
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หอ้งประชุม ช้ัน ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ถนนวิสุทธกิษัตริย์
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้  มา  ประชุม  
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการ

ประธานท่ีประชุม
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล ผู้จัดการระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ
6. นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

7. นายพงษ์ศักดิ ์ธีระกติติวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นายธนะสิทธ์ิ อนันต์สิริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ คณะทำางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

10. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

11. นายนิวัตร สถติกาญจนะ ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค

12. นายพิศณุ ตนัติถาวร ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

13. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ สายงานธุรกิจสารสนเทศฯ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด

15. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ นักจดัการงานท่ัวไปชำานาญการ กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.

16. นายชวลิต จรัสตระกูล ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร-
ราชการจังหวัด สป.มท.

17. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการและปฏบัิตกิารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.
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18. นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำานวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
19. นายทองสิน สัตยาพันธ์ุ ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร หวัหนา้กลุ่มพฒันาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและ

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.

21. นางสาววรรณภา ขนัติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

22. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

23. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน กรรมการและ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ตดิราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้แทนกรมท่ีดิน กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ นักประมวลผลข้อมูล ๗ การไฟฟ้านครหลวง
2. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย นักประมวลผลข้อมูล ๕ การไฟฟ้านครหลวง
3. นายสุเทพ ศรีสรวญ ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สระบุรี
4. นายแสวง บุญรักศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.สระบุรี
5. นายภูวนาถ บำารุงพันธ์ุ ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.จันทบุรี
6. นายสามารถ รอดสำาราญ ผู้อำานวยการโรงเรียน รร.พระปฐมวิทยาลัย
7. นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.นครปฐม
8. นางสาวสุภาวดี เก้าล้ิม นักวิชาการศกกษา ๖ว อบจ.นครปฐม
9. นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว อบจ.นครปฐม
10. นายวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำานวยการโรงเรียน รร.บ้านใหม่พิทยาคม

อบจ.นครราชสีมา
11. นางสาวเนตรนภา นิ่มหนู นักวิชาการศกกษา อบจ.เชียงใหม่
12. นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กำาแพงเพชร
13. นายเอนก อ่วมแจง ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.อุตรดติถ์
14. นางพรพิมล รุ่งแจ้ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว อบจ.กำาแพงเพชร
15. นางสาววีรยา บุษชะบา ครูผู้ช่วย รร.อบจ.กำาแพงเพชร
16. นางสาวมุทิตา เสนามาตย์ ครูผู้ช่วย รร.อบจ.กำาแพงเพชร
17. นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์ นักวิชาการศ๊กษา ๖ว อบจ.อุตรดติถ์
18. นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำานวยการโรงเรียน รร.เตรียมอุดมศกกษา

น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
19. นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครู รร.เตรียมอุดมศกกษา

น้อมเกล้า อุตรดิตถ์

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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20. นายสันติ ภูพืช รองผู้อำานวยการโรงเรียน รร.ตรอนตรีสิทธ์ุ จ.อตุรดติถ์
21. นายชำานาญ จิระศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมป้องกันฯ
22. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
23. นายวรกิจ วรรณศิริ ผู้ตดิตาม อบจ.จันทบุรี
24. นางสาวสุธิวรรณ โพธิเจริญ นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗ อบจ.จันทบุรี
25. นายเอกวุฒิ สกุลไทยสุวาทิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ.จันทบุรี
26. นายอาราม สุวรรณชัยรบ ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา
27. นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน สป.มท.
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗  เมือ่วันที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗

-  ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไดพ้ิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน ๑๕ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ จำานวน ๑๗ หน้า และได้จัดส่ง
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถกูต้องแล้ว ไม่มกีรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทีป่ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ

๓.๑ ตามหนงัสอืจงัหวดักระบี ่ที ่กบ ๐๐๑๗.๑/๑๑๑๓ ลงวนัที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๕๗ เร่ือง ขอหารือ
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ กรณีเทศบาลเมืองกระบี่เสนอโครงการฯ โดยระบุช่ือผลิตภัณฑ์
ของช้ินส่วนอุปกรณ์ เช่น มีหน่วยประมวลผลกลางของ Intel Pentium G2030 ความเร็วไม่ต่ำากว่า ๓๐ GHz ได้หรือ
ไม่ และคณะกรรมการฯ ในระดับจงัหวัดมีอำานาจในการพิจารณาส่วนนีห้รือไม่

กระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ โดยตาม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ กำาหนดให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
แตล่ะขัน้ตอนของการจดัหา ตอ้งดำาเนนิการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนักนัอย่างเปนนธรรม  และหนงัสือ
สำานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๔๐๓/ว๙๓ ลงวันท่ี ๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๒,  ท่ี สร ๐๒๐๓/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙
และ ท่ี สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ ห้ามมิให้กำาหนดลักษณะเฉพาะของส่ิงของท่ีจะซืือ้ให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใด
ย่ีห้อหนก่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนก่ง และห้ามระบุย่ีห้อส่ิงของท่ีต้องการจะซืื้อทุกชนิด  อีกท้ังตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบัิตใินการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (อา้งถกง ๒) ตอ้งไมเ่จาะจงระบุย่ีหอ้ เปนนการระบุในเชงิวิชาการและ
เปิดกว้าง  ในการนี ้เทศบาลเมอืงกระบ่ีตอ้งดำาเนนิการใหเ้ปนนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดงักล่าว ไมส่ามารถระบุชือ่ผลิตภณัฑ์
ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีขอความเห็นชอบจัดหา (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๘๔๖ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ซืก่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.
ได้ส่งหนังสือถกงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ีเพื่อทราบแล้ว

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวม ๑๕ โครงการ เป็นการใช้เกณฑ์ราคากลางฯ
ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จกงต้องให้หน่วยงานปรับแก้ไขให้เปนนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบ แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

ฝ่าายเลขานุการฯ เรียนท่ีประชุมว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาโครงการฯ จำานวน ๑๕ โครงการ  มีโครงการฯ ท่ีต้องปรับแก้ไขราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
จำานวน ๙ โครงการ ปรับแกไ้ขเฉพาะคณุลักษณะพืน้ฐาน จำานวน ๓ โครงการ รวมท้ังส้ิน ๑๒ โครงการ ซืกง่หนว่ยงานไดป้รับแกไ้ข
ราคาและคณุลักษณะพืน้ฐานของรายการตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนดใหมเ่มือ่วันท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์
๒๕๕๗ และส่งให้ฝ่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เห็นควรรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มมีูลคา่ไม่เกิน 10 ล้านบาท และที่มี
มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ป งบประมาณ 2556 ที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ  จำานวน 1 หนว่ยงาน  คือ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ดงันี้

