รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
******************
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวพัชรอร วงศ์กาแหง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
2. นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
3. นางจุฑามาศ มีมาก
(แทน) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
4. นายณัฐพล
ติวุตานนท์ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
5. นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
6. นายศักดิ์ชัย มาลา
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
7. นายไชยพจน์ กัณหา
สถิติจังหวัดสุโขทัย
8. นางสาวอรุณวดี หลาริ้ว
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
9. นายธาดา
ปานสว่าง (แทน) หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
10. นายวรการ หาญทองกูล (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
11. นายสุรินทร์ จาเนียร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
12. นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
13. นางสาววรัญญา สุประการ (แทน) นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
14. นายดารง
มโนรถ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุโขทัย
15. นายธนกร วงค์วิเศษ
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดสุโขทัย
16. นางสาวพชระ ชุติปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสุโขทัย
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
1. ผศ.วศิน ยะวงศ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว
3. นายช่างไฟฟ้า สานักงานจังหวัดสุโขทัย

ประธานการประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าที่
1. นายสมพล
จันทรสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ อบจ.สท.
2. นายวสันต์
พลศร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานผู้เสนอโครงการ
1. นางนพวรรณ
วงค์จักร์
2. นางสาวสุพรรณี รัตนงาม
3. นายกาญจน์ฑเศรษฐ ปรัชญาสุขสบาย
4. นางสาวสุณิสา
อินทร์โพธิ์

ผู้อานวยการกองการศึกษา อบต.ไทยชนะศึก
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ อบต.ไทยชนะศึก
จ้างเหมาบริการ อบต.ไทยชนะศึก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองสุโขทัย
/ 7.นายไชยวัฒน์...
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5. นายไชยวัฒน์
เรียงทอง
6. นายภาสธร
รักษาสัตย์
7. นางนงนุช
แก้วเสือ
8. นางธิติยา
เนียมสวรรค์
9. นางปิยธิดา
น้อยพงษ์
10. นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น
11. นางสายฝน
พาณิชยเวช
12. นายสุวิทย์
รัตนธรรมวาที
13. นางสาวรัตนา สาเนียง
เริ่มการประชุม

เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง

ที่ประชุม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เทศบาลเมืองสุโขทัย
หัวหน้าสานักปลัด อบต.ทุ่งยางเมือง
นักจัดการงานทั่วไป อบต.ทุ่งยางเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต.ทุ่งยางเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค์
ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
พนักงานจ้างกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จังหวัดสุโขทัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สัง กัด กระทรวงมหาดไทยระดับ จัง หวัด ครั้ง ที่ 1 ประจาปีง บประมาณ 2564 มี
หน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อพิจารณา จานวน 4 โครงการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจาปีประมาณ
2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
หน.สานักงานจังหวัดฯ
จังหวัดสุโขทัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(เลขานุการ)
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ ได้
จัดทารายงานการประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จานวน
15 หน้า
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธาน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
แล้วมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง มหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจาปีประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ มี ข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการดาเนินการ
แก้ไข
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
นวค.นโยบายและแผนฯ
เรื่องเพื่อทราบ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
3.1 หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย
3.2 เกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานการจั ดหาอุ ปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
3.3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกันยายน 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)
รายละเอียดข้ อที่ 3.1 - 3.3 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
3.4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกั บหลั กเกณฑ์ ส าหรับประกอบการพิจารณาโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณา พิจารณาโครงการที่มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท และกรณีที่
หน่ วยงานมีการจั ด ซื้ออุปกรณ์คอมพิว เตอร์ นอกเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการ
จะต้องเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมของการดาเนินโครงการทางด้านเทคนิค ราคา
และความคุ้มค่าของโครงการ
ในการนี้ ได้มอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการ
ตามที่คณะอนุกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรอง และได้เชิญหน่ว ยงานผู้เสนอ
โครงการเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่คณะกรรมการฯ มีข้อซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา (เสนอโดยฝ่ายเลขานุการ)
หน.สานักงานจังหวัดฯ
เรื่องเพื่อพิจารณามีจานวนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสนอในที่ประชุม
(เลขานุการ)
เพื่อพิจ ารณา จานวน 4 หน่ว ยงานได้แก่ เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมือง และองค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก ซึ่งทั้ง 4
โครงการ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชี้แจง
รายละเอียดโครงการโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระเบียบวาระที่ 4.1

โครงการที่ 1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้า สู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
โครงการที่ 1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2564
งบประมาณทั้งโครงการ 960,900 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
/ งบประมาณ ...

