รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ถนนวิสุทธิกษัตริย์
*****************
ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการ
ประธานที่ประชุม
2. นายกฤษ มันทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล ผู้จัดการระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายศุภลักษณ์ ปรีตเิ ขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ
กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง
กรรมการ
6. นายอดิศร สุทธิเลิศ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
7. นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
คณะทำางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง
11. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
12. นายพิศณุ ตันติถาวร
ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
13. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ สายงานธุรกิจสารสนเทศฯ
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด
15. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
16. นายชวลิต จรัสตระกูล
ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ.
กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
17. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผูอ้ าำ นวยการส่วนอำานวยการและปฏิบตั กิ ารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.

-218. นายกฤษณ์ ธนาวณิช
19. นายทองสิน สัตยาพันธุ์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
หัวหน้ากลุม่ พัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร กรรมการและ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
21. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสุณีย์ ชูปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
3. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
4. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้แทนกรมที่ดิน
6. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฐธีรา พัฒโนทัย
3. นายสุเทพ ศรีสรวญ
4. นายแสวง บุญรักศิลป์
5. นายภูวนาถ บำารุงพันธุ์
6. นายสามารถ รอดสำาราญ
7. นางนิลุบล เดชเกตุ
8. นางสาวสุภาวดี เก้าลิ้ม
9. นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์
10. นายวินุลาศ เจริญชัย

นักประมวลผลข้อมูล ๗
นักประมวลผลข้อมูล ๕
ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำานวยการโรงเรียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิชาการศกกษา ๖ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ว
ผู้อำานวยการโรงเรียน

11. นางสาวเนตรนภา นิ่มหนู
12. นายศุภชัย ศรีงาม
13. นายเอนก อ่วมแจง
14. นางพรพิมล รุ่งแจ้ง
15. นางสาววีรยา บุษชะบา
16. นางสาวมุทิตา เสนามาตย์
17. นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์
18. นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์

นักวิชาการศกกษา
ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
นักวิชาการศ๊กษา ๖ว
รองผู้อำานวยการโรงเรียน

19. นายธีระวัฒน์ เทพสุภา

ครู

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
อบจ.สระบุรี
อบจ.สระบุรี
อบจ.จันทบุรี
รร.พระปฐมวิทยาลัย
อบจ.นครปฐม
อบจ.นครปฐม
อบจ.นครปฐม
รร.บ้านใหม่พิทยาคม
อบจ.นครราชสีมา
อบจ.เชียงใหม่
อบจ.กำาแพงเพชร
อบจ.อุตรดิตถ์
อบจ.กำาแพงเพชร
รร.อบจ.กำาแพงเพชร
รร.อบจ.กำาแพงเพชร
อบจ.อุตรดิตถ์
รร.เตรียมอุดมศกกษา
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
รร.เตรียมอุดมศกกษา
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์

-320. นายสันติ ภูพืช
21. นายชำานาญ จิระศักดิ์
22. นางสุทธิวรรณ มารัตน์
23. นายวรกิจ วรรณศิริ
24. นางสาวสุธิวรรณ โพธิเจริญ
25. นายเอกวุฒิ สกุลไทยสุวาทิน
26. นายอาราม สุวรรณชัยรบ
27. นายสิทธิชัย สุธานนท์

รองผู้อำานวยการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐
ผู้ตดิ ตาม
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ

รร.ตรอนตรีสทิ ธุ์ จ.อุตรดิตถ์
กรมป้องกันฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อบจ.จันทบุรี
อบจ.จันทบุรี
อบจ.จันทบุรี
อบจ.นครราชสีมา
สป.มท.

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมฯ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ จำานวน ๑๗ หน้า และได้จัดส่ง
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทปี่ ระชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๑๗.๑/๑๑๑๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรือ่ ง ขอหารือ
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ กรณีเทศบาลเมืองกระบี่เสนอโครงการฯ โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์
ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เช่น มีหน่วยประมวลผลกลางของ Intel Pentium G2030 ความเร็วไม่ต่ำากว่า ๓๐ GHz ได้หรือ
ไม่ และคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัดมีอำานาจในการพิจารณาส่วนนีห้ รือไม่
กระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ โดยตาม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ กำาหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
แต่ละขัน้ ตอนของการจัดหา ต้องดำาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเปนนธรรม และหนังสือ
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒, ที่ สร ๐๒๐๓/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙
และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ ห้ามมิให้กำาหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซืือ้ ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนก่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนก่ง และห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซืื้อทุกชนิด อีกทั้งตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (อ้างถกง ๒) ต้องไม่เจาะจงระบุยหี่ อ้ เปนนการระบุในเชิงวิชาการและ
เปิดกว้าง ในการนี้ เทศบาลเมืองกระบีต่ อ้ งดำาเนินการให้เปนนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ไม่สามารถระบุชอื่ ผลิตภัณฑ์
ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๘๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ซืก่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ได้ส่งหนังสือถกงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อทราบแล้ว
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

รับทราบ

-4๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รวม ๑๕ โครงการ เป็นการใช้เกณฑ์ราคากลางฯ
ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนดให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จกงต้องให้หน่วยงานปรับแก้ไขให้เปนนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางฯ ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบ แล้วรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
ฝ่าายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาโครงการฯ จำานวน ๑๕ โครงการ มีโครงการฯ ที่ต้องปรับแก้ไขราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
จำานวน ๙ โครงการ ปรับแก้ไขเฉพาะคุณลักษณะพืน้ ฐาน จำานวน ๓ โครงการ รวมทัง้ สิน้ ๑๒ โครงการ ซืกง่ หน่วยงานได้ปรับแก้ไข
ราคาและคุณลักษณะพืน้ ฐานของรายการตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกำาหนดใหม่เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ และส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เห็นควรรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
๓.๓ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจดั หาระบบคอมพิวเตอร์ที่มมี ูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และที่มี
มูล ค่ า เกิ น 10 ล้านบาท ของหน่ วยงานรั ฐ วิส าหกิ จ ในสัง กั ด กระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ 2556 ที่ ผ่ า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวน 1 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วงเงิน

โครงการ
(จำานวน)

อยู่ระหว่างดำาเนินการ

วงเงินขออนุมัติ

วงเงินจัดหาจริง

โครงการ
(จำานวน)

วงเงินขออนุมัติ

66,014,701.38

64,521,580.08

8

24,237,686.27

< 10 ล้านบาท

34

≥ 10 ล้านบาท

7

192,224,620.00 177,106,384.00

5

140,477,022.00

41

258,239,321.38 241,627,964.08

13

164,714,708.27

รวมทั้งสิ้น

วงเงินลดลง

16,611,357.30

จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า วงเงินที่เสนอขอความเห็นชอบ จำานวน ๔๑ โครงการ มีวงเงินรวมทั้งสิ้น
258 ล้านบาทเศษ ซืก่งวงเงินเมื่อผ่านกระบวนการจัดหาแล้ว มีความแตกต่างกันถกง ๑๖ ล้านบาท จกงควรพิจารณาปรับแก้ไข
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินได้
ใกล้เคียงกับราคาในท้องตลาดมากขก้น
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
๓.๔ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดฯ ระดับจังหวัด ประจำาปงบประมาณ 2556 รวม 6 หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน

จำานวน
จำานวน วงเงินผ่านความเห็นชอบของ
(หน่วยงาน) (โครงการ) คณะกรรมการฯ (บาท)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1
7
19,438,600.-

จัดหาจริง (บาท)

