.1 จํานวน 18 เครื่อง ๆ ละ 2,720 บาท  
11 อําเภอไชโย 3 1) คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
12,500 บาท 

3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,700 บาท 

 

12 ทต.เกษไชโย  อ.ไชโย 1 จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,100 บาท 

 

13 ทต.สามโก้  อ.สามโก้ 3 1) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่ยาว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 
2) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

      /-2.เนื่องจาก... 
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