4
งบประมาณส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 795,900 บาท (เจ็ดแสนเก้า หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานดาเนินการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
1. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลั กษณะ
เฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) แบบ คกก.มท.01 (ปรับปรุง ก.ค.60) (เอกสาร 1)
2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (เอกสาร 2)
3. ผังแสดงภาพรวมการทางานของระบบ (เอกสาร 3)
4. เอกสารการสืบราคา (เอกสาร 4)
5. แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10
ล้ า นบาท กรณี ไ ม่ มี เ กณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/08584 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เอกสาร 5)
6. หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท
0023.3/ว3561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการบริห ารจัดการ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 (เอกสาร 6)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
หัวข้อ
เหตุผลความจาเป็น

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

รายละเอียด
เพื่อ ให้ก องการศึ กษามีระบบบริหารจัด การศึกษาอิเ ล็กทรอนิ กส์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เข้า สู่
ประเทศไทย 4.0 มี นวั ตกรรมการบริ หารจัด การศึก ษาด้ วยระบบดิ จิทั ล ส าหรั บเป็น กลไกในการส่ งเสริ ม
สนับสนุน กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริห ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และ
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด เทศบาลเมื อ งสุ โ ขทั ย ธานี มี น วั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิก ส์ หรือ ที่เรีย กว่า โรงเรี ยนนวั ตกรรมการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ น
(SBMLD-Innovation Schools)
1. กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2. โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดารงประชาสรรค์)
3. โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

รายละเอียดการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
รวม
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ค่าเช่าใช้ระบบ
ข้อ 68
6,500
3 แห่งๆ 234,000
Cloud Server
(COM)
ละ 12
แบบที่ 1
เดือน
ลาดับ

รายการ

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เห็นว่ามีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการ
ระบบ Cloud Server
หลังหมดสัญญาเช่า
ข้อสังเกต
ราคาเช่าคลาวน์ตาม

- เช่าระบบ Cloud
Server เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทีใ่ ช้สาหรับประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล
- เช่าสาหรับกอง
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ลาดับ

รายการ

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ

ราคา
อ้างอิง

จานวน

รวม

กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ซอฟแวร์ชุดโปรแกรม
สืบราคา 97,300
1
97,300
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
2

ซอฟแวร์ชุดโปรแกรม
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

-

สืบราคา

97,300

2

194,600

3

ระบบบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Secure
Log Management
Service) และ
ให้บริการรับส่งข้อมูล
(Data Transfer) เข้า
สู่ระบบ

-

สืบราคา

25,000

3

75,000

4

ระบบการสารอง
ฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์จานวน
1000 GB

-

สืบราคา

15,000

3

45,000

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
เกณฑ์ฯ ของกระทรวง
MDES เป็นราคาตาม
มาตรฐานที่ไม่รวมกับ
การบริการรับส่งข้อมูล
Data Transfer
ให้หารือกับเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
เนื่องจากดาเนินการ
ตามหนังสือสั่งการ
เดียวกัน และระบุ
รายละเอียดที่ต่างจาก
โครงการของเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
ให้หารือกับเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
เนื่องจากดาเนินการ
ตามหนังสือสั่งการ
เดียวกัน และระบุ
รายละเอียดที่ต่างจาก
โครงการของเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
แยกรายการออกจาก
ซอฟต์แวร์ พร้อมระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะ
ให้ชัดเจนและราคาให้
ชัดเจน

