
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง 
ครั้งที่ 3/2561 

วันอังคารที ่11 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

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

1. ผู้มาประชุม 
1. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   ประธาน 
2. นายสมยศ  พุ่มน้อย  ปลัดจังหวัดอ่างทอง     กรรมการ 
3. นายเลิศชัย  สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
4. นางจารุวรรณ  มั่นใจ  แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
5. นางสาวประภา โค้วศิริ  แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  จ านงค์ถ่ิน        แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   กรรมการ 
7. นางสาวกอบแก้ว  พยอมสินธุ์ แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา  กรรมการ 

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
8. นายปวีณ์กร  มิ่งเชื้อ         แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง          กรรมการ 
9. นายชาติชาย  ดาราชาติ  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
10. นางนิสา  เหล่ามงคลรังศรี  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กรรมการ 
11. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
12. นายชูชาติ  เถาวัลยา         แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง             กรรมการ 
13. นางพัชรภา  เหมือนแก้ว  แทน นายกเทศมนตรีต าบลม่วงเตี้ย  กรรมการ 
14. นางสาวเกศทิพย์  กองแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช กรรมการ 
15. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
 
2. ผู้ไมม่าประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง       ติดภารกิจ 
2. นายทวีป  ทองเนื้อแปด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ติดภารกิจ  
3. นายอาณัฐชัย  ไพลด า   ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   ติดภารกิจ 

 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิทยา  คมคาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ 
2. นางณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์ ผู้แทนเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
3. นางสุกานดา  จันทะวงษา  ผู้แทนเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
4. นายสันติ  จินหิรัญ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า 
5. นายชัชชัย  มณีโชติ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า 
6. นายสรายุทธ  วงศ์นพหิรัญ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า 
7. นายทรรศน์เธียร  ณัฐภาสรณ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 
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8. นางกฤติยาพร  ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานที่ประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้มีค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO) เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 ท่าน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และบูรณาการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ส าหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2561 มีหน่วยงานที่เสนอขอให้
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

2561 มีทั้งหมด 10 หน้า ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไขประการใด 
ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แก้ไขให้ต่อไป  

มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไขและที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
เลขานุการ  3.1 ระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง ได้จัดท าระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด
อ่างทอง (http://123.242.159.135/web) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดอ่างทอง ค าสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องรายงานให้
จังหวัดทราบภายหลังการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดมีหนังสือแจ้งเวียน 
พร้อมวิธีการใช้งานระบบฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธาน (รอง ผวจ.)  มอบหมายให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานที่ประชุมฯ แทน เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  4.1 เรื่องพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ   
ได้จัดท าแบบสรุปรายการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (เอกสารแนบท้าย) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในที่ประชุมฯ ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพธิ์ทอง 
ผู้แทน ทต.โพธิ์ทอง  เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบาลบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน 5 รายการ ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

22,000 บาท รวม 44,000 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง 
จ านวน 1 เครื่อง และงานด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 เครื่อง   

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
21,000 บาท ส าหรับการบันทึกข้อมูลการฝากขยะ การส ารวจสุนัขและแมวในพ้ืนที่ ของ   
กองสาธารณสุขฯ 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวม 23,700 บาท ส าหรับกองคลัง ส านักปลัด และกอง
สาธารณสุขฯ 

4) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวม 
5,000 บาท 

5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,800 บาท รวม 11,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,100 บาท  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เก่ียวข้อง 

 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง 

ผู้แทน อบต.บางเจ้าฉ่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า เสนอโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์    
(ระบบจอ LED Full color Display) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) จอประชาสัมพันธ์ LED Full color จ านวน 6 จอ ไม่มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ 
เปรียบเทียบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ได้แก่ 

- บริษัท shoppingpc ราคา 38,070.60 บาท 
- หจก.บิ๊กคอมทูแฮนด์ไอที ราคา 38,520 บาท 
- บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคา 42,800 บาท 
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2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ computer จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะและราคาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ เปรียบเทียบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ได้แก่ 