หนว่ยงาน วงเงิน
ดำาเนนิการเรียบร้อยแลว้ อยู่ระหว่างดำาเนนิการ

โครงการ
(จำานวน)

วงเงินขออนุมัติ วงเงินจัดหาจริง โครงการ
(จำานวน)

วงเงินขออนุมัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค < 10 ล้านบาท 34 66,014,701.38 64,521,580.08 8 24,237,686.27

≥ 10 ลา้นบาท 7 192,224,620.00 177,106,384.00 5 140,477,022.00

รวมท้ังสิ้น 41 258,239,321.38 241,627,964.08 13 164,714,708.27
วงเงินลดลง 16,611,357.30

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า วงเงินท่ีเสนอขอความเห็นชอบ จำานวน ๔๑ โครงการ มีวงเงินรวมท้ังส้ิน
258 ล้านบาทเศษ ซืก่งวงเงินเมื่อผ่านกระบวนการจัดหาแล้ว มีความแตกต่างกันถกง ๑๖ ล้านบาท จกงควรพิจารณาปรับแก้ไข
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินได้
ใกล้เคียงกับราคาในท้องตลาดมากขก้น
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

๓.๔ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกดัฯ ระดับจงัหวัด ประจำาป งบประมาณ 2556  รวม 6 หน่วยงาน ดงันี้

หนว่ยงาน  จำานวน
(หนว่ยงาน)

จำานวน
(โครงการ)

วงเงินผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ (บาท)

  จัดหาจริง (บาท) หมายเหตุ

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 1 7 19,438,600.- 19,111,100.- ลดลง 327,500.-
จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 32 3,174,020.- -
จังหวัดมหาสารคาม 28 28 1,620,700.- -
จังหวัดพะเยา 1 1 22,000.- -
จังหวัดกำาแพงเพชร 44 59 6,246,500.- -
จังหวัดอุทัยธานี 35 41 2,391,559.- -

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทีป่ระชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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ระเบียบวาระที่ ๔ - เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ เมื่อวนัที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗
๔.๑ การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมมีลูคา่เกนิ ๑๐ ล้านบาท ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วนำาเข้าพิจารณาในคร้ังตอ่ไป จำานวน ๑ โครงการ คือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดอุตรดิตถ ์  จำานวน ๑ โครงการ  
1. โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๖

จำานวนเงนิ ๑๓,๙๙๘,๒๐๐ บาท (สบิสามลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปดพันสองร้อยบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๑,๗๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจด็หมื่นหา้พันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติ เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและ
การนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กำาหนดใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  และให้หน่วยงานจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
รายการท่ี ๖ ระบบค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน และรายการท่ี ๗ คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน ว่ามีข้อแตกต่างจากเว็บไซืต์ของ
ทางราชการท่ีให้บริการฟรีอย่างไร เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง 

อบจ.อุตรดิตถ์ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่งผลให้ส่วนท่ีเปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,777,100 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
เจด็พนัหนกง่ร้อยบาทถว้น) ลดลงเหลือ ๑๑,๗๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเอด็ล้านเจด็แสนเจด็หมืน่หา้พนัสามร้อยบาทถว้น)  และไดจ้ดัทำา
ข้อมูลเพิ่มเติม คือ 

(๑) ตารางเปรียบเทียบซือฟต์แวร์ระบบความรู้สู่อาเซืียน และซือฟต์แวร์คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน
กับเว็บไซืต์กรมประชาสัมพันธ์ (www.aseanthai.net), กรมอาเซืียน กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th/asean),
มหาวิทยาลัยเชียงราย (www.crc.ac.th/ASEAN), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.asean.sa.ku.ac.th) 

ซือฟต์แวร์  ระบบความรู้สู่อาเซืียน   มีการเปรียบเทียบในหัวข้อคุณลักษณะของซือฟต์แวร์ (การเชื่อมต่อ
ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่กบัระบบปฏบัิตกิาร ทำางานแบบ Web-based) การทำางานของระบบและเนือ้หาสาระ
(การจัดการข้อมูลโรงเรียน การจัดการข้อมูลครู/นักเรียน การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับมือถือ รายงานระบบรักษาความปลอดภัย)

ซือฟต์แวร์คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน มีการเปรียบเทียบในหัวข้อดังตอ่ไปนี้
- ส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและสนทนาของประเทศในประชาคมอาเซืียน ประกอบด้วย

พจนานุกรมอาเซืียน (จำานวนภาษา และความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น ) ประโยคสนทนาอาเซืียน (จำานวน
สถานการณ์ จำานวนประโยค และความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น) พจนานุกรมภาพ (จำานวนคำาศัพท์) พจนานุกรม
คำาศัพท์วิชาการเฉพาะทาง (จำานวนคำาศัพท์ และความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น) แบบทดสอบ

- ระบบองคค์วามรู้ (Knowledge Management) และการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เกีย่วกบั
อาเซืียน ประกอบด้วย ข่าวอาเซืียน แหล่งรวบรวมส่ือการเรียน สถิติสำาคัญ แบบฝ่กกหดั

- ส่ือดิจติอลคลังความรู้อาเซืียน ประกอบด้วย เนื้อหาในรูปแบบส่ือตา่ง ๆ และระบบการจัดการเรียนรู้
เกีย่วกบัประเทศในประชาคมอาเซืยีน โปรแกรมคำานวณอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา/สภาพอากาศ/เวลาของประเทศสมาชกิอาเซืยีน

(๒) คู่มือใช้งานระบบส่ือสารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและสนทนาภาษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซืียน (ASEAN Languages Learning Software : ALL) ระบบบริหารองค์ความรู้และการวิเคราะห์เนื้อหา
(ASEAN Knowledge Management & Content Analysis Software : KM) ระบบซือฟต์แวร์ ส่ือดิจิตอลคลังความรู้
อาเซืียน (ASEAN Knowledge Resource Software : AKR) และระบบเครือข่ายและการจัดการความปลอดภัย (System
Security Management Software : SSM)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

