
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 

ครั้งที่ 5/2558 
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมโพธ์ิทอง   ช้ัน 2   ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
*********************** 

คณะกรรมการ 
1. นายวีระศักด์ิ  ประภาวัฒน์เวช   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธานที่ประชุม 
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนลออ แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ  
3. นางจารุวรรณ  มั่นใจ         แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางสาวพนอ  กันสิร ิ  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ 
5. นายวิวัฒน์  ตรีสุนทรทรัพย์ แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จํานงค์ถิ่น        แทน โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธ์ุ แทน หัวหน้าสาํนักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นางศาณิศรา  ใบโพธิ์  แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง    กรรมการ 
9. นายศุภสิทธ์ิ  พ่ึงอําพล  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นางพัชรภร  แก้วรตัน์  แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
11. นายวีระชัย  มูลดาเพ็ชร         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง            กรรมการ 
12. นางสาวชุติมา  เทียนไชย  ผู้แทนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ   กรรมการ 
13. นางปิยนันท์  ปันกอ  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายหัฎฐะพล  เมฆอาภา  ผู้แทนอําเภอวิเศษชัยชาญ 
2. นางสาวสุพีรณัฐ  บุญเกิน  ผู้แทนเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3. นายอร่าม  พงษ์ศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อท 
4. นายวัลลภ  มะลิงาม  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สนจ.อท 
5. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.อท 
6. นางสาวนุชนาถ  ป่ินทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิติงาน สนจ.อท 
7. นายสุรศักด์ิ  โตรส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ สนจ.อท 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
2. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง   ติดราชการ 
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ติดราชการ 
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    ติดราชการ 
5. ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น  ติดราชการ 

 
/-เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (CIO) เป็นประธานที่ประชุมฯ 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีคําสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค และผู้จัดการ
สํานักงานงานบริการลูกค้า กสท. อ่างทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ หัวหน้า
สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและ 
บูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

สําหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2558  มีหน่วยงานที่เสนอขอให้พิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 มี

ทั้งหมด 11 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุฯ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  3.1  เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จํานวน 5 แห่ง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงตามลําดับต่อไป 

1. สํานกังานจังหวดัอา่งทอง 
ผู้แทน สนจ.อท สํานักงานจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5 เครื่อง    

เครื่องละ 3,700 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,800 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
/-2.ที่ทําการปกครองจังหวัด... 
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2. ทีท่าํการปกครองจังหวดัอ่างทอง  
ผู้แทน ปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 30,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 23,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง     

ราคา 3,700 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง  
ผู้แทน สนง.พช.อท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ 

3.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มออมทรพัย์ เพื่อการผลิต 
จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 33 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 33 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 33 ชุด       

ชุดละ 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 33 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 897,600 บาท 
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ศูนย์แสดงและจําหน่ายสนิค้า OTOP ระดับจังหวัด 

จํานวน 6 รายการ ได้แก่ 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท 
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด       

ราคา 3,800 บาท 
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท 
5) เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง ไม่มีคุณลักษณะและราคา 

ตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 
 

/-Zebex Laser... 
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- Zebex Laser Z-3190 ราคา 3,900 บาท 
- Zebex Z3100 ccd ราคา 2,500 บาท 
- MD2230 USB ราคา 3,990 บาท 

6) เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด จํานวน 1 เครื่อง ไม่มคีุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ ์ได้แก่ 

- GC-420t Barcode Printer ราคา 13,500 บาท 
- Godex Barcode Printer RT700x ราคา 11,900 บาท 
- Honeywell PD43 Printer Barcode ราคา 11,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,700 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ โดยในข้อ 5) และ 6) ให้จัดซื้อในราคาที่ตํ่าสุดตามที่เสนอขอ
อนุมัติ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
4. สํานกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัอา่งทอง  

ผู้แทน สนง.สถ.อท  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เสนอขออนุมัติ จํานวน 5 รายการ 
ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ  ละ 23,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท 
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท 
4) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท 
5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,200 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 

2. อําเภอวิเศษชัยชาญ  
ผู้แทน อ.วิเศษชัยชาญ อําเภอวิเศษชัยชาญ เสนอขออนุมัติ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 21,000 บาท 
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,600 บาท  
เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามรายการที่เสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
/-ระเบียบวาระที่ 4... 



 
 

-๕-

 
ระเบยีบวาระที่ 4    เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
 ไม่ม ี

 
ปิดประชุม เวลา 10.45 น. 
 

       กฤติยาพร  ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์) 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

          ปิยนันท์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางปิยนันท์  ปันกอ) 

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