- บริษัท shoppingpc ราคา 19,476 บาท 
- หจก.บิ๊กคอมทูแฮนด์ไอท ีราคา 101,650 บาท 
- บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคา 133,750 บาท 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
3) อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟ จ านวน 1 ระบบ ราคา 16,050 บาท  
4) สายไฟ , สายแลนด์ , สายเพาเวอร์ จ านวน 1 ระบบ ราคา 16,050 บาท 
5) ค่าติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ระบบ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบันของ อบต. และสนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
เด็กโรงเรียนอนุบาล อบต. และเมนูรายการอาหารแต่ละวันให้ประชาชนทราบ  

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าไม่มีคุณลักษณะและราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดย
ได้จัดหาคู่เทียบ จ านวน 3 ร้านค้า และเลือกราคาต่ าสุด ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดแล้ว 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) สถานที่หรือจุดติดตั้งจอประชาสัมพันธ์อยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง และ
ต าแหน่งที่ติดตั้งสามารถมองเห็นได้จริงหรือไม่ 

ผู้แทน อบต.บางเจ้าฉ่า  สถานที่ติดตั้งจอประชาสัมพันธ์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ซึ่งเป็นที่กลางแจ้ง 
ส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันของ อบต. และเมนูรายการอาหาร
กลางวันในแต่ละวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กโรงเรียนอนุบาล อบต. ให้ประชาชนและบุคคล
ทั่วไปรับทราบ 

กรรมการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) เวลาในการเปิด-ปิดจอประชาสัมพันธ์คือเวลาใด คุ้มค่าไฟฟ้าหรือไม่ และ 
มีความจ าเป็นในการติดตั้งจอประชาสัมพันธ์เพียงใด 

ประธาน  เห็นด้วยกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในเรื่องของความคุ้มค่าและความจ าเป็นในการใช้งาน 
ผู้แทน อบต.บางเจ้าฉ่า เนื่องจากตอนนี้ต าบลบางเจ้าฉ่านับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 

อีกทั้งโรงเรียนยังมีผู้มาดูงานบ่อยครั้ง และมีจ านวนนักเรียนจ านวนมาก จึงเห็นว่าการติดตั้ง   
จอประชาสัมพันธ์นั้นมีความจ าเป็นและคุ้มค่า 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เก่ียวข้อง 

 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ  อ.ป่าโมก 

ผู้แทน อบต.บางเสด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ เสนอโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ต าบลบางเสด็จ อบต.บางเสด็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 รายการ 
ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 10 กล้อง ๆ ละ 33,000 บาท  
รวม 330,000 บาท 

 
/-2)อุปกรณ.์.. 



 

 
-๕- 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 64,000 บาท 

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 
เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท รวม 38,000 บาท 

4) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ ราคา 
4,000 บาท 

5) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท  
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

6) ค่าด าเนินการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ระบบ ราคา 24,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,900 บาท ซึ่งการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครั้งนี้เป็นการ
ติดตั้งแบบไร้สาย ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยติดตั้งทั้งหมด 10 จุด เพ่ือเฝ้าระวังการ
เกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ การก่อการร้ายจากผู้ไม่หวังดี เฝ้าดูการจราจร และเฝ้ าระวังปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 

เลขานุการ  ได้ตรวจสอบคุณลักษณะตามรายการที่ขออนุมัติแล้ว พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560 ที่กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติตามรายการท่ีเสนอ โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ที่เก่ียวข้อง  

 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่  อ.เมืองอ่างทอง 

ผู้แทน อบต.หัวไผ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ เสนอโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จ านวน 16 กล้อง ๆ ละ 
55,000 บาท รวม 880,000 บาท 

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง    
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 64,000 บาท  

3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,900 บาท  
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

4) สายน าสัญญาณใยแก้วน าแสง (12 core) จ านวน 6,700 เมตร ๆ ละ 26 บาท รวม 
174,200 บาท 

5) ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 495 บาท รวม 4,950 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,129,050 บาท ซึ่งเดิมได้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 
กล้อง รวม 10 จุด แต่ช ารุดและเป็นการติดตั้งแบบไร้สาย ซึ่งการติดตั้งใหม่ครั้งนี้เป็นการติดตั้ง
โดยใช้สายไฟเบอร์ออฟติก โดยติดตั้งทั้งหมด 16 กล้อง รวม 10 จุด ซึ่งที่ผ่านมามีการขอน า
ภาพที่บันทึกไปใช้ประโยชน์ในทางคดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 
 
 

/-เลขานุการ... 
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