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.-

-

มติทปี่ ระชุม
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

หมายเหตุ

-5ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี ลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วนำาเข้าพิจารณาในครั้งต่อไป จำานวน ๑ โครงการ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน ๑ โครงการ
1. โครงการห้ อ งเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Classroom) งบประมาณรายจ่ า ยประจำ า ป ๒๕๕๖
จำานวนเงิน ๑๓,๙๙๘,๒๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๑๑,๗๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติ เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและ
การนำาเสนอ โดยให้ปรับราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของรายการตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนดใหม่เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และให้หน่วยงานจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
รายการที่ ๖ ระบบค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน และรายการที่ ๗ คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน ว่ามีข้อแตกต่างจากเว็บไซืต์ของ
ทางราชการที่ให้บริการฟรีอย่างไร เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง
อบจ.อุ ต รดิต ถ์ไ ด้ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่งผลให้ส่วนที่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 11,777,100 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหนกง่ ร้อยบาทถ้วน) ลดลงเหลือ ๑๑,๗๗๕,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่ ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) และได้จดั ทำา
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)
ซือฟต์แวร์ระบบความรู้สู่อาเซืียน มีการเปรียบเทียบในหัวข้อ คุณลักษณะของซือฟต์แวร์ (การเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชือ่ มต่อกับระบบปฏิบตั กิ าร ทำางานแบบ Web-based) การทำางานของระบบและเนือ้ หาสาระ
(การจัดการข้อมูลโรงเรียน การจัดการข้อมูลครู/นักเรียน การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับมือถือ รายงานระบบรักษาความปลอดภัย)
ซือฟต์แวร์คลังค้นคว้าความรู้สู่อาเซืียน มีการเปรียบเทียบในหัวข้อดังต่อไปนี้
- สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและสนทนาของประเทศในประชาคมอาเซืียน ประกอบด้วย
พจนานุ ก รมอาเซืี ย น (จำ า นวนภาษา และความสามารถในการแสดงผลการสื บ ค้ น ) ประโยคสนทนาอาเซืี ย น (จำ า นวน
สถานการณ์ จำานวนประโยค และความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น ) พจนานุกรมภาพ (จำานวนคำาศัพท์) พจนานุกรม
คำาศัพท์วิชาการเฉพาะทาง (จำานวนคำาศัพท์ และความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น) แบบทดสอบ
- ระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) เกีย่ วกับ
อาเซืียน ประกอบด้วย ข่าวอาเซืียน แหล่งรวบรวมสื่อการเรียน สถิติสำาคัญ แบบฝ่กกหัด
- สื่อดิจติ อลคลังความรู้อาเซืียน ประกอบด้วย เนื้อหาในรูปแบบสื่อต่าง ๆ และระบบการจัดการเรียนรู้
เกีย่ วกับประเทศในประชาคมอาเซืียน โปรแกรมคำานวณอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา/สภาพอากาศ/เวลาของประเทศสมาชิกอาเซืียน
(๒) คู่มือใช้งานระบบสื่ อสารการเรียนรู้ เพื่ อพัฒนาทักษะการพูดและสนทนาภาษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซืีย น (ASEAN Languages Learning Software : ALL) ระบบบริ ห ารองค์ค วามรู้แ ละการวิ เคราะห์เนื้อ หา
(ASEAN Knowledge Management & Content Analysis Software : KM) ระบบซือฟต์ แ วร์ สื่ อ ดิ จิ ต อลคลั ง ความรู้
อาเซืียน (ASEAN Knowledge Resource Software : AKR) และระบบเครือข่ายและการจัดการความปลอดภัย (System
Security Management Software : SSM)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-6คณะทำงงงนฯ ประชุมมเม่ออวันนท่อ ๒๓  เมษงยน ๒๕๕๗  ม่ข้ออสันงเกตวัางซอฟตแแวัรแระบบควังมร้อสั้าองเซ่ยน
และซอฟตแแวัรแคลนงคอนควัองควังมร้อสั้าองเซ่ยน ซึอง อบจ.อมตรดิตตถ์แย่นยนนวัางเปนนซอฟตแแวัรแสัำงเรรจร้ป โดิยซอฟตแแวัรแระบบควังมร้อสั้า
องเซ่ยน (ระบบ SSM) รงคง ๔๕๐,๐๐๐ บงท และซอฟตแแวัรแคลนงคอนควัองควังมร้อสั้าองเซ่ยน (ประกอบดิอวัยระบบ ALL ระบบ
KM และระบบ AKR) รงคง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บงท ซึองซอฟตแแวัรแน่้สังมงรถ์แยกซ่้อไดิอ ข้ึน้ อย้กา นบควังมตอองกงรข้องผ้อใชุองงนวัางจะใชุอ
module ใดิบองง ลนกษณะกงรใชุองงนเปนน Web-based ท่ตอ ดิต ตนง้ ในลนกษณะ Intranet โดิยไมาจงำ กนดิสัตทธิตผผ ใ้อ ชุอในโรงเร่ยน (unlimited)
จึงใหอหนาวัยงงนเพตอมเตตมรงยละเอ่ยดิข้องย่อหออและรมานในกรณ่ไมาม่รงคงตงมเกณฑแมงตรฐงนฯ รงยกงรท่อ ๖ ระบบคอนควัองควังมร้อ
สั้าองเซ่ยน และรงยกงรท่อ ๗  คลนงคอนควัองควังมร้อสั้าองเซ่ยน หนาวัยงงนไดิอปรนบแกอไข้ตงมข้ออเสันอแนะข้องคณะทำงงงนฯ สัางใหอ
ฝ่งยเลข้งนมกงรฯ ตรวัจสัอบรงยละเอ่ยดิเอกสังร และพตจงรณงตงมหลนกเกณฑแและแนวัทงงปฏตบนตแต ลอวั ไมาม่ข้ออสันงเกตและเสันอ
แนะใหอหนาวัยงงนปรนบแกอไข้แตาอยางงใดิ
จึงเร่ยนท่อประชุมมเพ่ออโปรดิพตจงรณง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมกงรฯ ไดิออภตปรงยอยางงกวัองงข้วังง สัรมปไดิอวัาง
(๑) กงรพตจงรณงโครงกงรเพ่ออสันนบสันมนสัางเสัรตมกงรจนดิซ่้อจนดิหงสั่ออกงรเร่ยนร้อและอมปกรณแกงรเร่ยน
กงรสัอนข้องหนาวัยงงนในสันงกนดิกระทรวังมหงดิไทย หร่อโครงกงรอ่อนในลนกษณะเดิ่ยวักนน ม่ปัญหงอมปสัรรคในกงรพตจงรณง
ซอฟตฺแแวัรแ/โปรแกรมสั่ออกงรเร่ยนกงรสัอนทมกครน้ง เน่อองจงกม่รงคงสั้ง คณะกรรมกงรฯ จะตนดิสัตนใจดิอวัยกงรใหอสังธิตต และใชุอ
วัตจงรณญงณข้องคณะกรรมกงรฯ ในกงรพตจงรณงวัางรงคงท่อเสันอมงม่ควังมเหมงะสัมกนบคมณลนกษณะเฉพงะท่อหนาวัยงงนกำงหนดิ
ไวัอหร่อไมา แตาคณะกรรมกงรฯ ไมาสังมงรถ์ตอบไดิอวัางคมมอ คางหร่อไมา เน่อองจงกคณะกรรมกงรฯ ไมาใชุาผ้อใชุอ (user) และไมาเคยทำงวัตจนย
ผลกงรดิำงเนตนงงนข้องโครงกงรเหลางน่้ คณะกรรมกงรฯ ไมาสังมงรถ์พตจงรณงเน่้อหง (content) ข้องซอฟตแแวัรแ /โปรแกรม
สั่ออกงรเร่ยนกงรสัอนตอองม่ข้นงดิไหนถ์ึงจะเพ่ยงพอ เน่้อหงเหมงะสัมกนบระดินบชุน้น (เกตนควังมจำงเปนน) หร่อไมา และเน่้อหงนน้น
เหมงะสัมกนบรงคงหร่อไมา จึงควัรแยกคมณลนกษณะเฉพงะข้องซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมออกจงกเน่้อหง
(๒) เน่อ้ หงท่เอ ปนนมงตรฐงน (standard) ตงมหลนกสั้ตรแกนกลงงข้องกระทรวังศึกษงธิตกงร ควัรเปนนสัาวันกลงง
ท่อสังมงรถ์แบางปันกนนไดิอ สัำงหรนบสัาวันท่อเพตอมข้ึ้น (add-on) ซึองเปนนเน่้อหงเฉพงะพ่้นท่อ โดิยม่เหตมผลและควังมจำงเปนนประกอบ
ตอองคตดิคางลตข้สัตทธิตผในสัาวันข้องเน่้อหงท่อเพตอมอยางงเปนนธิรรม
(๓ ) กรณ่เน่้อหงนน้นเปนนควังมร้อทนอวัไป ใคร ๆ กรร้อ แตาโรงเร่ยนอยงกไดิอซอฟตแแวัรแ /โปรแกรมท่อม่ร้ปแบบ
กงรนำงเสันอท่อนางสันใจ ใชุองงนงางย กรเล่อกซ่้อจงกบรตษนทผ้อผลตต /ผ้อจำงหนางย แตาถ์งอ บรตษนทฯ ข้งยสั้งกวัางรงยอ่อนเปนน ๑๐ เทาง กรควัร
เล่อกใชุอซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมท่บอ รตษทน ฯ อนมญงตใหอใชุองงนไดิอโดิยไมาคดิต คางใชุอจงา ย หร่อคตดิคางใชุอจงา ยถ์้กกวัาง กรณ่เน่อ้ หงเปนนลตข้สัตทธิตผ
ข้องบรตษนทผ้อผลตตเพ่ยงผ้อเดิ่ยวั กรสังมงรถ์คตดิคางลตข้สัตทธิตผไดิอ แตาตอองพตจงรณงวัางเน่้อหงดินงกลางวัม่ควังมเหมงะสัมกนบระดินบชุน้นข้อง
ผ้อเร่ยนหร่อไมา หงกม่กงรสัรองงทงงเล่อกอ่อนท่อถ์้กกวัาง หร่อไมาเสั่ยคางใชุอจางย เจองข้องเน่้อหงท่อข้งยรงคงแพงกรจะยอมลดิรงคง
(๔) ควัรเสันอแนะตาอกระทรวังเทคโนโลย่สังรสันเทศและกงรสั่ออ สังรใหอเปนนหลนกในกงรจนดิทำงใหอฮงรแดิแวัรแ
เข้องกนนไดิอ และข้อใหอองคแกรปกครองสัาวันทอองถ์ตนอ ท่มอ โ่ ครงกงรในลนกษณะน่้ พตจงรณงวัางสังมงรถ์ข้ยงยใหอหนาวัยงงนอ่นอ ใชุอรวัา มกนนไดิอหร่อไมา
องจเปนนกงรทำงบนนทึกควังมเข้องใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ราวัมกนน หงกสังมงรถ์ทำงไดิอ จะเปนนกงรประหยนดิ
งบประมงณ แตาย่นยนนวัางกงรแบางปันใชุอข้ออม้ลราวัมกนนดินงกลางวัจะตอองดิำงเนตนกงรตงมระเบ่ยบข้องทงงรงชุกงรโดิยเครางครนดิ
(๕) ถ์องบรตษทน ผ้ผอ ลตตออกแบบใหอสังมงรถ์ใชุอซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมราวัมกนนไดิอ กรจะสังมงรถ์ใชุอข้ออ ม้ลราวัมกนนไดิอ
แตาถ์องออกแบบใหอเน่้อหง (content) ตอองอย้าราวัมกนบระบบบรตหงรจนดิกงร (management system) ท่อกำงหนดิไวัอเทางนน้น กรจะ
ไมาสังมงรถ์ใชุอข้ออม้ลราวัมกนนไดิอ สัรมปวัางข้ึ้นอย้ากนบบรตษนทผ้อผลตต/ผ้อจำงหนางยวัางจะยตนยอมใหอม่กงรแบางปันใชุอข้ออม้ลราวัมกนนไดิอหร่อไมา
(๖) กงรพนฒนงซอฟตแแวัรแ/โปรแกรมสั่ออ กงรเร่ยนกงรสัอนในลนกษณะน่้ ผางนกงรรนบรองจงกหนาวัยงงนใดิ
ข้องกระทรวังศึกษงธิตกงร และจำงเปนนตอองผางนกงรรนบรองหร่อไมา
(๗ ) หนาวัยงงนไดิอดิำงเนตนกงรตงมหนนงสั่อกระทรวังมหงดิไทย ดิาวันมงก ท่อ มท ๐๘๙๓  .๒/วั๘๐๑ ลงวันนท่อ
๑๑ ม่นงคม ๒๕๕๑ เร่ออง กงรจนดิซ่้อจนดิหงสั่ออกงรเร่ยนร้อและอมปกรณแกงรเร่ยนกงรสัอนข้องสัถ์งนศึกษง และหนนงสั่อกระทรวัง
มหงดิไทย ดิาวันมงก ท่อ มท ๐๘๐๘.๒/วั๙๔๕ ลงวันนท่อ ๑ ม่นงคม ๒๕๕๖ เร่ออง โครงกงรปรนบปรมงหอองเร่ยน ASEAN School
Online แลอวัหร่อไมา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-7(๘) ควรรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาแล้วมาจัดทำารายการคณณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แแวรแ /
โปรแกรมสื่อการเรี ยนการสอน อาจใช้ คณณลั กษณะของซอฟต์แแวรแ /โปรแกรมสื่อการเรี ยนการสอนโครงการ e-learning
เฉลิมพระเกียรต์ิของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เป็นรายการในการเปรียบเทียบ ซึง่ เป็นการถือปฏิบต์ั ต์ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (แจ้งต์ามหนังสือสำานักงานการต์รวจเงินแผ่นดิน ที่ ต์ผ ๐๐๐๔/๗๐๓๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
มติทปี่ ระชุม
ให้คณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยนำาข้อ
สั งเกต์และข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำาเนิ น การศึกษาแนวทางปฏิบั ต์ิในการพิจ ารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเต์อรแฯ ใน ๓ ประเดนน คือ
๑. แนวทางการพิจารณาคณณภาพและมาต์รฐานสื่อการเรียนรู้
๒. แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้
๓. แนวทางการบูรณาการสื่อการเรียนรู้
เมื่อดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอที่ประชณมคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชณมครั้งต์่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
มหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของราคาระบบ
คอมพิวเต์อรแโดยอ้างอิง ต์ามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนต์รี ด่วนที่สณด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม
2556 เรื่อง รายงานผลการดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์กแการคำานวณราคากลางของทางราชการ ต์ามหนังสือสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนต์รีดงั กล่าวแจ้งเวียนมต์ิคณะรัฐมนต์รีเมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เหนนชอบการจัดทำาหลักเกณฑ์กแการคำานวณราคากลาง (
ต์ามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สณด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๒๘๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) ซึ่งกำาหนดแนวทางเปดดเผย
ราคากลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารดำาเนินการกำาหนดหลักเกณฑ์กแราคากลาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮารแดแวรแและซอฟต์แแวรแ การพัฒนาซอฟต์แแวรแประเภทโปรแกรมประยณกต์แ) ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
ให้ยกเลิกคำาสัง่ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ กณมภาพันธแ
๒๕๕๖ เรือ่ ง แต์่งต์ัง้ คณะทำางานกำาหนดมาต์รฐานและราคากลางอณปกรณแคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย และมีคาำ สัง่ ที่ ๑๘ /๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ แต์่งต์ั้งคณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย
ในคราวประชณมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ครั้ง ที่
๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ที่ ป ระชณ ม มี ม ต์ิ ใ ห้ ป รั บ แก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์กแ แ ละแนวทางปฏิ บั ต์ิ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับมต์ิคณะรัฐมนต์รีดังกล่าว โดยให้ปรับปรณงความในข้อ 5 แล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานณการฯ พิจารณาแล้วเหนนว่า หลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของ
กระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่สอดคล้องกับมต์ิคณะรัฐมนต์รีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงขอ
เสนอให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ปรับปรณงความใน
ข้อ ๔ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และยกเลิกความในข้อ ๑๔ รวมทั้งเสนอให้ปรับปรณงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของคณณลักษณะและราคาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรณงใหม่
คณะทำางานฯ ประชณม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กณมภาพันธแ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีความเหนนดังนี้
(๑) เหน น ควรปรั บ ปรณ ง หลั ก เกณฑ์กแ แ ละแนวทางปฏิ บั ต์ิก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เต์อรแ ข องกระทรวง
มหาดไทยต์ามที่ฝ่ายเลขานณการฯ เสนอ ยกเว้นข้อ ๙ วรรค ๒ ให้ใช้ข้อความเดิมก่อนปรับแก้ไข เมื่อฝ่ายเลขานณการฯ ทบทวน
หลักเกณฑ์กแและแนวทางปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทยว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กแและแนวทาง
ปฏิบัต์ิการจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของรัฐแล้ว ให้เสนอที่ประชณมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต์่อไป
(๒) ยกเลิ ก เกณฑ์กแ ราคากลางและคณ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานอณ ป กรณแ ค อมพิ ว เต์อรแ ที่ ก ระทรวงมหาดไทย
ประกาศไว้ทณกรายการ และมีข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเต์อรแของกระทรวงมหาดไทย
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-8กำาหนดราคาอ้างอิงและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะรายการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมิได้ประกาศกำาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
(๓) เห็นควรปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยยกเลิกการใช้ “ราคา มท.” และเพิ่มข้อมูล
การสืบราคาจากเว็บไซืต์ ดังนี้
(๓.๑) แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (เดิมชือ่
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอคณะกรรมการ) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)
รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๒
(๓.๒) ยกเลิกแบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผล
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) แทน
รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๓
(๓.๓) ยกเลิกแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหาตามระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) แทน
รายละเอียดตามตารางหน้า ๑๔
(๔) ให้ฝ่าายเลขานุการฯ จัดทำาคำาอธิบายเพิ่มเติมในแบบรายงาน เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ฝ่าายเลขานุการฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว มีความเห็นว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ และ
ได้จดั ทำาคำาอธิบายเพิ่มเติมในแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ปรับปรุงความในข้อ ๑๔ กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตงั้ แต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนนต้นไป
๒. ยกเลิกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทกี่ ระทรวงมหาดไทยประกาศไว้
ทุกรายการ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจะได้กำาหนดราคาอ้างอิงและ
คุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะรายการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องมิได้ประกาศกำาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
๓. เห็นชอบการปรับปรุงแบบรายงานโดยยกเลิกการใช้ “ราคา มท.” และเพิ่มข้อมูลการสืบราคาจาก
เว็บไซืต์ ดังนี้
๓.๑ แบบรายงานสรุปโครงการเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (เดิมชือ่
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เสนอคณะกรรมการ) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)
๓.๒ ยกเลิกแบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผล
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) แทน
๓.๓ ยกเลิกแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหาตามระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ใช้แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) แทน
๔. ให้ฝ่าายเลขานุการฯ แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย และแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ให้สว่ นราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และจังหวัด
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 15 ๕.๒ การแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ให้พจิ ารณา
ดำาเนินการปรับแก้ไขข้อกำาหนดขอบเขตของงาน (TOR) /รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามการเผยแพร่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำาป
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้เผยแพรเเกณฑรราคากลางและคุณฑลักษณฑะพืนน ฐาน
ครุภัณฑรคอมพิวเตอรร ประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธร ๒๕๕๗ และได้แจ้งให้ ทราบในการประชุมครันง ที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธร ๒๕๕๗ และที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งสเวนราชการ/หนเวยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด เพื่อซัักซั้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้เกณฑรราคากลางและคุณฑสมบัตพิ นืน ฐานครุภณฑ
ั รคอมพิวเตอรร เมือ่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำาหนดใหมเ ดังนีน
(๑) งาน/แผนงาน/โครงการทีอ่ ยูใเ นระหวเางการพิจารณฑาและใช้เกณฑรราคากลางและคุณฑลักษณฑะพืนน ฐาน
ครุภัณฑรคอมพิวเตอรรเดิม คณฑะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรรของกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้ดุลพินิจที่จะ
ให้หนเวยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดใหมเได้โดยไมเต้องนำาเข้าสูเการพิจารณฑาของคณฑะกรรมการ ฯ
อีกครันงหนึ่ง และหนเวยงานต้องดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเครเงครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด และความคุ้มคเา เพื่อประโยชนรของทางราชการเป็นหลัก
(๒) งาน/แผนงาน/โครงการทีผ่ าเ นความเห็นชอบจากคณฑะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรร
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว แตเยังไมเอยูเในขันนตอนดำาเนินการจัดซัือน จัดจ้างของหนเวยงาน ตเอมาได้มีประกาศเกณฑรราคากลาง
และคุณฑลักษณฑะพืนนฐานครุภัณฑรคอมพิวเตอรรเผยแพรเออกมา ซัึ่งงาน/แผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว มีรายการ
ถูกเปลี่ยนแปลงตามรายการที่เผยแพรเใหมเ และหนเวยงานยังคงสามารถใช้คุณฑลักษณฑะพืนนฐานของครุภัณฑรคอมพิวเตอรรตามที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ หนเวยงานสามารถปรับราคาและคุณฑลักษณฑะพืนนฐานของรายการในงาน /แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามที่
ประกาศใหมเกเอนดำาเนินการจัดหาพร้อมกับรายงานให้คณฑะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรร ของกระทรวง
มหาดไทยทราบ โดยไมเตอ้ งนำาเข้าสูกเ ารพิจารณฑาของคณฑะกรรมการฯ อีกครังน หนึง่ ทังน นีน หนเวยงานจะต้องพิจารณฑาดำาเนินการจัดหา
รวมทันงการพิจารณฑาในสเวนของงบประมาณฑที่เพิ่มขึนนและลดลง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑรตาม
ที่ทางราชการกำาหนดใน โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มคเา เพื่อประโยชนรของทาง
ราชการเป็นหลัก
คณฑะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณฑาแล้วมีความเห็นวเา
(๑) มติคณฑะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเผยแพรเราคากลางและคุณฑสมบัติพืนนฐานครุภัณฑรคอมพิวเตอรรให้หนเวยงานทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อประโยชนรในการ
จัดหาของแตเละหนเวยงาน ซัึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งให้หนเวยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติแล้ว
(ตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๒/ว๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗)
(๒) ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดเวนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๓ /ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑร แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (คูเมือ แนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดคเาใช้จาเ ยเกีย่ วกับการจัดซัือน จัดจ้าง ราคากลาง และการคำานวณฑราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดเวนทีส่ ดุ
ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๖๒๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) ให้หนเวยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำานวณฑราคากลางในการจัดซัืนอจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกวเาหนึ่งแสนบาท ไมเวเาจะเป็นการจัดซัืนอจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
(หน้า ๒๕) สเวนวิธีการคิดคำานวณฑราคากลาง หรือการคำานวณฑราคากลางดังกลเาวจะใช้หลักเกณฑรใดในการคิดคำานวณฑราคาใน
การจัดซัืนอจัดจ้าง หนเวยงานของรั ฐจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณฑะรัฐมนตรี หรือ
แนวทางปฏิบัติของหนเวยงานของรัฐนันน ๆ เอง (หน้า ๒)
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 16 (๓) งาน/แผนงาน/โครงการที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมมครังงที่๑๑/๒๕๕๗๑เมื่อวันที่๑๒๔๑กมมภาพันธข๑๒๕๕๗๑และการประชุมมก่อน
หน้านังน๑ใชุ้เกณฑขขราคากลางและคมณลักษณะพืงนฐานครมภัณฑขคอมพิวเตอรข๑ประจำาป๑พ.ศ. ๒๕๕๖๑แต่ตามประกาศเกณฑขฯ
ประจำาป๑พ.ศ. ๒๕๕๗๑๑รายการเดิมมีการเปลี่ยนแปลงทังงเกณฑขราคากลางและคมณลักษณะพืงนฐาน๑รวมทังงมีการปรับลดและ
เพิ่มรายการ
เพื่อให้การดำาเนินการจัดซืืงอจัดจ้างระบบคอมพิวเตอรขและอมปกรณขของกระทรวงมหาดไทยเปนนไปตาม
กฎหมาย๑ระเบี ย บ๑ข้ อบั งคั บ ๑มติ ค ณะรั ฐมนตรี ๑และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง๑จึ ง เห็ น ควรแจ้ ง ส่ ว นราชุการ /หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ๑และจังหวัด๑ดังนีง
(๑) ในการประชุมมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทย๑ครังงที่
๑/๒๕๕๗๑เมื่อวันที่๑๒๔๑กมมภาพันธข๑๒๕๕๗๑คณะกรรมการฯ๑ได้พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานซืึ่งใชุ้เกณฑขเดิม
คณะกรรมการฯ๑เห็นชุอบในหลักการแต่หน่วยงานต้องดำาเนินการปรับแก้ไขราคากลางและคมณลักษณะเฉพาะให้เปนนไปตาม
เกณฑขทกี่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเผยแพร่ใหม่แล้วจัดหาต่อไปได้๑และต้องแจ้งการแก้ไขให้คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๒) สำาหรับงาน/แผนงาน/โครงการทีผ่ า่ นความเห็นชุอบแล้ว๑แต่ยงั ไม่อยูใ่ นขัน้ ตอนดำเเนนนกเรจััดซื้อ้ จััดจัาเง
(กเรใหาควเมเห็นชอบรเยงเนขอซื้อ้ หร้อขอจัาเง) ของหน่วยงเน๑ต่อมาได้มปี ระกาศเกณฑขราคากลางและคมณลักษณะพืนง ฐาน
ครมภณ
ั ฑขคอมพิวเตอรขเผยแพร่ออกมา๑ซืึง่ งาน/แผนงาน/โครงการทีไ่ ด้รบั ความเห็นชุอบแล้ว๑มีรายการถูกเปลีย่ นแปลงตามรายการ
ทีเ่ ผยแพร่ใหม่๑และหน่วยงานยังคงสามารถใชุ้คณ
ม ลักษณะพืนง ฐานของครมภณ
ั ฑขคอมพิวเตอรขตามทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้๑หน่วยงาน
สามารถปรับราคาและคมณลักษณะพืนง ฐานของรายการในงาน/แผนงาน/โครงการให้เปนนไปตามทีป่ ระกาศใหม่กอ่ นดำาเนินการจัดหา
พร้อมกับรายงานให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทยทราบ๑โดยไม่ตอ้ งนำาเข้าสูก่ าร
พิจารณาของคณะกรรมการฯ๑อีกครังง หนึง่ ๑๑และจากการเปลีย่ นแปลงคมณลักษณะพืนง ฐานครมภัณฑขคอมพิวเตอรขตามเกณฑข
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด๑มีผลทำาให้วงเงินในภาพรวมของงาน /แผนงาน/โครงการที่ได้รับความ
เห็นชุอบแล้วเพิ่มสูงขึงน๑หน่วยงานต้องนำาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรขของ
กระทรวงมหาดไทย๑๑ทังงนีง๑หน่วยงานจะต้องพิจารณาดำาเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย๑ระเบียบ๑แนวทาง๑และหลักเกณฑขตาม
ทีท่ างราชุการกำาหนดในการพิจารณาในส่วนของงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึนง และลดลง๑รวมทังง การจัดซืือง จัดจ้างโดยเคร่งครัด๑คำานึงถึง
ประสิทธิภาพ๑ประสิทธิผล๑ความประหยัด๑และความคม้มค่า๑เพื่อประโยชุนขของทางราชุการเปนนหลัก
(๓) หากมีปัญหาอมป สรรคในการปฏิบั ติ๑ให้มีหนัง สือหารือคณะกรรมการบริหารและจัด หาระบบ
คอมพิวเตอรขของกระทรวงมหาดไทย
จึงเรียนที่ประชุมมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๕.๓ การพิจารณากลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี ลู ค่าเกิน 10 ล้านบาท ของส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก่อนนำาเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
รวมทัง้ สิ้น ๑๒ โครงการ ดังนี้
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ ีมลู ค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน 1
โครงการ คือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำานวน 1 โครงการ
1. โครงการระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management
System : CIMS) ระยะที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗  จำานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
(ฉบับรับรองรายงานการประชุมม)