แยกรายการออกจาก
ซอฟต์แวร์ พร้อมระบุ
รายละเอียด
คุณลักษณะให้ชัดเจน
และราคาให้ชัดเจน
ข้อสังเกต
1. มี External
Harddisk 1000 GB
หน่วยงานจะจัดเก็บ
ในการสารองข้อมูล
2. ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานสามารถ
ใช้ได้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไป
(เครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
2 แห่ง
- ศูนย์กลางระบบอยู่
ที่กองการศึกษา
ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษาเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี

ติดตั้งสาหรับโรงเรียน
ในสังกัด 2 แห่ง

- เก็บข้อมูล ตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2560
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
2 แห่ง
- เพื่อทาการ Back
up ข้อมูล จากระบบ
Cloud Serve
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
2 แห่ง
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ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ

ราคา
อ้างอิง

จานวน

รวม

สืบราคา

25,000

3

75,000

-

สืบราคา

25,000

3

75,000

-

ระเบียบ
การ
ฝึกอบรม

55,000

1

55,000

-

ระเบียบ
การ
ฝึกอบรม

55,000

2

110,000

ลาดับ

รายการ

5

ระบบพิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย (User
identification and
Authentication)

-

6

ระบบตรวจสอบสิทธิ์
ผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ
1
ค่าฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา
2

ค่าฝึกอบรมพนักงาน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
3. ติดตั้งซอฟต์แวร์
บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
4. เรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูล
เนื่องจากใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานอื่น
แยกรายการออกจาก
ซอฟต์แวร์ พร้อมระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะ
ให้ชัดเจนและราคาให้
ชัดเจน

รายละเอียดเพิ่มเติม

- เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2560
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 2 แห่ง
แยกรายการออกจาก - เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ว่า
ซอฟต์แวร์ พร้อมระบุ ด้วยการกระทาความผิด
รายละเอียดคุณลักษณะ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ให้ชัดเจนและราคาให้ พ.ศ.2560
ชัดเจน
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 2 แห่ง
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

สาหรับกองการศึกษา

สาหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี ทั้ง 2 แห่ง

ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ ว ซึ่งหน่วยงานได้ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปข้อเสนอ
แต่ละรายการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจาณา ตามรายละเอียด ดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
อ้างอิง
MDES อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Server
ข้อ 68
6,500
3 แห่งๆ ละ
แบบที่ 1
(COM)
12 เดือน
ลาดับ

รายการ

กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการ
สืบ
97,300
1
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ราคา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

รวม

ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการ

234,000

เห็นควรให้ดาเนินการต่อไปได้
เนื่องจากเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลฯ และมีความ
เหมาะสมกับเหตุผลการใช้งาน

97,300

1. เห็นควรให้ดาเนินการต่อไป
ได้เนื่องจาก มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
2. รายการที่ 1 – 6
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ลาดับ

รายการ

2

ซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ (Secure Log
Management Service) และ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data
Transfer) เข้าสู่ระบบ
ระบบการสารองฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์จานวน 1000 GB
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย (User
identification and
Authentication)
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย

3

4
5

6

มติที่ประชุม

ข้อตามเกณฑ์
MDES อื่นๆ
สืบ
ราคา

ราคา
อ้างอิง
97,300

จานวน

รวม

ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการ

2

194,600

จัดเป็นค่าซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ซึ่งหน่วยงานได้มี
การสืบราคา จาก 3 บริษัท
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ผลิตภัณฑ์สามารถเข้า
แข่งขันได้การเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมได้อย่างน้อย
2 ผลิตภัณฑ์
3. การสืบราคา ตามแบบ
คกก.มท. 01 กาหนดไว้
ดังนี้ การสืบราคาจาก
ท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์
ต่างๆ ให้ดาเนินการ
เปรียบเทียบอย่างน้อย 3
ราย/ 3 ยี่ห้อ รวมทั้ง
เว็บไซต์อย่างน้อย 1
เว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานได้
เลือกราคาต่าสุด เป็นราคา
อ้างอิง และเป็นระบบ
เฉพาะจึงไม่สามารถสืบ
ราคาจากเว็บไซต์ได้
4. หน่วยงานได้ดาเนินการ
แก้ไขรายละเอียดและราคา
เป็นไปเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันกับโครงการของ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก

-

สืบ
ราคา

25,000

3

75,000

-

สืบ
ราคา
สืบ
ราคา

15,000

3

45,000

25,000

3

75,000

สืบ
ราคา

25,000

3

75,000

-

-

พิ จ ารณาในภาพรวมทั้ ง โครงการเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมด้ า นเทคนิ ค และ
งบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึง เห็นควรให้เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีดาเนินโครงการต่อไปได้ โดยให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และ
รายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัดทราบด้วย
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
เห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการจั ด หาและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เข้ า สู่ ป ระเทศไทย 4.0
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี งบประมาณ
ทั้งโครงการ 960,900 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการบริ ห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร์ ของหน่ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดได้พิจารณาในภาพรวมทั้งโครงการเห็นว่ามีความเหมาะสม
ด้านเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึงเห็นควร
ให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดาเนินโครงการต่อไปได้ โดยให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัด
ทราบด้วย
/ ระเบียบวาระที่ 4.2 ...
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ระเบียบวาระที่ 4.2

โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้า สู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
โครงการที่ 2 โครงการของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โครงการจัดหาและพัฒนา
(เลขานุการ)
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
งบประมาณทั้งโครงการ 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,311,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานดาเนินการ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
1. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลั กษณะ
เฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) แบบ คกก.มท.01 (ปรับปรุง ก.ค.60) (เอกสาร 1)
2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (เอกสาร 2)
3. ผังแสดงภาพรวมการทางานของระบบ (เอกสาร 3)
4. เอกสารการสืบราคา (เอกสาร 4)
5. แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10
ล้ า นบาท กรณี ไ ม่ มี เ กณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/08584 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (เอกสาร 5)
6. หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท
0023.3/ว3561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
(เอกสาร 6)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
หัวข้อ
เหตุผลความจาเป็น

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

รายละเอียด
เพื่อ ให้ก องการศึ กษามีระบบบริหารจัด การศึกษาอิเ ล็กทรอนิ กส์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เข้า สู่
ประเทศไทย 4.0 มี นวั ตกรรมการบริ หารจัด การศึก ษาด้ วยระบบดิ จิทั ล ส าหรั บเป็น กลไกในการส่ งเสริ ม
สนับสนุน กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และ
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งสวรรคโลก มี น วั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิก ส์ หรือ ที่เรีย กว่า โรงเรี ยนนวั ตกรรมการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ น
(SBMLD-Innovation Schools)
1. กองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
2. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
3. โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
4. โรงเรียนเทศบาลสรรคโลกประชาสรรค์
5. โรงเรียนเทศบาลวัดสรรคาราม
6. โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
7. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
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รายละเอียดการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
รวม
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
เครื่องคอมพิวเตอร์
8
30,000
7
210,000
สาหรับงานประมวลผล (COM)
แบบที่ 2
ลาดับ

2

รายการ

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
มีความเหมาะสม

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

70
(COM)

-

3,800

7

26,600

มีความเหมาะสม

62
(COM)

-

2,500

7

17,500

มีความเหมาะสม

4

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2

35
(COM)

-

6,000

7

42,000

มีความเหมาะสม

5

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบไร้สาย
(Access Point)
แบบที่ 1

35
(COM)

