
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๔ ชั้น 

------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายอาคม  สงเคราะห์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ         ประธาน 
2. นายวรพจน์  วรนุช ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฎพระนครศรีอยุธยา        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. นางสมคิด   นัสพร ผู้แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ 
๔. นางนงลักษณ์ เรืองศรี ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ 
๕. นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ   
๖. นายมานิตย์ บุญตา ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         กรรมการ     
๗. นางสาววรรณวิมล การีเก้ือ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา         กรรมการ 
๘. นายก้องภพ  ใจเย็น ผู้แทน นายกเทศมนตรีต าบลราชคราม         กรรมการ 
๙. นายสุมิตร สุทธิปรีชาวงศ์ ผู้แทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          กรรมการ   
1๐. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
  ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CIO)  ติดราชการ 
๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๔. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ติดราชการ 
๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๖. นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ติดราชการ 
๗. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
๘. หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร แสงสร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  ส านักงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. นายวิชิต   เรือนจ ารูณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อย.1 
3. นางลัดดาวัลล์ มีสุวรรณ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.โพสาวหาญ 
4. นางเพชรรัตน์ กรรณิกา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
5. นายภัทกร วงษน์าค ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านช้าง 
6. นางสาวจิราพร เจียมฮวดหลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลต าบลท่าเรือ 
7. นายนุกูล ศรีงาม ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบางนมโค 
8. นายสุพจ สุธิราช ผู้อ านวยการโรงเรียน อบต.โพสาวหาญ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีมีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และขอให้น าเข้าที่ประชุมพิจารณา โดย
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน 

๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ หน้า ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหาก
ประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กรุณาแจ้งที่ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ๑ คณะ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
๒ คณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  ดังนี้  

๑) ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๒๒๖๐/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและคณะกรรมการร่วม ๑๘ คน 
มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  

(๒) ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๒๒๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น ๒ 
คณะ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา      ในการจัดท ารายละเอียดโครงการ และพิจารณากลั่นกรอง
รายละเอียด คุณลักษณะ ราคา ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอ  ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

- คณะที่ ๑ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานให้ค าปรึกษา และ
พิจารณาโครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- คณะที่ ๒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานให้ค าปรึกษา และพิจารณาโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะให้เป็นไปตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ก าหนดเป็นต้นไป 
   - กรณีค าขอโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนดได้ 
   - กรณีที่ใช้นอกเหนือไปจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

๓.๒.๒ กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคากลางที่ ICT ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง หรือแสดงรายละเอียดการค านวณราคาอ้างอิงตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

๓.๒.๓ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา ก่อนน าเข้าสู่
วาระการพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย   

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๓ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด  
๓.๓.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีทั้งสิ้น ๖๙ 
รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

๓.๓.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีทั้งสิ้น ๑๓ 
รายการ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการจาก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ หน่วยงาน  
๖ โครงการ ดังนี้ 
๔.๑ โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ หน่วยงาน ๖ โครงการ 

ฝ่ายเลขาฯ ได้รับรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จาก
คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะ 
ราคา ความเหมาะสม จึงน าเรียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน ๖ หน่วยงาน ๖ โครงการ ดังนี้ 

                                      1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา 

จ านวน ๘ โรงเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

๑๖ ๒๑,0๐๐ ๓3๖,0๐๐ ๑๑/๖ 
 

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

1๖ ๒,๒00 ๓๕,๒00 ๖๗/๒๕ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ ์
๓,๘๐๐ 

รวม ๓๗๑,๒00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2559 
                                      ๒. เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลท่าเรือ จ านวน ๓ 

โรงเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

๖ ๒๑,0๐๐ ๑๒๖,0๐๐ ๑๑/๖ 
 

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

๖ ๒,๒00 ๑๓,๒00 ๖๗/๒๕ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ ์
๓,๘๐๐ 

รวม ๑๓๙,๒00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2559 
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                                      ๓. เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ังอุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

๑ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลบางนมโค จ านวน ๓ 

โรงเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

๖ ๒๑,0๐๐ ๑๒๖,0๐๐ ๑๑/๖ 
 

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

๖ ๒,๒00 ๑๓,๒00 ๖๗/๒๕ 
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ ์
๓,๘๐๐ 

รวม ๑๓๙,๒00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2559 
                                      ๔. เทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๔  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ 
(ข้อ/หน้า) 

1 

กองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

1 22,0๐๐ 22,0๐๐ 8/4 

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 3 7,900 23,700 42/17  

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า  1 9,600 9,600 48/19 
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี 3 17,000 51,000 49/20  

รวม 106,300 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2559 
                                      ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

1                                  
 

กองช่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่  
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera)  แบบท่ี 2 

13 35,000 455,000 6/5 
cctv 

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง  

1 24,000 24,000 10/8 
cctv 

รวม 479,๐00 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
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  ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ อ าเภออุทัย ขอความเห็นชอบโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒  รายการ  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับ 
สถานที่ต้ัง
อุปกรณ์ 

รายการ 
จ านวน 
(รายการ) 

ราคา/
หน่วย 

รวม  
(บาท) 

เกณฑ์ฯ  
(ข้อ/หน้า) 

1                                  
 

กองช่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่  
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera)  แบบท่ี 1 

๑๒ 2๒,000 ๒๖๔,000 ๕/๔ 
cctv 

2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง  

๑ ๗4,000 ๗4,000 1๑/๙ 
cctv 

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 1 ๕,1๐๐ ๕,1๐๐ 5๙/2๓  
ราคาต่ า

กว่าเกณฑ ์
๕,๘๐๐ 

รวม 343,100 

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ/ราคาที่จัดหาเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๙ และเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2559  

 ๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ก าหนดให้โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อ
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอ่ืน 
 ๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา  
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒ ไม่มีกรรมการที่มีความรู้เฉพาะในด้านการศึกษา

ท้องถิ่น จึงเสนอข้อพิจารณา ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน เป็นกรรมการ ใน

คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒  (เอกสารประกอบ ๑) 
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๓ โดยให้มีศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นประธาน และให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศีอยุธยา เขต ๒ เป็น
เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพิจารณา (เอกสารประกอบ ๒) 
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