- 17 คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติแ ล้ว มีข้อ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานจัด ทำาแบบบัญ ชีราคากลางงานพั ฒนาระบบ
ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด และให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ด้วย (เดิม
ระบุแต่ชื่อบริษัท) หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ ีมลู ค่าเกิน 10 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จำานวน ๓ โครงการ คือ
การไฟฟ้านครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
2. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในองค์กร (BYOD Management
System) งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๕,๖๑๑,๓๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ๗% ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้าน
สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว ไม่มขี อ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำานวน ๒ โครงการ
3. โครงการจัดหาพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สำาหรับติดตัง้ ใช้งานที่จุดรับคำาร้องของ
การไฟฟ้าจังหวัด การไฟฟ้าอำาเภอ การไฟฟ้าสาขา งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๓,๒๔๗,๐๙๘ บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% จำานวน ๙๒๗,๒๙๖.๘๖ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๔,๓๙๔.๘๖ บาท (สิบสี่ล้านหนึง่ แสนเจ็ดหมืน่
สี่พันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว ไม่มขี อ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
4. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำารองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำาหรับการไฟฟ้าสาขา
จำานวน ๒๗๐ ชุด ตามงบประมาณประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% จำานวน
๙๐๗,๒๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิน้ ๑๓,๘๖๗,๒๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว ไม่มขี อ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 18 - โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทีม่ ีมลู ค่าเกิน 10 ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๗ โครงการ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร 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 (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมืน่ ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายการสื่อการเรียนการสอน กรณีไม่มี
เกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซืต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง ต้องเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย รวมทั้งเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย โดยมีใบเสนอ
ราคาประกอบพร้อมแค็ตตาล็อก รวมทัง้ รายละเอียดจากเว็บไซืต์ดว้ ย และให้จดั ทำาแผนผังการเชือ่ มโยงระบบคอมพิวเตอร์เพิม่ เติม
พร้อมสาธิตในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร (นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) เรียนที่ประชุมว่าซือฟต์แวร์ /โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระที่เสนอขอความเห็นชอบในครั้งนี้
เปนนแบบไม่จำากัดสิทธิ์การใช้งาน (unlimited) เปนนระบบ server ที่จะเอาเครื่องแท็ปเล็ตส่วนตัวกี่เครื่องมาเชื่อมต่อก็สามารถ
ใช้งานได้ รูปแบบที่ อบจ.กำาแพงเพชรเสนอ เปนนแบบที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานในเวลาเดียวกันได้หลายคนพร้อมกัน (ไม่ใช่
การสื่อสารทางเดียวที่หลาย ๆ คนนั่งมองจอภาพที่แสดงผลเหมือนกัน)
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ อภิ ปรายอย่ างกว้ างขวาง สรุ ป ได้ ว่ า การเปรี ย บเที ย บว่ าซือฟต์แวร์ /โปรแกรมสื่อ
การเรียนการสอนเปนนเปนนแบบไม่จำากัดสิทธิ์การใช้งาน (unlimited) จะต้องพิจารณาความสามารถในการเข้าใช้งานพร้อมกัน
(concurrent) เนื่องจากระบบ stand alone จำานวน ๑ เครื่อง นักเรียนก็สามารถเข้าใช้งานได้ ๑,๐๐๐ คน เหมือนกับการ
ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย เพียงแต่ระบบ stand alone ต้องเข้าใช้ทีละคน ในขณะที่ระบบเครือข่ายสามารถเข้าใช้งาน
ได้พร้อมกันหลายคน (จำานวนคนที่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันจะเปนนตัวแปรที่ทำาให้ราคาระบบคอมพิวเตอร์
แตกต่างกัน)
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน ๑ โครงการ
6. โครงการจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ์ ท างการศึ ก ษา สื่ อการเรี ย นการสอนระบบมัล ติ มี เ ดี ย พร้ อ มระบบ
ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๓๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้าน
สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขย้ายรายการกระดานอิเล็กทรอนิกส์ไปไว้
กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ ระบุยี่ห้อและรุ่นที่หน่วยงานแจ้งว่าได้สืบราคาจากท้องตลาดมาแล้ว ต้อง เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย
รวมทั้งเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย พร้อมใบเสนอราคาและแค็ตตาล็อกประกอบ รวมทั้งรายละเอียดจากเว็บไซืต์ด้วย และให้จัด
ทำาแผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม พร้อมสาธิตในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 19 หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๑ โครงการ
7. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำาหรับโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๕๗ โรงเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป พ .ศ. ๒๕๕๖ จำานวนเงิน
๒๔,๓๑๗,๔๘๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๐,๗๔๗,๔๘๐ บาท (ยี่สบิ ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั แิ ล้ว ไม่มขี อ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นายอาราม สุวรรณชัยรบ ผู้อำานวยการกองการศกกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม) เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เปนนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรว่าให้จัดหา
แท็ปเล็ตให้โรงเรียนใดบ้างตามบัญชีรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุ ภายในวงเงินงบประมาณที่ กำาหนดไว้
คุณลักษณะพื้นฐานเครื่องแท็ ปเล็ตที่ขอความเห็นชอบ คือ คุณสมบัติตามที่กระทรวงศกกษาธิการกำาหนดในปการศกกษา ๒๕๕๖
รายละเอียดตามสำาเนาหนังสือสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๕ /๔๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เพื่อให้สามารถติดตัง้ โปรแกรมประยุกต์ของสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐานได้
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ และจัดส่งคณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำานวน ๒ โครงการ
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) ประจำาป ๒๕๕๖ จำานวนเงิน ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ เอ็ดล้านสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓,๗๓๓,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ หนังสือและปากกาพูดได้ ๒ ภาษา
(อังกฤษ-จีน) และรายการที่ ๒ ชุดหุน่ ยนต์เสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ หน่วยงานเปรียบเทียบราคา จำานวน ๕ บริษทั และ
๑ เว็บไซืต์ แต่ทุกรายการเปนนยี่ห้อเดียวกันทุกบริษัท ให้หน่วยงานปรับแก้ไขโดยน้ำาข้อมูลยี่ห้ออื่นมาเปรียบเทียบด้วย และให้
หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ทั่วไปกับคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่เลือกด้วย
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 20 9. โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสระบุรี งบประมาณ
รายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมืน่ บาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีข้อสังเกตว่ากรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ หนังสือและปากกาพูดได้ ๓ ภาษา
(ไทย-จีน-อังกฤษ) รายการที่ ๒ หนังสือและปากกาพูดได้ ๒ ภาษา (อังกฤษ-จีน) และรายการที่ ๓ สือ่ บทเรียนช่วยสอน ๘ กลุม่ สาระ
หน่วยงานเปรียบเทียบราคา จำานวน ๕ บริษทั และ ๑ เว็บไซืต์ แต่ทกุ รายการเปนนยีห่ อ้ เดียวกันทุกบริษทั ให้หน่วยงานปรับแก้ไข
โดยน้ำาข้อมูลยี่ห้ออื่นมาเปรียบเทียบด้วย และให้หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ทั่วไปกับ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่เลือกด้วย
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำานวน ๑ โครงการ
10. โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูท้ างการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี “Chanthaburi Edutainment
Park” งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สบิ ล้านบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีขอ้ สังเกตดังนี้
(๑) กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ ต้องเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ราย รวมทั้งเว็บไซืต์อย่างน้อย ๑ ราย ให้ระบุ
ยี่ห้อและรุ่นทุกรายการ พร้อมใบเสนอราคาและแค็ตตาล็อกประกอบ รวมทั้งรายละเอียดจากเว็บไซืต์ด้วย
(๒) ให้ ตั ด ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก รายการ เช่ น processor
chipset เปนนต้น เพื่อเปนนการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเปนนธรรม
(๓) ให้จดั ทำาแผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม พร้อมสาธิตในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(๔) ซือฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนที่หน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบในครั้งนี้ ผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานใดของกระทรวงศกกษาธิการ และจำาเปนนต้องผ่านการรับรองหรือไม่
(๕) ให้ทบทวนกรณีไม่มีเกณฑ์ฯ รายการที่ ๒ โปรแกรมสแกนไวรัสสำาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และรายการที่ ๗ โปรแกรมสแกนไวรัสสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีความแตกต่างจากที่ มีมาพร้อมกับโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการยี่ห้อ Windows อย่างไร เนื่องจากคุณลักษณะของโปรแกรมสแกนไวรัสทั้ง ๒ รายการ มีความแตกต่างกันแค่
onsite service ทุก ๖ เดือน เปนนระยะเวลา ๒ ป กับมีแผ่น CD ชุดติดตั้งเท่านั้น หากไม่จำาเปนน ก็ตัดรายการนี้ออกไปได้ จะ
เปนนการประหยัดงบประมาณ
(๖) ควรตัดข้อความที่ระบุว่าต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 กับ ISO14000 เนื่องจากเปนนมาตรฐาน
ขององค์กร (ผู้ผลิต) ไม่ใช่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (สินค้า)
(๗) ให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที่ ๙ ชุดการเรียนการสอน
ห้องเรียน AEC ว่ามีข้อแตกต่างจากเว็บไซืต์ของทางราชการที่ให้บริการฟรีอย่างไร เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง
หน่วยงานได้ทบทวนรายละเอียดโครงการฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ และปรับแก้ไข
ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำานวน ๑ โครงการ
11. โครงการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสือ่ การเรียนรูอ้ าเซียน งบประมาณรายจ่ายประจำาป ๒๕๕๗
จำานวนเงิน ๓๙,๙๔๖,๔๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมืน่ หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะทำางานฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้ว มีขอ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานระบุชื่อผลิตภัณฑ์ดว้ ย (เดิมระบุแต่ชื่อบริษัท)
หน่วยงานได้ทบทวนรายละเอียดโครงการฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ และปรับแก้ไข
ส่งให้ฝ่าา ยเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณา
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้
(๑) สื่อการเรียนรู้อาเซืียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเสนอขอความเห็นชอบในครั้งนี้มี
ความแตกต่างจากสือ่ การเรียนรู้ (ระบบค้นคว้าความรูส้ อู่ าเซืียนและคลังค้นคว้าความรูส้ อู่ าเซืียน) ทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์เสนอขอความเห็นชอบอย่างไร
(๒) สามารถแบ่งปันใช้ร่วมกันทั้งจังหวัดได้หรือไม่
(๓) หน่วยงานได้ดำาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศกกษา และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School
Online แล้วหรือไม่
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด )
ชี้แจงที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
(๑) อบจ.นครปฐมไม่ได้ซืื้อทุก module เนื่องจากเลือกใช้แบบ stand alone จกงมีค่าลิขสิทธิ์เพียงชุด
ละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยแจกให้ ๑๘ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๙๘ ชุด โดยมีคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศกกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คำาสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ที่ ๒๕๔/๒๕๕๗) ซืกง่ เปนนการปฏิบัตติ ามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น โดย
คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาคัดเลือกสื่อ และจัดสรรว่าโรงเรียนใดจะได้จำานวนเท่าใด โดยขก้นกับสภาพโรงเรียนและความ
พร้อมของครู นักเรียน และห้องเรียน
(๒) ลิขสิทธิ์แบบ unlimited จำากัดเฉพาะในพื้นที่ของโรงเรียนเท่านั้น ไม่ยอมให้กระจายทั่วจังหวัด
นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะมีปัญหาว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (access point) มีประสิทธิภาพไม่เพียง
พอทีจ่ ะสนองตอบการเข้าใช้งานพร้อมกันหลายคน เช่น ใช้งานได้ชา้ หรือสัญญาณหลุดบ่อย เปนนต้น อบจ.นครปฐมพิจารณาแล้ว
เห็นว่าโครงการนี้เหมาะสมกับการทำาเปนน stand alone เนื่องจากต้องการกระจายให้ทั่วจังหวัด
(๓) อบจ.นครปฐมได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๒ ฉบับแล้ว จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา
มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากกำาหนดร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซืื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการบูรณาการโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
สอดคล้อง เหมาะสม และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตกิ ารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณี
โครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อน
นำาเสนอกระทรวงต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาได้ โ ดยไม่ ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
๓. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง แผนงาน/งาน/
โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ
๔. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกำาหนด ทัง้ นี้ ให้เริม่ ใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีที่คำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดุลพินิจที่จะ
ให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มีการประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือไปจากที่มีกำาหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้ชัดเจน
๕. กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ให้ใช้ราคาตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง เว็ บไซต์ต่า ง ๆ เป็ นราคาอ้างอิง และ/หรือ แสดงรายละเอีย ดการ
คำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีกี ารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่เจาะจงระบุยี่ห้อ
ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง
๗. แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด ดังนี้
คำาขอที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาแบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบ
คำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการ
ตามแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท
๘. โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธีศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและ
ภารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาถึงความซ้ำาซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดี
กับการใช้งาน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และ
ความเข้ากันได้ เป็นต้น
/๙. แผนงาน...