http://www.asean.sa.ku.ac.th/
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คณะทำงงงนฯ ประชุมมเม่ออวันนท่อ ๒๓  เมษงยน ๒๕๕๗  ม่ข้ออสันงเกตวัางซอฟตแแวัรแระบบควังมร้อส้ัาองเซ่ยน
และซอฟตแแวัรแคลนงคอนควัองควังมร้อส้ัาองเซ่ยน ซึอง อบจ.อมตรดิตตถ์แย่นยนนวัางเปนนซอฟตแแวัรแสัำงเรรจร้ป โดิยซอฟตแแวัรแระบบควังมร้อส้ัา
องเซ่ยน (ระบบ SSM) รงคง ๔๕๐,๐๐๐ บงท และซอฟตแแวัรแคลนงคอนควัองควังมร้อส้ัาองเซ่ยน (ประกอบดิอวัยระบบ ALL ระบบ
KM และระบบ AKR) รงคง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บงท ซึองซอฟตแแวัรแน่้สังมงรถ์แยกซ่้อไดิอ ข้ึน้อย้ากนบควังมตอองกงรข้องผ้อใชุองงนวัางจะใชุอ
module ใดิบองง ลนกษณะกงรใชุองงนเปนน Web-based ท่อตตดิตนง้ในลนกษณะ Intranet โดิยไมาจำงกนดิสัตทธิตผผ้อใชุอในโรงเร่ยน (unlimited)
จึงใหอหนาวัยงงนเพตอมเตตมรงยละเอ่ยดิข้องย่อหออและรมานในกรณ่ไมาม่รงคงตงมเกณฑแมงตรฐงนฯ รงยกงรท่อ ๖ ระบบคอนควัองควังมร้อ
ส้ัาองเซ่ยน และรงยกงรท่อ ๗  คลนงคอนควัองควังมร้อส้ัาองเซ่ยน  หนาวัยงงนไดิอปรนบแกอไข้ตงมข้ออเสันอแนะข้องคณะทำงงงนฯ สัางใหอ
ฝ่งยเลข้งนมกงรฯ ตรวัจสัอบรงยละเอ่ยดิเอกสังร และพตจงรณงตงมหลนกเกณฑแและแนวัทงงปฏตบนตตแลอวั ไมาม่ข้ออสันงเกตและเสันอ
แนะใหอหนาวัยงงนปรนบแกอไข้แตาอยางงใดิ

จึงเร่ยนท่อประชุมมเพ่ออโปรดิพตจงรณง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมกงรฯ ไดิออภตปรงยอยางงกวัองงข้วังง สัรมปไดิอวัาง
(๑) กงรพตจงรณงโครงกงรเพ่ออสันนบสันมนสัางเสัรตมกงรจนดิซ่้อจนดิหงส่ัออกงรเร่ยนร้อและอมปกรณแกงรเร่ยน

กงรสัอนข้องหนาวัยงงนในสันงกนดิกระทรวังมหงดิไทย หร่อโครงกงรอ่อนในลนกษณะเดิ่ยวักนน ม่ปัญหงอมปสัรรคในกงรพตจงรณง
ซอฟตฺแแวัรแ/โปรแกรมส่ัออกงรเร่ยนกงรสัอนทมกครน้ง เน่อองจงกม่รงคงส้ัง คณะกรรมกงรฯ จะตนดิสัตนใจดิอวัยกงรใหอสังธิตต และใชุอ
วัตจงรณญงณข้องคณะกรรมกงรฯ ในกงรพตจงรณงวัางรงคงท่อเสันอมงม่ควังมเหมงะสัมกนบคมณลนกษณะเฉพงะท่อหนาวัยงงนกำงหนดิ
ไวัอหร่อไมา แตาคณะกรรมกงรฯ ไมาสังมงรถ์ตอบไดิอวัางคมอมคางหร่อไมา เน่อองจงกคณะกรรมกงรฯ ไมาใชุาผ้อใชุอ (user) และไมาเคยทำงวัตจนย
ผลกงรดิำงเนตนงงนข้องโครงกงรเหลางน่้  คณะกรรมกงรฯ ไมาสังมงรถ์พตจงรณงเน่้อหง (content) ข้องซอฟตแแวัรแ/โปรแกรม
ส่ัออกงรเร่ยนกงรสัอนตอองม่ข้นงดิไหนถ์ึงจะเพ่ยงพอ เน่้อหงเหมงะสัมกนบระดินบชุน้น (เกตนควังมจำงเปนน) หร่อไมา และเน่้อหงนน้น
เหมงะสัมกนบรงคงหร่อไมา จึงควัรแยกคมณลนกษณะเฉพงะข้องซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมออกจงกเน่้อหง

(๒) เน่อ้หงท่อเปนนมงตรฐงน (standard) ตงมหลนกส้ัตรแกนกลงงข้องกระทรวังศกึษงธิตกงร ควัรเปนนสัาวันกลงง
ท่อสังมงรถ์แบางปันกนนไดิอ  สัำงหรนบสัาวันท่อเพตอมข้ึ้น (add-on) ซึองเปนนเน่้อหงเฉพงะพ่้นท่อ โดิยม่เหตมผลและควังมจำงเปนนประกอบ
ตอองคตดิคางลตข้สัตทธิตผในสัาวันข้องเน่้อหงท่อเพตอมอยางงเปนนธิรรม  

(๓ ) กรณ่เน่้อหงนน้นเปนนควังมร้อทนอวัไป ใคร ๆ กรร้อ แตาโรงเร่ยนอยงกไดิอซอฟตแแวัรแ /โปรแกรมท่อม่ร้ปแบบ
กงรนำงเสันอท่อนางสันใจ ใชุองงนงางย กรเล่อกซ่้อจงกบรตษนทผ้อผลตต /ผ้อจำงหนางย แตาถ์องบรตษนทฯ ข้งยส้ังกวัางรงยอ่อนเปนน ๑๐ เทาง กรควัร
เล่อกใชุอซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมท่อบรตษนทฯ อนมญงตใหอใชุองงนไดิอโดิยไมาคตดิคางใชุอจางย หร่อคตดิคางใชุอจางยถ์ก้กวัาง  กรณ่เน่อ้หงเปนนลตข้สัตทธิตผ
ข้องบรตษนทผ้อผลตตเพ่ยงผ้อเดิ่ยวั กรสังมงรถ์คตดิคางลตข้สัตทธิตผไดิอ แตาตอองพตจงรณงวัางเน่้อหงดินงกลางวัม่ควังมเหมงะสัมกนบระดินบชุน้นข้อง
ผ้อเร่ยนหร่อไมา หงกม่กงรสัรองงทงงเล่อกอ่อนท่อถ์้กกวัาง หร่อไมาเส่ัยคางใชุอจางย เจองข้องเน่้อหงท่อข้งยรงคงแพงกรจะยอมลดิรงคง