-

5,400

7

37,800

มีความเหมาะสม

3

รายละเอียดเพิ่มเติม
- จัดหาให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานกับระบบงาน
นี้โดยเฉพาะ และใช้
กับระบบการสารอง
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
จานวน 1000 GB
- ติดตั้งสาหรับกองคลัง
1 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัด 6 แห่ง
- จัดหาให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานกับระบบงาน
นี้โดยเฉพาะ และใช้
กับระบบการสารอง
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
จานวน 1000 GB
- ติดตั้งสาหรับกองคลัง
1 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัด 6 แห่ง
- จัดหาให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานกับระบบงาน
นี้โดยเฉพาะ และใช้
กับระบบการสารอง
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
จานวน 1000 GB
- ติดตั้งสาหรับกองคลัง
1 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัด 6 แห่ง
- ใช้กระจายสัญญาณ
ไปยังเครื่องลูกข่ายเข้า
ใช้โปรแกรมที่อยู่ใน
ระบบคลาวน์ทั้งหมด
ใช้กับอุปกรณ์ที่ต่อกับ
สาย LAN
- ติดตั้งสาหรับกองคลัง
1 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัด 6 แห่ง
- ใช้เพื่อกระจาย
สัญญาณ Internet
ให้กับอุปกรณ์อื่น
Tablet , Notebook ,
Smart Phone
- ติดตั้งสาหรับกองคลัง
1 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัด 6 แห่ง
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ลาดับ

รายการ

6

อุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย
(Router)

7

ค่าเช่าใช้ระบบ
Cloud Server
แบบที่ 1

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ
37
(COM)

ราคา
อ้างอิง
44,000

ข้อ 68
(COM)

6,500

-

จานวน

รวม

7

308,000

7 แห่งๆ
ละ 12
เดือน

546,000

กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ระบบการสารอง
สืบราคา 15,000
7
105,000
ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
จานวน 1000 GB

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
ให้หน่วยงานชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เหตุผล
Leased Line Internet
คือการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบเช่าใช้
งานเฉพาะราย ผู้ใช้
บริการจะได้ความเร็ว
สูงจริงตามที่ต้องการ
เพราะไม่ต้องแย่งใช้
งานกับผู้ใช้บริการราย
อื่น จึงเหมาะกับการ
ใช้งานขององค์กรหรือ
หน่วยงานที่อินเทอร์เน็ต
มีความจาเป็นต่อการ
ใช้งาน ซึ่งผู้ให้บริการ
จะดาเนินการพร้อม
ทั้งติดตั้งตัว Router
หน่วยงานจึงไม่จาเป็น
ต้องจัดเป็นต้องจัดซื้อ
อุปกรณ์ Router หาก
หน่วยงานต้องการ
จัดซื้ออุปกรณ์ Router
ต้องชี้แจงว่าอุปกรณ์ที่
หน่วยงานจัดหามี
คุณสมบัติแตกต่าง
จากผู้ให้บริการอย่างไร
(พิจารณาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของอุปกรณ์
เรื่อง Spec และ
คุณสมบัติในการใช้งาน)
เห็นว่ามีความ
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการ
ระบบ Cloud Server
หลังหมดสัญญาเช่า
ข้อสังเกต
ราคาเช่าคลาวน์ตาม
เกณฑ์ฯ ของกระทรวง
MDES เป็นราคาตาม
มาตรฐานที่ไม่รวมกับ
การบริการรับส่งข้อมูล
Data Transfer
มีความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. เพื่อให้สามารถ
รองรับการใช้งาน
ข้อมูลที่ปริมาณมาก
รองรับแบนด์วิธ
(Data Transfer) ได้
มากกว่าอุปกรณ์
ค้นหาเส้นทาง
เครือข่าย (Router)
ทั่วไป และจัดหาเพื่อ
ใช้กับระบบใน
โครงการนี้โดยเฉพาะ
2. เกี่ยวกับ
งบประมาณที่ได้รับที่
ไม่สามารถแก้ไข
รายการได้

- เช่าระบบ Cloud
Server เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทีใ่ ช้สาหรับประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล
- เช่าสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
6 แห่ง

- เพื่อทาการ Back
up ข้อมูล จากระบบ
Cloud Serve
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ลาดับ

2

รายการ

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ

ราคา
อ้างอิง

จานวน

รวม

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ

ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
(Secure Log
Management
Service) และ
ให้บริการรับส่งข้อมูล
(Data Transfer) เข้า
สู่ระบบ
ระบบพิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย (User
identification and
Authentication)