-๒๙. แผนงาน/งาน/โครงการ ที่จ ะต้อ งเสนอของบประมาณประจำ า ป ให้ จั ด ส่ ง คำ า ขอให้ ค ณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป ยกเว้นกรณีใช้เงินนอกงบประมาณหรือ
เป็นการจัดซื้อโดยไม่ตอ้ งของบประมาณประจำาป
๑๐. ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอล
ซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
๑๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบหรือรายการที่
เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ การจัดทำาราคาค่าใช้จา่ ย ต้องให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รง
ตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ โดยให้มกี ารคำานวณค่าใช้จา่ ย ค่าอุปกรณ์
ค่าดำาเนินการ หรือ อื่น ๆ ให้ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด
๑๒. ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ /หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด
รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)
๑๓. ให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
หลังสิ้นสุดปงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด
๑๔. กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
**************
หมายเหตุ
๑. ข้อ ๕ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. ข้อ ๔, ๑๐, ๑๑ และ ๑๔ ปรับปรุงตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๗

การเปรียบเทียบเพือ่ การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๑

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้
ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ ีมูลค่า
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
จังหวัด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำาเสนอ
กระทรวงต่อไป
๒

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

๒

๓

ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) ลงนามในคำารับรอง
แผนงาน/งาน/โครงการ ก่อนนำาส่งคณะกรรมการฯ

๓

๔

การพิจารณาราคาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของ แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ขอจัดหา
ของส่วนราชการ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามขนาดต่าง ๆ ทีท่ างราชการกำาหนดไว้แล้ว เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย การเริ่มใช้
เกณฑ์ดังกล่าวให้เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ ยกเว้นกรณีที่คำาขออยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และกรรมการสามารถใช้ดุลพินิจที่จะปรับราคาลงได้หาก
เห็นว่าไม่เป็นไปตามทีม่ ีการประกาศกำาหนด หรือเห็นว่าไม่เหมาะสม

๔

กรณีทจี่ ำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทนี่ อกเหนือไปจากทีม่ ีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน
หลักเกณฑ์จัดหาคอม (30 พ.ค.57) - ตารางเปรียบเทียบ (หน้าห้องรองแก่นแก้ไข).ods

การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศกำาหนดเป็นต้นไป
กรณีทคี่ ำาขอโครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการฯ สามารถใช้ดลุ พินิจ
ทีจ่ ะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่มกี ารประกาศกำาหนดได้
กรณีที่จำาเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทนี่ อกเหนือไปจากทีม่ ีกำาหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ข้างต้น ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นให้
ชัดเจน
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เพือ่ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิธีปฏิบัตใิ นการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๖ ส.ค. ๒๕๕๖
ความละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๑๒๘๐๒
ลว ๖ ส.ค. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ
๕

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคา
อ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง
และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๕

๖

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอความเห็นชอบจัดหา ต้องไม่
เจาะจงระบุยี่ห้อ ให้เป็นการระบุในเชิงวิชาการและเปิดกว้าง

๖

๗

แบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวง
มหาดไทยกำาหนด ดังนี้ คำาขอทีม่ วี งเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จดั ทำาแบบรายงานการจัด
หาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบคำาขอความเห็นชอบ แผนงาน/งาน/โครงการ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดทำาคำาขอในรูปโครงการตามแบบรายงานการจัดหาฯ
ที่มวี งเงินเกิน ๕ ล้านบาท

๗

๘

โครงการที่เสนอขอความเห็นชอบจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กระทรวงหรือหน่วยงานหรือ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและภัารกิจของหน่วยงาน และทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความซ้ำา
ซ้อน ความจำาเป็น ความเหมาะสมหรือความพอดีกับการใช้งาน การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์และความเข้ากัน
ได้ เป็นต้น