(๔) ควัรเสันอแนะตาอกระทรวังเทคโนโลย่สังรสันเทศและกงรส่ัออสังรใหอเปนนหลนกในกงรจนดิทำงใหอฮงรแดิแวัรแ
เข้องกนนไดิอ และข้อใหอองคแกรปกครองสัาวันทอองถ์ตอนท่อมโ่ครงกงรในลนกษณะน่ ้พตจงรณงวัางสังมงรถ์ข้ยงยใหอหนาวัยงงนอ่อนใชุอราวัมกนนไดิอหร่อไมา
องจเปนนกงรทำงบนนทึกควังมเข้องใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ราวัมกนน หงกสังมงรถ์ทำงไดิอ จะเปนนกงรประหยนดิ
งบประมงณ แตาย่นยนนวัางกงรแบางปันใชุอข้ออม้ลราวัมกนนดินงกลางวัจะตอองดิำงเนตนกงรตงมระเบ่ยบข้องทงงรงชุกงรโดิยเครางครนดิ

(๕) ถ์องบรตษนทผ้อผลตตออกแบบใหอสังมงรถ์ใชุอซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมราวัมกนนไดิอ กรจะสังมงรถ์ใชุอข้ออมล้ราวัมกนนไดิอ
แตาถ์องออกแบบใหอเน่้อหง (content) ตอองอย้าราวัมกนบระบบบรตหงรจนดิกงร (management system) ท่อกำงหนดิไวัอเทางนน้น กรจะ
ไมาสังมงรถ์ใชุอข้ออม้ลราวัมกนนไดิอ สัรมปวัางข้ึ้นอย้ากนบบรตษนทผ้อผลตต/ผ้อจำงหนางยวัางจะยตนยอมใหอม่กงรแบางปันใชุอข้ออม้ลราวัมกนนไดิอหร่อไมา

(๖) กงรพนฒนงซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมส่ัออกงรเร่ยนกงรสัอนในลนกษณะน่ ้ผางนกงรรนบรองจงกหนาวัยงงนใดิ
ข้องกระทรวังศึกษงธิตกงร และจำงเปนนตอองผางนกงรรนบรองหร่อไมา

(๗ ) หนาวัยงงนไดิอดิำงเนตนกงรตงมหนนงส่ัอกระทรวังมหงดิไทย ดิาวันมงก ท่อ มท ๐๘๙๓ .๒/วั๘๐๑ ลงวันนท่อ
๑๑ ม่นงคม ๒๕๕๑ เร่ออง กงรจนดิซ่้อจนดิหงส่ัออกงรเร่ยนร้อและอมปกรณแกงรเร่ยนกงรสัอนข้องสัถ์งนศึกษง และหนนงส่ัอกระทรวัง
มหงดิไทย ดิาวันมงก ท่อ มท ๐๘๐๘.๒/วั๙๔๕ ลงวันนท่อ ๑ ม่นงคม ๒๕๕๖ เร่ออง โครงกงรปรนบปรมงหอองเร่ยน ASEAN School
Online แลอวัหร่อไมา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(๘) ควรรวบรวมข้อมูลท่ีผ่านการพิจารณาแล้วมาจัดทำารายการคณณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แแวรแ /
โปรแกรมส่ือการเรียนการสอน อาจใช้คณณลักษณะของซอฟต์แแวรแ /โปรแกรมส่ือการเรียนการสอนโครงการ e-learning
เฉลิมพระเกยีรต์ขิองมลูนธิิ ๕ ธันวามหาราช เป็นรายการในการเปรียบเทียบ ซึง่เป็นการถอืปฏบัิต์ติ์ามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ดว่นมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันท่ี ๑ มนีาคม ๒๕๕๖ (แจง้ต์ามหนงัสือสำานกังานการต์รวจเงินแผ่นดนิ ท่ี ต์ผ ๐๐๐๔/๗๐๓๕
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
มติทีป่ระชุม ให้คณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยนำาข้อ
สังเกต์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำาเนินการศึกษาแนวทางปฏิบัต์ิในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเต์อรแฯ ใน ๓ ประเดนน คือ 

๑. แนวทางการพิจารณาคณณภาพและมาต์รฐานส่ือการเรียนรู้ 
๒. แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาส่ือการเรียนรู้ 
๓. แนวทางการบูรณาการส่ือการเรียนรู้
เมื่อดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอท่ีประชณมคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชณมคร้ังต์่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๕.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

มหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของราคาระบบ
คอมพิวเต์อรแโดยอ้างอิง  ต์ามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนต์รี ด่วนท่ีสณด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม
2556 เร่ือง รายงานผลการดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์กแการคำานวณราคากลางของทางราชการ ต์ามหนังสือสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนต์รีดงักล่าวแจง้เวียนมต์คิณะรัฐมนต์รีเมือ่วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เหนนชอบการจดัทำาหลักเกณฑ์กแการคำานวณราคากลาง (
ต์ามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสณด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/๑๒๘๐๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) ซึ่งกำาหนดแนวทางเปดดเผย
ราคากลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดำาเนนิการกำาหนดหลักเกณฑ์กแราคากลาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮารแดแวรแและซอฟต์แแวรแ การพฒันาซอฟต์แแวรแประเภทโปรแกรมประยณกต์แ)  ประกอบกบักระทรวงมหาดไทย
ใหย้กเลิกคำาส่ังคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๗๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๗ กณมภาพนัธแ
๒๕๕๖ เร่ือง แต์ง่ต์ัง้คณะทำางานกำาหนดมาต์รฐานและราคากลางอณปกรณแคอมพวิเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย และมคีำาส่ังท่ี ๑๘ /๒๕๕๗
ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ แต์่งต์ั้งคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย

ในคราวประชณมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชณมมีมต์ิให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบ
คอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับมต์ิคณะรัฐมนต์รีดังกล่าว โดยให้ปรับปรณงความในข้อ 5 แล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานณการฯ พิจารณาแล้วเหนนว่าหลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของ
กระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่สอดคล้องกับมต์ิคณะรัฐมนต์รีเมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงขอ
เสนอให้ปรับแกไ้ขหลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ปรับปรณงความใน
ข้อ ๔ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑  และยกเลิกความในข้อ ๑๔  รวมท้ังเสนอให้ปรับปรณงแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของคณณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยท่ีปรับปรณงใหม่

คณะทำางานฯ ประชณม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๕ กณมภาพันธแ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีความเหนนดังนี้
(๑) เหนนควรปรับปรณงหลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวง

มหาดไทยต์ามท่ีฝ่ายเลขานณการฯ เสนอ ยกเว้นข้อ ๙ วรรค ๒ ให้ใช้ข้อความเดิมก่อนปรับแก้ไข เมื่อฝ่ายเลขานณการฯ ทบทวน
หลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กแและแนวทาง
ปฏิบัต์ิการจดัหาระบบคอมพิวเต์อรแของรัฐแล้ว ให้เสนอท่ีประชณมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต์่อไป  