-

สืบราคา

25,000

7

715,000

มีความเหมาะสม

-

สืบราคา

25,000

7

175,000

มีความเหมาะสม

4

ระบบตรวจสอบสิทธิ์
ผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย

-

สืบราคา

25,000

7

175,000

มีความเหมาะสม

5

ซอฟแวร์ชุดโปรแกรม
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

-

สืบราคา

97,300

7

681,100

ให้หารือกับเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี
เนื่องจากดาเนินการ
ตามหนังสือสั่งการ
เดียวกัน และระบุ
รายละเอียดที่ต่างจาก
โครงการของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี

-

สืบราคา

48,000

7

681,100

ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

-

ระเบียบ
การ
ฝึกอบรม

45,000

1

45,000

ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

3

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ
1
ค่าอุปกรณ์
สายสัญญาณ พร้อม
ค่าติดตั้ง

2

ค่าฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
6 แห่ง
- เก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง
- เก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง
- เก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560
- ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง
ติดตั้งสาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง
และโรงเรียนในสังกัด
6 แห่ง

ค่าติดตั้งอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื้อ สาหรับกอง
การศึกษา 1 แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัด 6
แห่ง
สาหรับกองการศึกษา

/ 3 ค่าฝึกอบรม ...
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ลาดับ

รายการ

3

ค่าฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ
ระเบียบ
การ
ฝึกอบรม

ราคา
อ้างอิง
45,000

จานวน

รวม

6

270,000

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สาหรับสถานศึกษา
จานวน 6 แห่ง

เนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้รับงบประมาณ
ให้ดาเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจั ดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0023.3/ว3561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายละเอียดโดยเปรียบเทียบรายการของทั้งสองหน่วยงานดังนี้
ลาดับ

รายการ

เทศบาลเมือง
เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
สวรรคโลก


ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน


1

ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Server แบบที่ 1

2

ซอฟแวร์ ชุ ด โปรแกรมระบบการบริ ห ารจั ด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ระบบการสารองฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์


จานวน 1000 GB
ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน
ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง


คอมพิวเตอร์ (Secure Log Management
Service) และให้บริการรับส่งข้อมูล (Data
ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน
Transfer) เข้าสู่ระบบ
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย


(User identification and Authentication)
ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการระบบ


เครือข่าย
ดาเนินการเหมือนกันทั้งสองหน่วยงาน
เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรับ งานประมวลผล


แบบที่ 2
หน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ เพื่อใช้กับระบบงานและระบบการ
ใช้งานกับระบบนี้แล้ว
สารองข้อมูล
ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติก ารสาหรับเครื่อง


คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊ก
แบบสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านประเภทติ ด ตั้ ง มาจาก
ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหา
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA


ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด


24 ช่อง แบบที่ 2
บริหารจัดการระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access


Point) แบบที่ 1
บริหารจัดการระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)


แทน Router ตัวเก่า

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
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ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ซึ่ง หน่ว ยงานได้ดาเนิน การแก้ไ ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ สรุป
ข้อเสนอแต่ละรายการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจาณา ตามรายละเอียด ดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
8
30,000
แบบที่ 2
(COM)
ลาดับ

รายการ

จานวน

รวม

7

210,000

2

ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

70
(COM)

-

3,800

7

26,600

3

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

62
(COM)

-

2,500

7

17,500

4

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2

35
(COM)

-

6,000

7

42,000

5

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1

35
(COM)

-

5,400

7

37,800

6

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

37
(COM)

-

44,000

7

308,000

ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
เห็นว่ารายการนี้ไม่
เหมาะสมกับการ
ดาเนินการด้านเทคนิค
เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่ได้จัดทาระบบ
เครือข่าย จุดประสงค์
ในการจัดหาเพื่อใช้
งานกับ Leased Line
Internet ซึ่ง Leased
Line Internet คือการ
ติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต
แบบเช่าใช้งานเฉพาะ
ราย ผู้ใช้บริการจะได้
ความเร็วสูงจริงตามที่
ต้องการ เพราะไม่ต้อง
แย่งใช้งานกับ
ผู้ใช้บริการรายอื่น จึง
เหมาะกับการใช้งาน