๘

๙

แผนงาน/งาน/โครงการ ทีจ่ ะต้องเสนอของบประมาณประจำาป ให้จัดส่งคำาขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณประจำาป ยกเว้นกรณีใช้
เงินนอกงบประมาณหรือเป็นการจัดซือ้ โดยไม่ต้องของบประมาณประจำาป

๙

๑๐

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร ๑๐
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของกรรมการ
หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ ให้จัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาในปงบประมาณนั้นได้

หลักเกณฑ์จัดหาคอม (30 พ.ค.57) - ตารางเปรียบเทียบ (หน้าห้องรองแก่นแก้ไข).ods

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
ปรับปรุงตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖

ให้จัดทำาเอกสารคำาขอความเห็นชอบตามแบบโครงการ หรือแบบรายงาน เป็นเอกสาร
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำานวนไม่น้อยกว่าองค์คณะของ
กรรมการ หรือเป็นรูปแบบเอกสารดิจิตอลซึ่งจะประกาศหรือกำาหนดแจ้งให้ทราบ
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (เดิม)
ข้อ

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ปรับปรุงใหม่)
ข้อ

๑๑

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการทีต่ รงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณ ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ
ให้ชดั เจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น

๑๑

๑๒

ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและจังหวัด รายงานผลการอนุมัติ แผนงาน/งาน/โครงการ ให้คณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก
๖ เดือน (ตุลาคม-มีนาคม, เมษายน-กันยายน)

๑๒

๑๓

ให้รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ ให้กระทรวง
มหาดไทยทราบภัายหลังสิ้นสุดปงบประมาณทันที ตามแบบที่กำาหนด

๑๓

๑๔

กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๑๔

หลักเกณฑ์จัดหาคอม (30 พ.ค.57) - ตารางเปรียบเทียบ (หน้าห้องรองแก่นแก้ไข).ods

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาโครงการเฉพาะระบบ
หรือรายการที่เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น การจัดทำาราคาค่าใช้จ่าย ต้อง
ให้แยกชัดเจน ได้แก่ รายการที่ตรงตามเกณฑ์ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ และส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยให้มีการคำานวณค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ ค่าดำาเนินการ หรือ อืน่ ๆ ให้
ชัดเจน เช่น ค่า Hardware, Software, Man/month, License เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำาหนด

กำาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภัาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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แบบรดยงดนสรุปโครงกดรเพื่อพิจดรณดควดมเหมดะสมของคุณลบกษณะเฉพดะและรดคด

แบบ คกก.มที. ๐๑

ชือ่ โครงกดร....................................................................................
งบประมดณรดยจ่ดยประจำดป …......... จำดนวนเงิน …................................... บดที (จำดนวนเงินเป็นตบวอบกษร)
ชื่อหน่วยงดน …..............................................
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณ่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
๑.
๒.

ข้อ (ตามเกณฑ์ MICT)

ราคา MICT

ราคาอ้างอิง

จำานวน

วงเงินรวม

ราคาอ้างอิง

จำานวน

วงเงินรวม

หมายเหตุ

จำานวนเงิน

จำานวน

จำานวนเงินรวม

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
๑.

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปร่ยบเท่ยบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ย่่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุือ่ บริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น

รวมทั้งเว็บไซต์
(อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๒.

...ราคา...
...ราคา...
...ราคา...
ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุือ่ บริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น
...ราคา...

...ราคา...

...ราคา...

...ราคา...
รวมทั้งเว็บไซต์

(อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

...ราคา...
รวมจำานวนเงินกรณ่ไม่ม่เกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำาดับ
๑.
๒.

รายการ

รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อื่น ๆ
รวมวงเงินโครงกดร
หมดยเหตุ
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใชุ้ราคาต่ำาสุดเปนนราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอ่ยดตามแบบบัญชุ่ราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ท่กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารเปนนราคาท่่รวมภาษ่มูลค่าเพิ่ม ๗% กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อนื่ ๆ หากม่การแยกคำานวณภาษ่มูลค่าเพิ่ม โปรดระบุให้ชุัดเจน

แบบรดยงดนผลกดรพิจดรณดโครงกดรจบดัหดระบบคอมพิวเตอร์
(ก่อนกดรจบดัหด)

แบบ คกก.มที. ๐๒

ผ่ดนกดรพิจดรณดให้ควดมเห็นชอบจดกกดรประชุมคณะกรรมกดรบริหดรและจบดัหดระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทีรวงมหดดัไทีย/ส่วนรดชกดร/หน่วยงดนรบฐวิสดหกิจ/จบงหวบดั.............. (ระบุ)
ครบ้งที่่ …...../.............. วบนที่่ ...........................
ชือ่ โครงกดร....................................................................................
งบประมดณรดยจ่ดยประจำดป …......... จำดนวนเงิน …................................... บดที (จำดนวนเงินเป็นตบวอบกษร)
ชื่อหน่วยงดน …..............................................
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณ่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
๑.
๒.

ข้อ (ตามเกณฑ์ MICT)

ราคา MICT

ราคาอ้างอิง

จำานวน

วงเงินรวม

ราคาอ้างอิง

จำานวน

วงเงินรวม

หมายเหตุ

จำานวนเงิน

จำานวน

จำานวนเงินรวม

รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ

รายการ

(เปร่ยบเท่ยบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ย่่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๑.

ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุื่อบริษทั /ย่ห่ ้อและรุน่ ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น

รวมทั้งเว็บไซต์
(อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

๒.

...ราคา...
...ราคา...
...ราคา...
ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น ชุื่อบริษทั /ย่ห่ ้อและรุน่ ชุื่อบริษัท/ย่ห่ ้อและรุ่น

...ราคา...
รวมทั้งเว็บไซต์
(อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

...ราคา...

...ราคา...

...ราคา...

...ราคา...
รวมจำานวนเงินกรณ่ไม่ม่เกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำาดับ
๑.
๒.

รายการ

รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อื่น ๆ
รวมวงเงินโครงกดร
หมดยเหตุ
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใชุ้ราคาต่ำาสุดเปนนราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอ่ยดตามแบบบัญชุ่ราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ท่กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารเปนนราคาท่่รวมภาษ่มูลค่าเพิ่ม ๗% กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อื่น ๆ หากม่การแยกคำานวณภาษ่มูลค่าเพิ่ม โปรดระบุให้ชุัดเจน

แบบรดยงดนผลกดรจบดัหดระบบคอมพิวเตอร์
(หลบงกดรจบดัหด)

แบบ คกก.มที. ๐๓

ผ่ดนกดรพิจดรณดให้ควดมเห็นชอบจดกกดรประชุมคณะกรรมกดรบริหดรและจบดัหดระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทีรวงมหดดัไทีย/ส่วนรดชกดร/หน่วยงดนรบฐวิสดหกิจ/จบงหวบดั.............. (ระบุ)
ครบ้งที่่ …...../.............. วบนที่่ ...........................
ชื่อโครงกดร....................................................................................
งบประมดณรดยจ่ดยประจำดป …......... จำดนวนเงิน …................................... บดที (จำดนวนเงินเป็นตบวอบกษร)
ชื่อหน่วยงดน …..............................................
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณ่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
๑.
๒.

รายการ

ย่่ห้อและรุ่นท่่จัดหาได้

ราคาท่่ได้รับความเห็นชุอบ

ราคาจัดหาจริง

จำานวน

รวม

ราคาจัดหาจริง

จำานวน

รวม

๓.
๔.
๕.
รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์
กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
ย่่ห้อและรุ่นท่่จัดหาได้
๑.
๒.
๓.
๔.

ราคาท่่ได้รับความเห็นชุอบ

๕.
รวมจำานวนเงินกรณ่ไม่ม่เกณฑ์
รวมจำดนวนเงินส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตบวอย่ดง

แบบ คกก.มที. ๐๑

โครงกดรจ้ดงพบฒนดระบบรบกษดควดมปลอดัภบยดั้ดนสดรสนเทีศและกดรสื่อสดร
งบประมดณรดยจ่ดยประจำดป ๒๕๕๗ จำดนวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๔๐๐ บดที (ย่่สบิ ส่่ล้ดนสองแสนแปดัหมืน่ แปดัพบนส่่รอ้ ยบดทีถ้วน)
ศูนย์เทีคโนโลย่สดรสนเทีศและกดรสื่อสดร สำดนบกงดนปลบดักระทีรวมหดดัไทีย
ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณ่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
๑. อุปกรณ์ปอ้ งกันและรักษาความปลอดภัย (Firewall)
๒. อุปกรณ์ปอ้ งกันการโจมต่จากภายนอก (Instrusion Prevention System)
๓. เครื่องแม่ข่าย (Server) สำาหรับระบบควบคุมการเข้าถงงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Authentication System)
๔. ระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management System)
๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมจอ เพื่อทำาการค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs)
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
๗. อุปกรณ์สำารองไฟฟ้า (UPS)
๘. ตู้สำาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ (Rack)
๙. เครื่องสแกนเนอร์ สำาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร
ลำาดับ
รายการ
๑. อุปกรณ์ (Proxy Caching)

๒. ระบบควบคุมการเข้าถงงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
(Authentication System)

การสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ
(เปร่ยบเท่ยบอย่างน้อย ๓ ราย / ๓ ย่่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์)

บ.โอ จ่ เอ ซ่นคอม จำากัด บ.เอซิส ไอ ซ่เค่ยว จำากัด
ย่่ห้อ Bluecoat
ย่่ห้อ Bluecoat
รุ่น ๖๐๐-๑๐
รุ่น ๖๐๐-๑๐

๕๐๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

บ.โอ จ่ เอ ซ่นคอม จำากัด บ.เอซิส ไอ ซ่เค่ยว จำากัด

๑๒๐,๐๐๐

ข้อ (ตามเกณฑ์ MICT)
ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๒
ข้อ ๑
ข้อ ๑๙
ข้อ ๘
ข้อ ๓๑
ข้อ ๕๕
ข้อ ๒๗
ข้อ ๔๗
รวมจำานวนเงินตามเกณฑ์

๑๒๐,๐๐๐

บ.UIH
ย่่ห้อ Bluecoat
รุน่ ๖๐๐-๑๐

www.cdw.com
ย่่ห้อ Bluecoat
รุ่น ๖๐๐-๑๐

๔๑๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

บ.UIH

www.cdw.com
-

๘๖,๘๐๐

ราคา MICT
๒๙๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๒,๐๐๐

ราคาอ้างอิง
๒๙๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๒,๐๐๐

จำานวน

๔๑๐,๐๐๐

๑๐

๔,๑๐๐,๐๐๐ ราคาเว็บไซต์คิดเปนนเงินบาท

๘๖,๘๐๐

๑๐

๘๖๘,๐๐๐ เว็บไซต์ไม่แสดงราคาการ

รายการ

วงเงินรวม

วงเงินรวม
๒,๙๐๐,๐๐๐
๕,๔๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๘,๕๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๙,๓๑๐,๐๐๐

ราคาอ้างอิง

หมายเหตุ
ณ วันท่่ ๒๑ เม.ย.๕๗ ไม่รวม
ค่าใชุ้จ่ายในการดำาเนินงาน

พัฒนาระบบ

๔,๙๖๘,๐๐๐
๒๔,๒๗๘,๐๐๐ ตำากว่าวงเงินท่่ได้รับจัดสรร

รวมจำานวนเงินกรณ่ไม่ม่เกณฑ์
รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนที่่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
ลำาดับ
๑.
๒.