(๒) ยกเลิกเกณฑ์กแราคากลางและคณณลักษณะพื้นฐานอณปกรณแคอมพิวเต์อรแท่ีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศไว้ทณกรายการ และมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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กำาหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะรายการท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องมิไดป้ระกาศกำาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตอ่ไป 

(๓) เห็นควรปรับปรุงแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยยกเลิกการใช้ “ราคา มท .” และเพิ่มข้อมูล
การสืบราคาจากเว็บไซืต ์ดงันี้

(๓.๑) แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของคณุลักษณะเฉพาะและราคา (เดมิชือ่
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอคณะกรรมการ) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) 

รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๒
(๓.๒) ยกเลิกแบบรายงานผลการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ (กอ่นการจดัหา) ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผล
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) แทน

รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๓
(๓.๓) ยกเลิกแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหาตามระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมท้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใชแ้บบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) แทน

รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๔
(๔) ให้ฝ่าายเลขานุการฯ จัดทำาคำาอธิบายเพิ่มเติมในแบบรายงาน เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
ฝ่าายเลขานุการฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทยแล้ว มีความเห็นว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  และ
ได้จดัทำาคำาอธิบายเพิ่มเติมในแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาเรียบร้อยแล้ว ดงันี้
มติทีป่ระชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ปรับปรุงความในข้อ ๑๔ กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตัง้แต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนนตน้ไป

๒. ยกเลิกเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศไว้
ทุกรายการ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจะได้กำาหนดราคาอ้างอิงและ
คุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะรายการท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องมิไดป้ระกาศกำาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป

๓. เห็นชอบการปรับปรุงแบบรายงานโดยยกเลิกการใช้ “ราคา มท.” และเพิ่มข้อมูลการสืบราคาจาก
เว็บไซืต์ ดังนี้

๓.๑ แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของคณุลักษณะเฉพาะและราคา (เดมิชือ่
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอคณะกรรมการ) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

๓.๒ ยกเลิกแบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผล
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) แทน

๓.๓ ยกเลิกแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหาตามระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดฯุ หรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ) ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยระดบัจังหวัด รวมท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใชแ้บบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) แทน

๔. ให้ฝ่าายเลขานุการฯ แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของคณะกรรมการ
บริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ใหส่้วนราชการระดบักรม หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดั และจงัหวัด
เพื่อทราบและถอืปฏิบัติ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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๕.๒ การแจง้สว่นราชการ/หนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย และจงัหวดั ใหพิ้จารณา
ดำาเนินการปรับแก้ไขข้อกำาหนดขอบเขตของงาน (TOR) /รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามการเผยแพร่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำาป 
พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เผยแพรเเกณฑรราคากลางและคณุฑลักษณฑะพืนนฐาน
ครุภัณฑรคอมพิวเตอรร ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธร ๒๕๕๗ และได้แจ้งให้ทราบในการประชุมครันงท่ี
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธร ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งสเวนราชการ/หนเวยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด เพื่อซัักซั้อมความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชเ้กณฑรราคากลางและคณุฑสมบัตพิืนนฐานครุภณัฑรคอมพวิเตอรรเมือ่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกาศกำาหนดใหมเ ดังนีน

(๑) งาน/แผนงาน/โครงการท่ีอยูเในระหวเางการพจิารณฑาและใชเ้กณฑรราคากลางและคณุฑลักษณฑะพืนนฐาน
ครุภัณฑรคอมพิวเตอรรเดิม คณฑะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรรของกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้ดุลพินิจท่ีจะ
ให้หนเวยงานปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามท่ีมีการประกาศกำาหนดใหมเได้โดยไมเต้องนำาเข้าสูเการพิจารณฑาของคณฑะกรรมการ ฯ 
อีกครันงหนึ่ง  และหนเวยงานต้องดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเครเงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด และความคุ้มคเา เพื่อประโยชนรของทางราชการเป็นหลัก

(๒) งาน/แผนงาน/โครงการท่ีผเานความเห็นชอบจากคณฑะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรร
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว แตเยังไมเอยูเในขันนตอนดำาเนินการจัดซัืนอจัดจ้างของหนเวยงาน ตเอมาได้มีประกาศเกณฑรราคากลาง
และคุณฑลักษณฑะพืนนฐานครุภัณฑรคอมพิวเตอรรเผยแพรเออกมา ซัึ่งงาน/แผนงาน/โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว มีรายการ
ถูกเปล่ียนแปลงตามรายการท่ีเผยแพรเใหมเ และหนเวยงานยังคงสามารถใช้คุณฑลักษณฑะพืนนฐานของครุภัณฑรคอมพิวเตอรรตามท่ี
เปล่ียนแปลงไปได ้หนเวยงานสามารถปรับราคาและคุณฑลักษณฑะพืนนฐานของรายการในงาน /แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามท่ี
ประกาศใหมเกเอนดำาเนินการจัดหาพร้อมกับรายงานให้คณฑะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรร ของกระทรวง
มหาดไทยทราบ โดยไมเตอ้งนำาเขา้สูเการพจิารณฑาของคณฑะกรรมการฯ อกีครันงหนึง่  ทันงนีน หนเวยงานจะตอ้งพจิารณฑาดำาเนนิการจดัหา
รวมทันงการพิจารณฑาในสเวนของงบประมาณฑท่ีเพิ่มขึนนและลดลง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑรตาม
ท่ีทางราชการกำาหนดใน โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มคเา เพื่อประโยชนรของทาง
ราชการเป็นหลัก

คณฑะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓  เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณฑาแล้วมีความเห็นวเา
(๑) มติคณฑะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓  มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเผยแพรเราคากลางและคุณฑสมบัติพืนนฐานครุภัณฑรคอมพิวเตอรรให้หนเวยงานทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อประโยชนรในการ
จัดหาของแตเละหนเวยงาน ซัึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแจ้งให้หนเวยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติแล้ว
(ตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี ทก ๐๒๐๒/ว๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗)