/ 7 ค่าเช่าใช้ ...
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7

รายการ

ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Server แบบที่ 1

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ

ราคา
อ้างอิง

ข้อ 68
(COM)

6,500

-

กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ระบบการสารองฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
สืบราคา 15,000
จานวน 1000 GB
2
ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
สืบราคา 25,000
(Secure Log Management Service) และ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่
ระบบ
3
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย
สืบราคา 25,000
(User identification and Authentication)
4
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการระบบ
สืบราคา 25,000
เครือข่าย
5
ซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัด
สืบราคา 97,300
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จานวน

รวม

7 แห่งๆ
ละ 12
เดือน

546,000

7

105,000

7

715,000

7

175,000

7

175,000

7

681,100

ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ
ขององค์กรหรือหน่วยงาน
ที่อินเทอร์เน็ตมีความ
จาเป็นต่อการใช้งาน
ซึ่งผู้ให้บริการจะ
ดาเนินการพร้อมทั้ง
ติดตั้งตัว Router
หน่วยงานจึงไม่จาเป็น
ต้องจัดเป็นต้องจัดซื้อ
อุปกรณ์ Router
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ
MDES มีความเหมาะสม
กับเหตุผลการใช้งาน
1. เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก มี
ความเหมาะสมกับ
เหตุผลการใช้งาน
2. รายการที่ 1 – 6
จัดเป็นค่าซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ซึ่งหน่วยงาน
ได้มีการสืบราคา จาก
3 บริษัท เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าแข่งขันได้
การเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรมได้อย่างน้อย
2 ผลิตภัณฑ์
3. การสืบราคา ตาม
แบบ คกก.มท. 01
กาหนดไว้ดังนี้ การสืบ
ราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ
ให้ดาเนินการเปรียบเทียบ
อย่างน้อย 3 ราย/ 3
ยี่ห้อ รวมทั้งเว็บไซต์
อย่างน้อย 1 เว็บไซต์
ซึ่งหน่วยงานได้เลือก
ราคาต่าสุด เป็นราคา
อ้างอิง และเป็นระบบ
เฉพาะจึงไม่สามารถ
สืบราคาจากเว็บไซต์ได้
4. การทาระบบ
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี

/ พิจารณา ...
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มติที่ประชุม

พิ จ ารณาในภาพรวมทั้ ง โครงการเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมด้ า นเทคนิ ค และ
งบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึงเห็นควรให้เทศบาลเมือง
สวรรคโลกดาเนิน โครงการต่อไปได้ ยกเว้นอุปกรณ์ค้นหาเส้ นทาง (Router) โดยให้
หน่ ว ยงานด าเนิน การตามกฎหมาย ระเบีย บ และหลัก เกณฑ์ที ่เ กี่ย วข้อ งตลอดจน
มาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา
ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัดทราบด้วย
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
เห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการจั ด หาและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เข้ า สู่ ป ระเทศไทย 4.0
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับ จั ง หวัด ได้พิจ ารณาในภาพรวมทั้ง โครงการเห็น ว่า มี ความ
เหมาะสมด้านเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนิน โครงการ จึง
เห็นควรให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกดาเนินโครงการต่อไปได้ ยกเว้นการจัดหาอุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย (Router) โดยให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลั ก เกณฑ์ ที่เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ ถูก ต้ องครบถ้ ว น และ
รายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัดทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.3