จำานวน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐,๔๐๐ บาท เนื่องจาก
ปรับปรุงคุณสมบัติและราคา
กลางเปนนเกณฑ์ปี ๒๕๕๗

จำานวนเงิน

จำานวน

รวมจำานวนเงินส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อื่น ๆ
รวมวงเงินโครงกดร
หมดยเหตุ
๑. การสืบราคาจะต้องสืบทั้งจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ หากไม่ใชุ้ราคาต่ำาสุดเปนนราคาอ้างอิง ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
๒. สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ให้จัดทำารายละเอ่ยดตามแบบบัญชุ่ราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ท่กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด
๓. ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสารเปนนราคาท่่รวมภาษ่มลู ค่าเพิ่ม ๗% กรณ่ไม่ม่ราคาตามเกณฑ์ฯ และส่วนท่่เปนนอุปกรณ์อื่น ๆ หากม่การแยกคำานวณภาษ่มูลค่าเพิ่ม โปรดระบุให้ชุัดเจน

จำานวนเงินรวม

๒๔,๒๗๘,๐๐๐

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำารงราชานุภาพ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
*****************
ผู้มาประชุม
1. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการ
ประธานที่ประชุม
2. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายกันต์ ศรีจันท์ทองศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
6. นายสุนันท์ เอกฉมานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
7. นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้แทนกรมที่ดนิ
8. นายธณัฐ สุขรมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
11. นายวีรศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้อำานวยการฝ่าายเทคโนโลยีและสื่อสาร
กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง
12. นางสมภัทร ชูอิสสระ
ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
13. นายพิศณุ ตันติถาวร
ผู้อำานวยการฝ่าายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
14. นางสาวอภิสมัย มหาขันธ์
ผู้อำานวยการกองวางแผนระบบสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด
16. นางสาววิภาศรี คงเกลี้ยง
ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ
กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
17. นายชวลิต จรัสตระกูล
ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สบจ.
กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.
18. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผูอ้ าำ นวยการส่วนอำานวยการและปฏิบิบตั กิ ารตามกฎหมาย สกม. กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท.
19. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ
กรรมการ
แทนผู้อำานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

-220. นายกฤษณ์ ธนาวณิช
21. นายทองสิน สัตยาพันธุ์

ผูอ้ าำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสุณีย์ ชูปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้แทนกรมการปกครอง
กรรมการ
5. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
หัวหน้ากลุม่ พัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร กรรมการและ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวมณฑิณี สุขะ
2. นางสาวแสงมณี มีน้อย
3. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผก้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
ผู้อำานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศกกษาท้องถิ่น
นักวิชาการศกกษา สำานักประสานและพัฒนา
สำานักประสานและพัฒนาการจัดการศกกษาท้องถิ่น
4. นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองการศกกษาฯ
5. นายอาราม สุวรรณชัยรบ
ผู้อำานวยการกองการศกกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบิบัติการ
7. นายณัฐพล แซ่ลิ้ม
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
8. นางสาววีณา สุรวดี
นักคอมพิวเตอร์ ๖
9. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก
หัวหน้าส่วน
10. นางสุทธิวรรณ มารัตน์
นักระบบคอมพิวเตอร์ ๑๐
11. นางสาวสุภาวดี มหาโชค
นักประมวลผลข้อมูล
12. นางสาวสุระณี เหลืองธาดา ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
13. นางจีรภา จีระมะกร
หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายประจวบ สาแย้ม
ผู้อำานวยการส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนฯ
15. นายธน อุตสาหะวัฒนาสุข ผู้อำานวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนฯ
16. นายสมจิตต์ มีชัยเลิศสกุล
ลูกจ้างประจำา ศูนย์เทคโนฯ
17. นางสาวปาริชาติ พิมปาน
นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนฯ
18. นายธรรมนูญ นามประกอบ ศูนย์เทคโนฯ
เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
- ไม่มี -

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อบจ.นครราชสีมา
อบจ.นครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
ประปาส่วนภูมิภาค
สป.มท.
สป.มท.
สป.มท.
สป.มท.
สป.มท.

-3ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

- ฝ่าายเลขานุการฯ นำาเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ฝ่าายเลขานุการฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมฯ จำานวน ๒๒ หน้า และได้จัดส่ง
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติทปี่ ระชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ของ
หน่วยงานรั ฐวิ สาหกิจในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย ปีง บประมาณ 2556 ที่ผ่ านการพิจ ารณาของคณะกรรมการฯ
จำานวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน

จำานวน จำานวน วงเงินผ่านความเห็นชอบ
(หน่วยงาน) (โครงการ) ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง (บาท)

องค์การตลาด

1

2

10,640,7500

10,448,642

การไฟฟ้านครหลวง

1

1

9,606,460.00

-

การประปาส่วนภูมิภาค

1

20

52,597,700.00

-

หมายเหตุ
ลดลง 191,858.-

จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
๓.๒ สรุปรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ 2556 รวม ๓ หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน

จำานวน
(หน่วยงาน)

จำานวน
วงเงินผ่านความเห็นชอบ
(โครงการ) ของคณะกรรมการฯ (บาท)

จัดหาจริง (บาท)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

20

25

10,833,590.-

-

จังหวัดยะลา

23

27

3,721,100.-

-

จังหวัดพะเยา

2

2

940,200.-

-

หมายเหตุ

จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ และกำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ มี ลู ค่าเกิน 10 ล้านบาทของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีขอ้
สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดทำารายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ซก่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบกลั่น
กรองของคณะทำางานฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-4สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ
๔.๑ โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำานักงบประมาณ
จำานวนเงิน ๒๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) วงเงินหลังจากปรับแก้ไขราคาให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจำ า ปี พ .ศ. ๒๕๕๗ จำ า นวนเงิ น
๒๔,๒๗๘,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตและ
เสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนอัตราค่าพัฒนาระบบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเข้า
พิจารณาในครั้งต่อไป ซกง่ หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว
คณะทำ า งานฯ ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขค่าพัฒนาระบบควบคุมการเข้าถกงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จาก 10
ระบบ เปนน 1 ระบบ ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเสนอในที่ประชุมฯ
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๑ โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำาหรับโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๕๗ โรงเรียน งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ .ศ. ๒๕๕๖ จำานวนเงิน
๒๔,๓๑๗,๔๘๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๐,๗๔๗,๔๘๐ บาท (ยี่สบิ ล้านเจ็ดแสนสี่หมืน่ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่ผู้แทนหน่วยงาน
ประสงค์ขอถอนโครงการเพื่อทบทวนรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะดำาเนินโครงการต่อไปได้หรือไม่ และ
หน่วยงานแจ้งว่าได้ทบทวนแล้ว ขอยืนยันว่าหน่วยงานยังจำาเปนนที่จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และได้ส่งเอกสารให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว
คณะทำางานฯ ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาและตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบิบัติแล้ว ไม่มีข้อสังเกตให้หน่วยงานปรับแก้ไขแต่อย่างใด แต่ที่ประชุมคณะทำางานฯ เห็นว่าขณะนี้อยู่ใน
ช่วงการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซกง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ต่อ 1 นักเรียน ว่าจะไปในทิศทางใด จกงเห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดเสนอในทีป่ ระชุมฯ
ฝ่าายเลขานุการฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชน ทราบว่าเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ฝ่าายสังคมจิตวิทยา คสช. มีมติให้ยุติโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ทั้งในส่วนของการดำาเนิน
โครงการในปงงบประมาณ ๒๕๕๗ และปงงบประมาณ ๒๕๕๖ ในโซน ๔ ของนักเรียนชั้น ม.๑ (ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) ที่ยังค้างอยู่ และให้นำางบประมาณทั้ง ๒ ส่วน มาดำาเนินโครงการอื่นที่เปนนประโยชน์ต่อการศกกษาแทน โดยจาก
การประชุมหารือ ร่วมกัน ระหว่ าง ๑๐ หน่วยงานหลักทีม่ ีสถานศกกษาในสังกัดทีต่ ้องซือ้ แท็บเล็ตแจกนักเรียน ประกอบด้วย
สำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขัน้ พืน้ ฐาน, สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกกษา, สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศกกษาเอกชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , สำานักการศกกษา กรุงเทพมหานคร, สำานักการศกกษา เมืองพัทยา, กองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน, สำานักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สรุปได้ว่า
(๑) ที่ประชุมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศกกษาธิการทำาเรื่องเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ
คลัง และสำานักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอกันเงินงบประมาณแบบไม่มีหนี้ด้วย
(๒) มีข้อสรุปว่านักเรียนทุกคนไม่จำาเปนนต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเปนนของตนเอง เพราะใช้เพียงแค่ ๑-๒
ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น จกงถือว่าไม่คุ้มค่า และไม่เหมาะสมที่จะจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน ขณะเดียวกันยังเห็นว่าแท็บเล็ตไม่
เหมาะที่จะนำามาใช้สอนนักเรียนตลอดเวลา ควรใช้บางชั่วโมงเท่านั้น นักเรียนควรได้เรียนรู้จากครูผู้สอน
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-5(๓) แท็บเล็ตเปนนครุภัณฑ์ของโรงเรียน ซก่งในที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ระบุว่าจะมอบแท็บเล็ตให้นักเรียนไม่ได้
(๔) แท็บเล็ตมีขนาดหน้าจอเล็ก ทำาให้นักเรียนมีปญญหาด้านสายตา
(๕) แท็บเล็ตที่ซื้อมาในราคาถูก ทำาให้แท็บเล็ตมีอายุการใช้งานที่สั้นเพียง ๓ ปงเท่านั้น และไม่คุ้มค่า
เมื่อต้องมีการซ่อมแซม
(๖) โครงการใหม่ควรเปนนลักษณะของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้แท็บเล็ตร่วมกัน
แต่ในห้องดังกล่าวจะมีรูปแบบอย่างไรนั้น มอบให้ สพฐ. ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดประชุมหารือ และเสนอข้อมูลให้ คสช. เพื่อ
พิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นควรรอความชัดเจนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมอบหมายให้ผู้แทนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหาความชัดเจนเพื่อเปนนแนวทางในการพิจารณาโครงการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นควรให้คณะทำางาน
พิจารณากลัน่ กรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปดำาเนินการศกกษาแนวทางปฏิบิบัติในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ใน ๓ ประเด็น คือ การพิจารณา

คุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ การพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้ และการบูรณาการสื่อการเรียนรู้
คณะทำางานฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ แนวทางการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ คณะทำางานฯ ได้เชิญผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศกกษาธิการ ผู้แทนสำานักประสานและพัฒนาการจัดการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากโครงการ
e-learning เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมหารือ
สรุปได้ว่ากระทรวงศกกษาธิการไม่มีการจัดทำามาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่เปนนซอฟต์แวร์ /โปรแกรม มีเพียงมาตรฐานทางวิชาการ
ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศกกษาธิการให้สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศกกษาได้เท่านั้น
คณะทำางานฯ จกงหารูปแบบอื่นมาเปนนแนวทางในการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ คือ
หนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรือ่ ง การจัดหาสือ่ การเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศกกษา และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ซก่งเปนนแนวทางที่หน่วยงานต้องถือปฏิบิบัติอยู่แล้ว
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระของสื่อการเรียนรู้ได้ หน่วยงานต้องปฏิบิบัตติ ามขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกสื่อตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้คำารับรองว่ามีการพิจารณาแล้ว และยืนยันว่ามีความต้องการสื่อ
การเรียนรู้ดังกล่าว
ประเด็นที่ ๒ แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้ คณะทำางานฯ พิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไม่ ไ ด้ กำ าหนดเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอนไว้ และตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย ข้อ ๕ ระบุว่า “กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ให้ใช้ราคา
ตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคาอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการปฏิบิบัติให้เปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง”  โดยพิจารณาประกอบกับ ราคาที่หน่วยงานเคยเสนอขออนุมัติ และได้ดำาเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว หากมีการ
พิจารณาโครงการใดแล้ว ต่อมามีหน่วยงานอื่นเสนอโครงการในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเหมือนกันทุกประการ แต่
ราคาแตกต่างกัน หน่วยงานจะต้องชี้แจงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-6ประเด็นที่ ๓ แนวทางการการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ คณะทำางานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกัน
ว่าตามหลักวิชา (ด้านเทคนิค) สามารถดำาเนินงานบูรณาการสื่อการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อผู้แทนสำานักประสานและพัฒนาการ
จัดการศกกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมหารือได้ชี้แจง
และให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะทำางานฯ ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปง
และแผนดำาเนินงาน/โครงการพัฒนาสำาหรับโรงเรียนในสังกัดอยู่แล้ว แต่สำาหรับโรงเรียนนอกสังกัดมีปญญหาอุปสรรคในรูปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการที่กำาหนดให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าวจะกระทำาได้ตอ่ เมื่อมีการเสนอโครงการ /กิจกรรม
ที่จะขอรับเงินอุดหนุน (รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๓) อปท. จกงไม่สามารถเวียนแจ้งให้ทุกโรงเรียนนอกสังกัดร้องขอมาพร้อมกันเพื่อวางแผน เนื่องจากเปนนการกระทำาที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย คณะทำางานฯ จกงมีข้อสรุปให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศกกษาหาแนวทางแก้ไขปญญหาอุปสรรค (ข้อ
จำากัดเรื่องรูปแบบขั้นตอน/ระเบียบ/กฎหมาย) เมื่อปญญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไข ก็จะสามารถบูรณาการได้
คณะทำางานฯ มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
โครงการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยให้ฝ่าา ยเลขานุการฯ นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ ไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และปรับปรุงแบบรายงาน
การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (แบบ คกก.มท. ๐๔) ให้สอดคล้องกับร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
คณะทำางานฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเห็นควร
เปลีย่ นชือ่ จาก “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียน
การสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย”  เปนน “เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริม
การจัดหาสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย”  และนำาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
ร่าง
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนนข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต้อง
เสนอรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
๑. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๕๑ กรณีการจัดหาสื่อการเรียนรู้สำาหรับการศกกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศกกษาระดับปฐมวัย ให้แสดง
เอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศกกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๒ สำาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑.๑ ที่มีมติให้ความเห็นชอบการจัดหาสื่อ
การรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓ กรณีที่เคยจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป ให้แนบ
ผลการประเมินการใช้สื่อการเรียน
๒. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังนี้
๒.๑ เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอน มีความเหมาะสม ความจำาเปนน ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังนี้
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-7๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพกงพอใจของ
ผู้เรียน
๒.๑.๒ ความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
๒.๑.๓ ความสอดคล้องกับแนวทางการศกกษาของชาติ
๒.๑.๔ ศักยภาพหรือฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนกัน ดังนี้
๒.๒.๑ ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการตัง้
งบประมาณในโครงการลักษณะดังกล่าวไว้
๒.๒.๒ การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน
๒.๓ เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ
๒.๓.๑ การเสนอโครงการแยกรายการครุภัณฑ์ที่ไม่จำาเปนนออกจากการจัดซือ้ สื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
๒.๓.๒ เปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
๓. ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน คกก.มท. ๐๔) ดังนี้
๓.๑ ชื่อสื่อ (ชื่อซอฟต์แวร์/โปรแกรม)
๓.๒ บริษัทที่ผลิตสื่อ
๓.๓ ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
๓.๔ ราคาซอฟต์แวร์/โปรแกรม (ต่อ ๑ ชุด/ ๑ ปงการศกกษา)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ป.๓)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ป.๖)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)
- สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ (ระบุ) …................................... (ดูภาคผนวก)
๓.๕ ลักษณะเนื้อหาของสื่อ เปนนข้อความ (Text) สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชั่น
(Animation Graphic) หรืออื่น ๆ
๓.๖ การมีปฏิบิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (ผู้เรียน) สามารถโต้ตอบได้ในระดับใด
๓.๗ ราคาอุปกรณ์/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณ์)
- อุปกรณ์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์/โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
- อุปกรณ์บันทกกข้อมูล (เช่น External Hard disk, Flash drive)
- อุปกรณ์/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management module)
- อื่นๆ (ระบุ) …..........................................
๓.๘ จำานวนลิขสิทธิ์
๓.๙ การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามที่กระทรวงศกกษาธิการกำาหนด
หมายเหตุ ให้หน่วยงานรับรองสำาเนาถูกต้องทุกหน้า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)
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แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