(๒) ตามหนงัสือตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดเวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓ /ว๒๒ ลงวันท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๕๖
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑร แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (คูเมือ แนวทางการเปิดเผย
รายละเอยีดคเาใชจ้เายเกีย่วกบัการจดัซัืนอจดัจา้ง ราคากลาง และการคำานวณฑราคากลาง ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดเวนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๒๑.๕/๖๒๘ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖)  ให้หนเวยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำานวณฑราคากลางในการจัดซัืนอจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกินกวเาหนึ่งแสนบาท ไมเวเาจะเป็นการจัดซัืนอจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
(หน้า ๒๕)  สเวนวิธีการคดิคำานวณฑราคากลาง หรือการคำานวณฑราคากลางดังกลเาวจะใช้หลักเกณฑรใดในการคิดคำานวณฑราคาใน
การจัดซัืนอจัดจ้าง หนเวยงานของรัฐจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณฑะรัฐมนตรี หรือ
แนวทางปฏิบัติของหนเวยงานของรัฐนันน ๆ เอง (หน้า ๒)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(๓) งาน/แผนงาน/โครงการท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมมครังงท่ี๑๑/๒๕๕๗๑เมื่อวันท่ี๑๒๔๑กมมภาพันธข๑๒๕๕๗๑และการประชุมมก่อน
หน้านังน๑ใชุ้เกณฑขขราคากลางและคมณลักษณะพืงนฐานครมภัณฑขคอมพิวเตอรข๑ประจำาป ๑พ .ศ. ๒๕๕๖๑แต่ตามประกาศเกณฑขฯ
ประจำาป ๑พ.ศ. ๒๕๕๗๑๑รายการเดิมมีการเปล่ียนแปลงทังงเกณฑขราคากลางและคมณลักษณะพืงนฐาน๑รวมทังงมีการปรับลดและ
เพิ่มรายการ

เพื่อให้การดำาเนินการจัดซืืงอจัดจ้างระบบคอมพิวเตอรขและอมปกรณขของกระทรวงมหาดไทยเปนนไปตาม
กฎหมาย๑ระเบียบ๑ข้อบังคับ๑มติคณะรัฐมนตรี๑และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง๑จึงเห็นควรแจ้งส่วนราชุการ /หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ๑และจังหวัด๑ดังนีง

(๑) ในการประชุมมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทย๑ครังงท่ี
๑/๒๕๕๗๑เมื่อวันท่ี๑๒๔๑กมมภาพันธข๑๒๕๕๗๑คณะกรรมการฯ๑ไดพ้ิจารณางาน/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานซืึ่งใชุ้เกณฑขเดิม
คณะกรรมการฯ๑เห็นชุอบในหลักการแต่หน่วยงานต้องดำาเนินการปรับแก้ไขราคากลางและคมณลักษณะเฉพาะให้เปนนไปตาม
เกณฑขท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเผยแพร่ใหมแ่ล้วจดัหาตอ่ไปได๑้และตอ้งแจง้การแกไ้ขใหค้ณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทยทราบ

(๒) สำาหรับงาน/แผนงาน/โครงการท่ีผ่านความเหน็ชุอบแล้ว๑แตย่งัไมอ่ยูใ่นข้ันตอนดำเเนนนกเรจััดซื้อ้จััดจัาเง
(กเรใหาควเมเหน็ชอบรเยงเนขอซื้อ้หร้อขอจัาเง) ของหนว่ยงเน๑ตอ่มาไดม้ปีระกาศเกณฑขราคากลางและคมณลักษณะพืงนฐาน
ครมภณัฑขคอมพวิเตอรขเผยแพร่ออกมา๑ซืึง่งาน/แผนงาน/โครงการท่ีไดรั้บความเหน็ชุอบแล้ว๑มรีายการถกูเปล่ียนแปลงตามรายการ
ท่ีเผยแพร่ใหม๑่และหนว่ยงานยังคงสามารถใชุค้มณลักษณะพืงนฐานของครมภณัฑขคอมพวิเตอรขตามท่ีเปล่ียนแปลงไปได๑้หนว่ยงาน
สามารถปรับราคาและคมณลักษณะพืงนฐานของรายการในงาน/แผนงาน/โครงการใหเ้ปนนไปตามท่ีประกาศใหมก่อ่นดำาเนนิการจดัหา
พร้อมกบัรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรขของกระทรวงมหาดไทยทราบ๑โดยไม่ตอ้งนำาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ๑อีกครังงหนึง่๑๑และจากการเปล่ียนแปลงคมณลักษณะพืงนฐานครมภัณฑขคอมพิวเตอรขตามเกณฑข
ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด๑มีผลทำาให้วงเงินในภาพรวมของงาน /แผนงาน/โครงการท่ีได้รับความ
เห็นชุอบแล้วเพิ่มสูงขึงน๑หน่วยงานต้องนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของ
กระทรวงมหาดไทย๑๑ทังงนีง๑หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย๑ระเบียบ๑แนวทาง๑และหลักเกณฑขตาม
ท่ีทางราชุการกำาหนดในการพจิารณาในส่วนของงบประมาณท่ีเพิม่ขึงนและลดลง๑รวมทังงการจดัซืืงอจดัจา้งโดยเคร่งครัด๑คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ๑ประสิทธิผล๑ความประหยัด๑และความคม้มค่า๑เพื่อประโยชุนขของทางราชุการเปนนหลัก

(๓) หากมีปัญหาอมปสรรคในการปฏิบัติ๑ให้มีหนังสือหารือคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทย

จึงเรียนท่ีประชุมมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

๕.๓ การพิจารณากลัน่กรองโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ทีม่มีลูคา่เกนิ 10 ลา้นบาท ของสว่นราชการ
หนว่ยงานรัฐวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กอ่นนำาเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ
รวมทัง้สิ้น ๑๒ โครงการ  ดังนี้

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน 1 
โครงการ คอื

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำานวน   1   โครงการ  
1. โครงการระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤต (Crisis Information Management

System : CIMS) ระยะที ่๑ งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗  จำานวนเงนิ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สบิสี่ล้านเกา้แสนบาทถว้น)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุมม)
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คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบ
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด และให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ด้วย (เดิม
ระบุแต่ชื่อบริษัท)  หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก 

- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
จำานวน ๓ โครงการ คอื

การไฟฟ้า  นครหลวง   จำานวน   ๑   โครงการ  
2. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในองค์กร (BYOD Management

System) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๕,๖๑๑,๓๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถว้น) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ๗% สว่นทีเ่ปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงนิ ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ บาท (สบิหา้ลา้น
สามแสนหนึ่งพันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำานวน   ๒   โครงการ  
3. โครงการจดัหาพร้อมติดตัง้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเตมิ สำาหรับติดตัง้ใช้งานที่จุดรับคำาร้องของ

การไฟฟ้าจงัหวดั การไฟฟ้าอำาเภอ การไฟฟ้าสาขา งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงนิ ๑๓,๒๔๗,๐๙๘ บาท
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% จำานวน ๙๒๗,๒๙๖.๘๖ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๔,๓๙๔.๘๖ บาท (สิบสี่ล้านหนึง่แสนเจ็ดหมืน่
สี่พันสามร้อยเกา้สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก 

4. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำารองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำาหรับการไฟฟ้าสาขา
จำานวน ๒๗๐ ชุด ตามงบประมาณประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จำานวน
๙๐๗,๒๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิน้ ๑๓,๘๖๗,๒๐๐ บาท (สบิสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจดัหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชนข์องทางราชการเปนนหลัก 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ีมลูค่าเกิน 10 ล้านบาท ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำานวน ๗ โครงการ คอื

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  กำาแพงเพชร   จำานวน   ๑   โครงการ  
5. โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-Classroom for Tablet งบประมาณรายจ่ายประจำาป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๖,๙๙๙,๑๐๐ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๙๒๕,๖๕๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมืน่ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายการส่ือการเรียนการสอน กรณีไม่มี
เกณฑ์ราคากลางตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมท้ังเว็บไซืต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง ตอ้งเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย รวมท้ังเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย โดยมีใบเสนอ
ราคาประกอบพร้อมแคต็ตาล็อก รวมท้ังรายละเอยีดจากเว็บไซืตด์ว้ย และใหจ้ดัทำาแผนผังการเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอร์เพิม่เตมิ
พร้อมสาธิตในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร (นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) เรียนท่ีประชุมว่าซือฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระท่ีเสนอขอความเห็นชอบในคร้ังนี้
เปนนแบบไม่จำากัดสิทธ์ิการใช้งาน (unlimited) เปนนระบบ server ท่ีจะเอาเคร่ืองแท็ปเล็ตส่วนตัวกี่เคร่ืองมาเชื่อมต่อก็สามารถ
ใช้งานได้ รูปแบบท่ี อบจ.กำาแพงเพชรเสนอ เปนนแบบท่ีผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้หลายคนพร้อมกัน (ไม่ใช่
การส่ือสารทางเดียวท่ีหลาย ๆ คนนั่งมองจอภาพท่ีแสดงผลเหมือนกัน)

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ  กรรมการ  ฯ  

คณะกรรมการฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ว่าการเปรียบเทียบว่าซือฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือ
การเรียนการสอนเปนนเปนนแบบไม่จำากัดสิทธ์ิการใช้งาน (unlimited) จะต้องพิจารณาความสามารถในการเข้าใช้งานพร้อมกัน
(concurrent) เนื่องจากระบบ stand alone จำานวน ๑ เคร่ือง นักเรียนก็สามารถเข้าใช้งานได้ ๑,๐๐๐ คน เหมือนกับการ
ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย เพียงแต่ระบบ stand alone ต้องเข้าใช้ทีละคน ในขณะท่ีระบบเครือข่ายสามารถเข้าใช้งาน
ได้พร้อมกันหลายคน (จำานวนคนท่ีสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันจะเปนนตัวแปรท่ีทำาให้ราคาระบบคอมพิวเตอร์
แตกต่างกัน)
มติทีป่ระชุม คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  เชียงใหม่   จำานวน   ๑   โครงการ  
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย พร้อมระบบ

ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๓๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้าน
สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขย้ายรายการกระดานอิเล็กทรอนิกส์ไปไว้
กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ ระบุย่ีห้อและรุ่นท่ีหน่วยงานแจ้งว่าได้สืบราคาจากท้องตลาดมาแล้ว ต้อง เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย
รวมท้ังเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย พร้อมใบเสนอราคาและแคต็ตาล็อกประกอบ รวมท้ังรายละเอียดจากเว็บไซืต์ด้วย และให้จัด
ทำาแผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม พร้อมสาธิตในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  นครราชสีมา   จำานวน   ๑   โครงการ  
7. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำาหรับโรงเรียนใน

สงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา จำานวน ๕๗ โรงเรียน งบประมาณรายจา่ยประจำาป  พ .ศ. ๒๕๕๖ จำานวนเงนิ
๒๔,๓๑๗,๔๘๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๐,๗๔๗,๔๘๐ บาท (ยี่สบิล้านเจด็แสนสี่หมื่นเจด็พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตแิล้ว ไมม่ขีอ้สังเกตและเสนอแนะใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ขแตอ่ย่างใด เหน็ควรนำาเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นายอาราม สุวรรณชัยรบ ผู้อำานวยการกองการศกกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม) เรียนท่ีประชุมว่าโครงการนี้เปนนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีได้รับจัดสรรว่าให้จัดหา
แท็ปเล็ตให้โรงเรียนใดบ้างตามบัญชีรายชื่อท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีกำาหนดไว้
คุณลักษณะพื้นฐานเคร่ืองแท็ปเล็ตท่ีขอความเห็นชอบ คอื คุณสมบัติตามท่ีกระทรวงศกกษาธิการกำาหนดในป การศกกษา ๒๕๕๖
รายละเอยีดตามสำาเนาหนงัสือสำานกังานคณะกรรมการการศกกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๕ /๔๒๗ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เพื่อให้สามารถติดตัง้โปรแกรมประยุกต์ของสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐานได้ 

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทีป่ระชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ และจัดส่งคณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  สระบุรี   จำานวน   ๒   โครงการ  
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนกิส์ สำาหรับสถานศกึษาระดับอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๒) ประจำาป  ๒๕๕๖ จำานวนเงนิ ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สีส่บิเอ็ดลา้นสีห่มืน่บาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓,๗๓๓,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจด็แสนสามหมื่นสามพันบาทถว้น)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ หนังสือและปากกาพูดได้ ๒ ภาษา
(องักฤษ-จนี) และรายการท่ี ๒ ชดุหุน่ยนตเ์สริมทักษะและความคดิสร้างสรรค ์หนว่ยงานเปรียบเทียบราคา จำานวน ๕ บริษทั และ
๑ เว็บไซืต์ แต่ทุกรายการเปนนย่ีห้อเดียวกันทุกบริษัท ให้หน่วยงานปรับแก้ไขโดยน้ำาข้อมูลย่ีห้ออื่นมาเปรียบเทียบด้วย และให้
หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ท่ัวไปกับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ท่ีเลือกด้วย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ม  ติทีป่ระชุม  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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9. โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัสระบุรี งบประมาณ
รายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามสบิเอ็ดล้านสามแสนสองหมืน่บาทถ้วน)

คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๑ หนังสือและปากกาพูดได้ ๓ ภาษา
(ไทย-จนี-องักฤษ) รายการท่ี ๒ หนงัสือและปากกาพดูได ้๒ ภาษา (องักฤษ-จนี) และรายการท่ี ๓ ส่ือบทเรียนชว่ยสอน ๘ กลุ่มสาระ
หนว่ยงานเปรียบเทียบราคา จำานวน ๕ บริษทั และ ๑ เว็บไซืต์  แตทุ่กรายการเปนนย่ีหอ้เดยีวกนัทุกบริษทั ใหห้นว่ยงานปรับแกไ้ข
โดยน้ำาข้อมูลย่ีห้ออื่นมาเปรียบเทียบด้วย และให้หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ท่ัวไปกับ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ท่ีเลือกด้วย

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ม  ติทีป่ระชุม  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  จนัทบุรี   จำานวน   ๑   โครงการ  
10. โครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ทางการศกึษาของจงัหวดัจนัทบรีุ “Chanthaburi Edutainment

Park” งบประมาณรายจ่ายประจำาป  ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สบิล้านบาทถ้วน) 
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีขอ้สังเกตดังนี้
(๑) กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ ตอ้งเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย รวมท้ังเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย ให้ระบุ

ย่ีห้อและรุ่นทุกรายการ พร้อมใบเสนอราคาและแค็ตตาล็อกประกอบ รวมท้ังรายละเอียดจากเว็บไซืตด์้วย 
(๒) ให้ตัดชื่อผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ทุกรายการ เช่น processor

chipset เปนนต้น เพื่อเปนนการเปิดกว้างให้มีการแข่งขนัอย่างเปนนธรรม  
(๓) ให้จดัทำาแผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม พร้อมสาธิตในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
(๔) ซือฟต์แวร์/โปรแกรมส่ือการเรียนการสอนท่ีหน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบในคร้ังนี้ ผ่านการ

รับรองจากหน่วยงานใดของกระทรวงศกกษาธิการ และจำาเปนนต้องผ่านการรับรองหรือไม่ 
(๕) ให้ทบทวนกรณีไม่มีเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๒ โปรแกรมสแกนไวรัสสำาหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์

และรายการท่ี ๗ โปรแกรมสแกนไวรัสสำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีความแตกต่างจากท่ีมีมาพร้อมกับโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการย่ีห้อ Windows อย่างไร เนื่องจากคุณลักษณะของโปรแกรมสแกนไวรัสท้ัง ๒ รายการ มีความแตกต่างกันแค่
onsite service ทุก ๖ เดือน เปนนระยะเวลา ๒ ป  กับมีแผ่น CD ชุดติดตั้งเท่านั้น หากไม่จำาเปนน ก็ตัดรายการนี้ออกไปได้ จะ
เปนนการประหยัดงบประมาณ

(๖) ควรตัดข้อความท่ีระบุว่าต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 กับ ISO14000 เนื่องจากเปนนมาตรฐาน
ขององค์กร (ผู้ผลิต) ไม่ใช่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (สินค้า)

(๗) ให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการท่ี ๙ ชุดการเรียนการสอน
ห้องเรียน AEC ว่ามีข้อแตกต่างจากเว็บไซืตข์องทางราชการท่ีให้บริการฟรีอย่างไร เนื่องจากราคาค่อนขา้งสูง

หนว่ยงานไดท้บทวนรายละเอยีดโครงการฯ ตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ และปรับแกไ้ข
ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ม  ติทีป่ระชุม  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด  นครปฐม   จำานวน   ๑   โครงการ  
11. โครงการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสือ่การเรียนรู้อาเซยีน งบประมาณรายจา่ยประจำาป  ๒๕๕๗

จำานวนเงิน ๓๙,๙๔๖,๔๐๐ บาท (สามสบิเก้าล้านเก้าแสนสี่หมืน่หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ไดต้รวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีขอ้สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานระบุชื่อผลิตภัณฑ์ดว้ย (เดิมระบุแตช่ื่อบริษัท) 
หนว่ยงานไดท้บทวนรายละเอยีดโครงการฯ ตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ และปรับแกไ้ข

ส่งใหฝ้่าายเลขานกุารฯ ตรวจสอบแล้ว เหน็ควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณา
จกงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ  กรรมการ  ฯ  
คณะกรรมการฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปไดด้ังนี้
(๑) ส่ือการเรียนรู้อาเซืียนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเสนอขอความเห็นชอบในคร้ังนี้มี

ความแตกตา่งจากส่ือการเรียนรู้ (ระบบคน้คว้าความรู้สู่อาเซืยีนและคลังคน้คว้าความรู้สู่อาเซืยีน) ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด
อุตรดิตถเ์สนอขอความเห็นชอบอย่างไร

(๒) สามารถแบ่งปันใช้ร่วมกันท้ังจังหวัดได้หรือไม่
(๓) หนว่ยงานไดด้ำาเนนิการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ท่ี มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันท่ี

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เร่ือง การจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศกกษา และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เร่ือง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School
Online แล้วหรือไม่

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ชี้แจงท่ีประชุม สรุปได้ดังนี้

(๑) อบจ.นครปฐมไม่ได้ซืื้อทุก module เนื่องจากเลือกใช้แบบ stand alone จกงมีค่าลิขสิทธ์ิเพียงชุด
ละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยแจกให้ ๑๘ โรงเรียน รวมท้ังส้ิน ๕๙๘ ชุด โดยมีคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการพิจารณาคดัเลือกส่ือการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศกกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คำาส่ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่ี ๒๕๔/๒๕๕๗) ซืกง่เปนนการปฏิบัตติามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น โดย
คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาคัดเลือกส่ือ และจัดสรรว่าโรงเรียนใดจะได้จำานวนเท่าใด โดยขก้นกับสภาพโรงเรียนและความ
พร้อมของครู นักเรียน และห้องเรียน 

(๒) ลิขสิทธ์ิแบบ unlimited จำากัดเฉพาะในพื้นท่ีของโรงเรียนเท่านั้น ไม่ยอมให้กระจายท่ัวจังหวัด
นอกจากนี้ โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กจะมีปัญหาว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (access point) มีประสิทธิภาพไม่เพียง
พอท่ีจะสนองตอบการเขา้ใชง้านพร้อมกนัหลายคน เชน่ ใชง้านไดช้า้ หรือสัญญาณหลุดบ่อย เปนนตน้  อบจ.นครปฐมพจิารณาแล้ว
เห็นว่าโครงการนี้เหมาะสมกับการทำาเปนน stand alone เนื่องจากต้องการกระจายให้ท่ัวจังหวัด

(๓) อบจ.นครปฐมไดป้ฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท้ัง ๒ ฉบับแล้ว จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา
ม  ติทีป่ระชุม  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกคร้ังหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)