แบบ คกก.มท.๐๔

จังหวัด ................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................... (เช่น อบจ.นครปฐม)
ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................
วงเงินที่เสนอขอความเหนนชอบ ................................................................. บาท
รายละเอียด/การใช้งานของซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
๑. ชื่อสื่อ และบริษัทผู้ผลิตสื่อ ...............................................................................................................
๒. บริษัทผู้จดั จำาหน่าย ..........................................................................................................................
๓. การติดตัง้ เพื่อใช้งาน (ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง o )
o
๓.๑ เป็นการใช้งานภายใน ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Internet
o
๓.๑.๑ ใช้งานได้สำาหรับผู้เรียนคนเดียว (stand alone)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o
๓.๑.๑.๑ External hard disk และมี key lock
o
๓.๑.๑.๒ DVD และมี key lock
o
๓.๑.๑.๓ DVD และมี serial number
o
๓.๑.๑.๔ ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
o
๓.๑.๑.๕ SD card /handy dirve/flash drive/thumb drive
o
๓.๑.๒ ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o
๓.๑.๒.๑ External hard disk และมี key lock
o
๓.๑.๒.๒ External hard disk
o
๓.๑.๒.๓ เครื่องแม่ข่าย (server)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
o
๓.๒ เป็นการใช้งานที่ต้องเชื่อมต่อผ่าน Internet ต้องเรียกใช้สื่อจากเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผู้ผลิตสื่อ
o
๓.๒.๑ จำากัดจำานวนผู้เรียน
o
๓.๒.๒ ไม่จำากัดจำานวนผู้เรียน (unlimited)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
๔. ลักษณะของโปรแกรมสื่อ
o
๔.๑ มีระบบจัดการเนื้อหา (สำาหรับอาจารย์ เพื่อจัดการเรียนการสอน)
o
๔.๒ การนำาเสนอบทเรียน
o
๔.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ข้อความ (Text) เสียง (Sound) และรูปภาพ (Picture)
o
๔.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ภาพวีดทิ ัศน์ (Video)
o
๔.๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) ที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดิทัศน์แล้วนำา
มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศน์ให้มีขนาดเลนกลงตามมาตรฐาน
การลดขนาดข้อมูลไฟล์ MPEC (Motion Picture Expert Group) ไฟล์มีนามสกุล .avi, .dvi,
.mpeg เป็นต้น
o
๔.๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นภาพวีดิทัศน์ (Video) แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ที่
เกิดจากการนำาภาพที่เกิดข้้นอย่างต่อเนื่องมาแสดงติดต่อกันด้วยความเรนวที่สายตาไม่สามารถ
จับภาพได้ เรียกทั่วไปว่า แอนนิเมชัน (Animation) ไฟล์มีนามสกุล .fla, .flc, .mmm, .swf
เป็นต้น
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

-9๔.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มี ๒ ประเภทได้แก่
o
๔.๒.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นโปรแกรมทีม่ กี ารตอบโต้กบั ผูเ้ รียนได้บางส่วนเหมือน คอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI แต่ไม่เตนมรูปแบบ ไม่สามารถเกนบผลการ
ทดสอบของผู้เรียนได้ ผู้เรียนไม่สามารถใส่ค่าในรูปแบบการทดลองได้ เป็นภาพที่สร้างข้้นโดย
ใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการนำาภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาเรียงต่อกันเพื่อให้เกิด
ภาพเคลื่อนไหวโดยมีเนื้อหาภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสื่อมัลติมิเดีย
ได้เบื้องต้น เช่นลากวัตถุหรือข้อความจากจุดหน้่งไปยังอีกจุดหน้่ง ไฟล์มีนามสกุล .fla,
.swf, .exe เป็นต้น
o
๔.๒.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI
เตนมรูปแบบ มีลกั ษณะ “บทเรียนสำาเรนจรูป”  ทีส่ ร้างข้น้ ในลักษณะซอฟต์แวร์สาำ เรนจรูป (Package
Software) นำาไปสอน (Instruction) เนือ้ หาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือในการเรียนการ
สอนบทเรียนหรือนำาเสนอบทเรียน ผูเ้ รียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับความสามารถของ
ตนเอง ในบทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เพือ่ ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จุด
เด่นทีส่ าำ คัญของบทเรียน คือ การนำาเสนอเนือ้ หาในลักษณะหลายสือ่ (Multimedia) ได้แก่
ประเภท ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ภาพวิดโี อ (Video)
และเสียง (Audio) โดยทีผ่ เู้ รียนจะมีโอกาสได้ปฏิสมั พันธ์ (Interactive) กับบทเรียนโดยผ่านเครือ่ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ การแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีดว้ ยข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) แก่ผเู้ รียน และเกนบผลการเรียนได้
o
๔.๓ มีแบบทดสอบ จำานวน ........................ ข้อ
o
๔.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันทีโดยไม่ได้บันท้ก
คะแนนลงฐานข้อมูล
o
๔.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันที มีการบันท้กคะแนน
ลงฐานข้อมูล
o
๔.๔ มีเฉลยแบบทดสอบ โดยแสดงวิธีทำาโดยละเอียด
๕. จำานวนลิขสิทธิ์ที่จัดหา (จำานวนชุด/license) …...........................................................
๖. ราคาต่อชุดโปรแกรม
o
๖.๑ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – ประถมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o
๖.๒ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๔ – ประถมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o
๖.๓ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – ประถมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o
๖.๔ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o
๖.๕ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o
๖.๖ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๔ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o
๖.๗ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o
๖.๘ อื่น ๆ ระบุ (ดูภาคผนวก) ..................................................
ราคา ............................. บาท
๗. อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
o
๗.๑ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
o
๗.๒ แทนปเลนต
o
๗.๓ ผ่านกระดานอิเลนกทรอนิกส์ (e-Board)
o

จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 10 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
ประเด็นที่ ๑ แนวทางการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตามข้อมูลและคำาชีแ้ จงจากหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมประชุมหารือในการประชุมคณะทำางานฯ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้ว
เห็นว่ายังไม่ปรากฏิบมาตรฐานสื่อการเรียนรู้โดยหน่วยงานหลักทางการศกกษา จกงควรใช้รูปแบบอื่นเปนนแนวทางในการพิจารณา
คุณภาพและมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ไปพลางก่อน
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปนนหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศกกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติการศกกษาแห่งชาติ
กำาหนด และกำาหนดมาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่นของสถานศกกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปใน
แนวทางเดียวกัน จกงเห็นควรมอบหมายให้ผแู้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ พิจารณาตรวจสอบสือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์
การเรียนการสอนในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปตามมาตรฐานการจัดการ
ศกกษาท้องถิ่น และให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ประเด็นที่ ๒ แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมราคาสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไม่ ไ ด้ กำ าหนดเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอนไว้ จกงเห็นควรปฏิบิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๕ “กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำาหนด ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ เปนนราคาอ้างอิง และ/หรือแสดงรายละเอียดการคำานวณราคา
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธกี ารปฏิบิบตั ใิ ห้เปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสัง่ การ
ทีเ่ กีย่ วข้อง”  โดยพิจารณาประกอบกับราคาทีห่ น่วยงานเคยเสนอขออนุมตั ิ และได้ดาำ เนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว หากมีการพิจารณา
โครงการใดแล้ว ต่อมามีหน่วยงานอืน่ เสนอโครงการในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเหมือนกันทุกประการ แต่ราคาแตกต่างกัน
หน่วยงานจะต้องชีแ้ จงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
ประเด็นที่ ๓ แนวทางการการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลัก
วิชา (ด้านเทคนิค) สามารถบูรณาการสื่อการเรียนรู้ได้ แต่ตดิ ขัดข้อกฎหมายในรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่กำาหนดให้การตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนนอกสังกัดจะกระทำาได้ต่อเมื่อมีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุน
จกงควรแก้ไขปญญหาอุปสรรคดังกล่าวก่อน
เนื่องจาก สถ. เปนนหน่วยงานหลักในการกำากับดูแล อปท. จกงเห็นควรมอบหมายให้ผู้แทน สถ. รับไป
หารือฝ่าายกฎหมาย รวมทั้งฝ่าายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการศกกษาหาแนวทางแก้ไขปญญหาอุปสรรค (ข้อจำากัดเรื่องรูปแบบ
ขั้นตอน/ระเบียบ/กฎหมาย) เพื่อที่ อปท. จะสามารถบูรณาการสื่อการเรียนรู้ได้ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามที่คณะทำางานฯ เสนอ
๒. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบสื่ อการเรียนรู้ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปนนไปตาม
มาตรฐานการจัดการศกกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถกงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อ
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เปนนส่วนประกอบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 11 ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองของคณะทำางานฯ ครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 แล้ว จำานวน 2 โครงการ คือ
การประปาส่วนภูมภิ าค จำานวน 1 โครงการ
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รองรับโครงการระบบสารสนเทศด้าน
ผูใ้ ช้นา้ำ ระยะที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2557 จำานวนเงิน 38,827,090 บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนสองหมืน่
เจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
คณะทำ า งานฯ ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที่ 2
เครื่องพิมพ์ฉลาก ชนิดหัวพิมพ์ความร้อน สำาหรับโครงการ CIS ไม่ได้ใช้ราคาต่ำาสุดเปนนราคาอ้างอิง
ผู้แทนหน่วยงาน (นางจีรภา จีะมะกร หน.งานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชี้แจงว่า ราคาต่ำาสุด
เปนนราคาจากเว็บไซต์ซก่งไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน เนื่องจากมีการรับประกันเพียง 1 ปง และไม่รวม on-site
service โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีมาตรฐานการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวม 3 ปง และมีบริการ on-site service
คณะทำางานฯ มีข้อสังเกตว่า หากสัญญาหลักระบุตามมาตรฐาน 3 ปง บางรายการซก่งระบุการรับประกัน
เพียง 2 ปง จะขัดแย้งกับสัญญาหลัก ซก่งผู้แทนหน่วยงานชี้แจงว่า ในสัญญาหลักเขียนว่าการรับประกันให้ดูที่ภาคผนวก จะใส่
จำานวนปงที่รับประกันไว้ท้ายคุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละรายการ ซก่งการประปาส่วนภูมิภาคเคยพยายามปรับมาตรฐานการ
รับประกันเปนน 5 ปง แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากปงที่ 4-5 อุปกรณ์จะเสียบ่อยตามสภาพการใช้งาน และ
ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขก้น เนื่องจากเปนนเครื่องที่อยู่ในส่วนภูมิภาค สำาหรับอุปกรณ์ที่ระบบการรับประกัน
2 ปง คือ เครื่องพิมพ์ dot matrix เปนนเรื่องที่ใช้งานมาก ซ่อมบ่อยครั้ง ผู้รับจ้างไม่สามารถรับภาระการซ่อมแซมในปงที่ 3 ได้
และเครื่องสำารองไฟฟ้า ผู้จำาหน่าย (vendor) รับประกัน 2 ปง ถ้ารับประกัน 3 ปง จะบวกราคาเพิ่ม
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายพิศณุ ตันติถาวร ผอ.ฝ่าายวางแผนฯ คณะทำางานฯ) เรียนที่ประชุมว่า
กฟน. ได้กำาหนดการรับประกันตามการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่รับประกัน 5 ปง แต่ถ้าเปนนงานบริการประชาชน
จะกำาหนดการรับประกัน 3 ปง เนื่องจากเปนนเครื่องที่ใช้งานมาก
ผูแ้ ทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (นายพิจกั ษ์ เพิม่ ประเสริฐ ทีป่ รกกษาคณะ
ทำางานฯ) มีขอ้ สังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากต่างประเทศ เนือ่ งจากทำาให้ราคาสูงขกน้ ควรใช้มาตรฐานของหน่วยงานในประเทศไทย หากเกิดปญญหาจะสามารถฟ้องร้องได้
และให้ตดั ข้อความที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะด้วย
คณะทำางานฯ มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเพิ่มหมายเหตุว่ามาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคมีการ
รับประกัน 3 ปง รวม on-site service และความต้องการใช้งานระบบปฏิบิบัติการที่ระบุว่าเปนน Windows 7 Professional
หรือดีกว่า โดยมติทปี่ ระชุมเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะทำางานฯ
ส่งให้ฝ่าายเลขานุการฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
หน่วยงานได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ ส่งให้ฝ่าา ยเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำาเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเสนอในทีป่ ระชุมฯ
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

- 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน ๑ โครงการ
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิ บั ติ ก าร และเครื่ อ งพิ ม พ์ Plotter ขนาด A1 ทดแทนงบประมาณรายจ่ า ยประจำ า ปี 2557 จำ า นวนเงิ น
23,784,792.00 บาท ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% จำานวนเงิน 1,664,935.44 บาท รวมวงเงินทัง้ สิน้ 25,449,727.44 บาท
(ยี่สบิ ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
คณะทำ า งานฯ ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว มีข้อสังเกตและเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รายการที่ 1
เครื่องพิมพ์ Plotter ขนาด A1 ให้นำาไปอยู่ในกรณีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ GIS ซก่งหน่วยงานได้ปรับแก้ไขส่งให้ฝ่าาย
เลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเสนอใน
ที่ประชุมฯ
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ และให้ดำาเนินการจัดหาตามระเบียบของทางราชการ
โดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขันอย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการเปนนหลัก
๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท
ของส่วนราชการ ซึง่ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐทีจ่ ะเป็นผูพ้ จิ ารณา ซึง่ ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบกลัน่ กรองของคณะทำางานฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557 แล้ว รวม 2 โครงการ คือ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๒ โครงการ
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2557 (2557 – 2559) จำานวนเงิน
348,666,300 บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน 330,893,100 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
คณะทำ า งานฯ ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว เห็นว่าเปนนโครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท เปนนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐทีจ่ ะเปนนผูพ้ จิ ารณา เห็นควรนำาเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา ก่อนให้หน่วยงานนำาเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป โดยให้ดำาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขัน
อย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
4. โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการประชุ ม วี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล (Video Conference
System) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2556 - 2558 จำานวนเงิน 226,087,000 บาท (สองร้อยยีส่ บิ หกล้านแปดหมืน่
เจ็ดพันบาทถ้วน) ส่วนทีเ่ ป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน 127,713,600 บาท (หนึง่ ร้อยยีส่ บิ เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่ หมืน่
สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
คณะทำ า งานฯ ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิบิบัติแล้ว เห็นว่าเปนนโครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท เปนนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐทีจ่ ะเปนนผูพ้ จิ ารณา เห็นควรนำาเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา ก่อนให้หน่วยงานนำาเสนอ
โครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป
จกงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
เห็นควรนำาเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป โดยให้ดำาเนินการจัดหา
ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานกงถกงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่า และให้มกี ารแข่งขัน
อย่างเปนนธรรม เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเปนนหลัก
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต้องเสนอรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
๑. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีการจัดหาสื่อการเรียนรูส้ ำาหรับการศึกกษาขั้นพื้นฐาน ศึูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและสถาน
ศึกกษาระดับปฐมวัย ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกกษาขั้นพื้น
ฐาน หรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสือ่ การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๒ สำาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑.๑ ทีม่ มี ติให้ความเห็นชอบการ
จัดหาสื่อการรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓ กรณีที่เคยจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว ในการจัดหาครั้งต่อไป
ให้แนบผลการประเมินการใช้สื่อการเรียน
๒. การดำาเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ดังนี้
๒.๑ เอกสารหลักฐานยืนยันว่าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรูแ้ ละ
อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสม ความจำาเป็น ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับองค์ประกอบดังนี้
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิข์ องโครงการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความพกงพอใจ
ของผู้เรียน
๒.๑.๒ ความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
๒.๑.๓ ความสอดคล้องกับแนวทางการศึกกษาของชาติ
๒.๑.๔ ศึักยภาพหรือฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ เอกสารหลักฐานยืนยันเพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนกัน ดังนี้
๒.๒.๑ ไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง ถ้ามี ให้ยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มี
การตั้งงบประมาณในโครงการลักษณะดังกล่าวไว้
๒.๒.๒ การแจ้งให้โรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหลักก่อน
๒.๓ เอกสารหลักฐานแสดงการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ
๒.๓.๑ การเสนอโครงการแยกรายการครุภัณฑ์ที่ไม่จำาเป็นออกจากการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๒.๓.๒ เปรียบเทียบราคากับโครงการ e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ ๕ ธันวา
มหาราช
/๓. ข้อมูล...
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๓. ข้อมูลรายละเอียดสื่อการเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ (ตามแบบรายงาน คกก.มท. ๐๔) ดังนี้
๓.๑ ชื่อสือ่ (ชื่อซอฟต์แวร์/โปรแกรม)
๓.๒ บริษัทที่ผลิตสื่อ
๓.๓ ลักษณะการใช้งาน (Stand alone หรือ Network)
๓.๔ ราคาซอฟต์แวร์/โปรแกรม (ต่อ ๑ ชุด/ ๑ ปีการศึกกษา)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ป.๓)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ป.๖)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
- สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ พร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงชัน้ ที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)
- สื่อเสริมการเรียนรูอ้ ื่น ๆ (ระบุ) …................................... (ดูภาคผนวก)
๓.๕ ลักษณะเนื้อหาของสื่อ เป็นข้อความ (Text) สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) กราฟฟิกแอนิเมชั่น
(Animation Graphic) หรืออืน่ ๆ
๓.๖ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (ผู้เรียน) สามารถโต้ตอบได้ในระดับใด
๓.๗ ราคาอุปกรณ์/ระบบเสริม (แยกรายอุปกรณ์)
- อุปกรณ์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิใ์ นซอฟต์แวร์/โปรแกรม (เช่น Hard lock, Soft lock)
- อุปกรณ์บันทกกข้อมูล (เช่น External Hard disk, Flash drive)
- อุปกรณ์/ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management module)
- อื่นๆ (ระบุ) …..........................................
๓.๘ จำานวนลิขสิทธิ์
๓.๙ การรับประกันการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามที่กระทรวงศึกกษาธิการกำาหนด
***************
หมายเหตุ ให้หน่วยงานรับรองสำาเนาถูกต้องทุกหน้า
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แบบ คกก.มท. ๐๔
แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
จังหวัด ................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................... (เช่น อบจ.นครปฐม)
ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................
วงเงินที่เสนอขอความเหนนชอบ ................................................................. บาท
รายละเอียด/การใช้งานของซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
๑. ชื่อสือ่ และบริษัทผู้ผลิตสื่อ ...............................................................................................................
๒. บริษัทผู้จดั จำาหน่าย ..........................................................................................................................
๓. การติดตัง้ เพื่อใช้งาน (ใส่เครือ่ งหมาย / ลงในช่อง o )
o ๓.๑ เป็นการใช้งานภายใน ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Internet
o ๓.๑.๑ ใช้งานได้สำาหรับผู้เรียนคนเดียว (stand alone)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o ๓.๑.๑.๑ External hard disk และมี key lock
o ๓.๑.๑.๒ DVD และมี key lock
o ๓.๑.๑.๓ DVD และมี serial number
o ๓.๑.๑.๔ ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
o ๓.๑.๑.๕ SD card /handy dirve/flash drive/thumb drive
o ๓.๑.๒ ใช้งานได้หลายคนพร้อมกันโดยผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ชนิด
o ๓.๑.๒.๑ External hard disk และมี key lock
o ๓.๑.๒.๒ External hard disk
o ๓.๑.๒.๓ เครื่องแม่ข่าย (server)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
o ๓.๒ เป็นการใช้งานที่ตอ้ งเชื่อมต่อผ่าน Internet ต้องเรียกใช้สื่อจากเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผู้ผลิตสื่อ
o ๓.๒.๑ จำากัดจำานวนผู้เรียน
o ๓.๒.๒ ไม่จำากัดจำานวนผู้เรียน (unlimited)
จำานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน ….................... คน
๔. ลักษณะของโปรแกรมสือ่
o ๔.๑ มีระบบจัดการเนื้อหา (สำาหรับอาจารย์ เพื่อจัดการเรียนการสอน)
o ๔.๒ การนำาเสนอบทเรียน
o ๔.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ข้อความ (Text) เสียง (Sound) และรูปภาพ (Picture)
o ๔.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ภาพวีดิทศั น์ (Video)

-๒o ๔.๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นภาพวีดิทศั น์ (Video) ที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดทิ ัศน์แล้ว
นำามาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยการบีบอัดสัญญาณวีดิทัศน์ให้มีขนาดเลนกลง
ตามมาตรฐานการลดขนาดข้อมูลไฟล์ MPEC (Motion Picture Expert Group)
ไฟล์มีนามสกุล .avi, .dvi, .mpeg เป็นต้น
o ๔.๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นภาพวีดทิ ัศน์ (Video) แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ที่
เกิดจากการนำาภาพที่เกิดข้้นอย่างต่อเนื่องมาแสดงติดต่อกันด้วยความเรนวที่สายตา
ไม่สามารถจับภาพได้ เรียกทั่วไปว่า แอนนิเมชัน (Animation) ไฟล์มีนามสกุล
.fla, .flc, .mmm, .swf เป็นต้น
o ๔.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มี ๒ ประเภทได้แก่
o ๔.๒.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นโปรแกรมทีม่ กี ารตอบโต้กบั ผูเ้ รียนได้บางส่วนเหมือน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน Computer Assisted Instruction หรือ CAI แต่ไม่เตนมรูปแบบ ไม่สามารถ
เกนบผลการทดสอบของผู้เรียนได้ ผู้เรียนไม่สามารถใส่ค่าในรูปแบบการทดลองได้
เป็นภาพที่สร้างข้้นโดยใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการนำาภาพนิ่ง
หลายๆ ภาพมาเรียงต่อกันเพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวโดยมีเนื้อหาภาพเคลื่อนไหว
และเสียง ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสื่อมัลติมิเดียได้เบื้องต้น เช่นลากวัตถุหรือ
ข้อความจากจุดหน้่งไปยังอีกจุดหน้่ง ไฟล์มีนามสกุล .fla, .swf, .exe เป็นต้น
o ๔.๒.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน Computer Assisted Instruction หรือ
CAI เตนมรูปแบบ มีลกั ษณะ “บทเรียนสำาเรนจรูป”  ทีส่ ร้างข้น้ ในลักษณะซอฟต์แวร์
สำาเรนจรูป (Package Software) นำาไปสอน (Instruction) เนือ้ หาใหม่ โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือในการเรียนการสอนบทเรียนหรือนำาเสนอบทเรียน ผูเ้ รียน
สามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบทเรียนมีแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทท างการเรียน เพือ่ ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จุดเด่นทีส่ าำ คัญ
ของบทเรียน คือ การนำาเสนอเนือ้ หาในลักษณะหลายสือ่ (Multimedia) ได้แก่
ประเภท ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) ภาพวิดโี อ
(Video) และเสียง (Audio) โดยทีผ่ เู้ รียนจะมีโอกาสได้ปฏิสมั พันธ์ (Interactive) กับ
บทเรียนโดยผ่านเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา รวมทัง้ การแสดงผลการเรียน
ให้ทราบทันทีดว้ ยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู้ รียน และเกนบผลการเรียนได้
o ๔.๓ มีแบบทดสอบ จำานวน ........................ ข้อ
o ๔.๓.๑ ประเภทที่ ๑ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันทีโดยไม่ได้บันท้ก
คะแนนลงฐานข้อมูล
o ๔.๓.๒ ประเภทที่ ๒ เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบแล้ว ระบบจะให้คะแนนทันที มีการบันท้ก
คะแนนลงฐานข้อมูล
o ๔.๔ มีเฉลยแบบทดสอบ โดยแสดงวิธีทำาโดยละเอียด

-๓๕. จำานวนลิขสิทธิทที่จดั หา (จำานวนชุด/license) …...........................................................
๖. ราคาต่อชุดโปรแกรม
o ๖.๑ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – ประถมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o ๖.๒ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๔ – ประถมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o ๖.๓ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – ประถมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o ๖.๔ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o ๖.๕ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๓ ............................. บาท
o ๖.๖ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๔ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o ๖.๗ ราคารวม ๘ กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศ้กษาปีที่ ๑ – มัธยมศ้กษาปีที่ ๖ ............................. บาท
o ๖.๘ อื่น ๆ ระบุ (ดูภาคผนวก) .............................................................. ราคา ............................. บาท
๗. อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวร์/โปรแกรมสื่อ
o ๗.๑ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
o ๗.๒ แทนปเลนต
o ๗.๓ ผ่านกระดานอิเลนกทรอนิกส์ (e-Board)
~~~~~~~~~~~~~~~