โครงการที่ 3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งยางเมืองกาหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งยางเมือง อาเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
โครงการที่ 3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารสานักงานองค์การบริหาร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
ส่วนตาบลทุ่งยางเมืองกาหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งยางเมือง อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณทั้งโครงการ 1,538,904 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปด-พัน
เก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
งบประมาณเฉพาะรายการที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 612,000 (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หน่วยงานดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมือง
เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
1. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลั กษณะ
เฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) แบบ คกก.มท.01 (ปรับปรุง ก.ค.60) (เอกสาร 1)
2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
(เอกสาร 2)
3. แบบฟอร์ ม รายงานผลการจั ด หาระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
(เอกสาร 3)
4. ผังแสดงจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เอกสาร 4)
5. รูปแบบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามโครงการ (เอกสาร 5)
6. เอกสารการสืบราคา (เอกสาร 6)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
/ เหตุผลความจาเป็น ...
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หัวข้อ
เหตุผลความจาเป็น
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
การจัดหา

รายละเอียด
ติดตั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาด้า นอาชญากรรมและปัญ หายาเสพติด ที่ส่ง ผลกระทบต่อ ความมั่น คง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ตาบลทุ่งยางเมือง และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลใน
การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
บริเวณอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมือง และบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยาง
เมืองกาหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งยางเมือง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 เป็นการจัดหาใหม่  เพื่อใช้ในการทดแทนของเดิม  เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายละเอียดการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
รวม
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
อุปกรณ์บันทึกภาพ
10
61,000
1
61,000
ผ่านเครือข่าย Network (CCTV)
Video Recorder
แบบ 16 ช่อง
ลาดับ

รายการ

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ
มีความเหมาะสม

2

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในการ
รักษาความปลอดภัย

2
(CCTV)

-

32,000

14

448,000

มีความเหมาะสม

3

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA

12
(CCTV)

-

8,300

9

74,700

มีความเหมาะสม

63
(COM)

-

5,800

1

5,800

มีความเหมาะสม

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

62
(COM)

-

2,500

9

22,500

มีความเหมาะสม

4

5

รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อบันทึกภาพติดตั้ง
ภายในสานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งยางเมือง
ส่วนเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัย (เป็น
ศูนย์กลางการบริหาร
และจัดการระบบ)
- กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดที่หน่วยงานจัดหา
มีจานวน 14 ตัว ซึ่ง
ติดตั้งกล้องในพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด รวม
จานวน 9 จุด โดยใน
1 จุด ประกอบด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
1-2 ตัว (รายการลาดับ
ที่ 2) + อุปกรณ์
กระจายสัญญาณฯ 1
ตัว (รายการลาดับที่ 3)
+ เครื่องสารองไฟฟ้า
1 ตัว (รายการลาดับที่
5)
อยู่ในชุดติดตั้งกล้อง
ทั้งระบบ จานวน 9 จุด

ติดตั้ง ภายในสานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งยางเมือง
ส่วนเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัย (เป็น
ศูนย์กลางการบริหาร
และจัดการระบบ)
ติดตั้งตามเสา โดยอุปกรณ์
จะอยู่ตู้เก็บอุปกรณ์

/ 1 ตู้จัดเก็บ ...
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ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
รวม
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์
สืบราคา 15,000
1
15,000
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาด 19 นิ้ว 15 U
พร้อมพัดลมรางไฟ
ถาดวางอุปกรณ์
ลาดับ

2

รายการ

ตู้จัดเก็บอุปกรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดแบบติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ
1
ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้ง
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
สายใยแก้วนาแสง
2
โทรทัศน์แอล อีดี
LED TV

-

สืบราคา

5,500

9

49,500

-

สืบราคา

732,465

1

732465

-

มาตรฐาน
ครุภัณฑ์
สานัก
งบประมาณ
ธ.ค.62

13,500

1

13,500

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีความเหมาะสมแต่ให้ (เปรียบเทียบอย่าง
ระบุยี่ห้อของแต่ละบริษัท น้อย 3 ราย/3 ยี่ห้อ
ที่ทาการสืบราคา ใน
รวมทั้งเว็บไซต์อย่าง
แบบ คกก มท.01
น้อย 1 เว็บไซต์)
- ติดตั้งภายใน
สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่ง
ยางเมือง ส่วนเฝ้า
ระวังและป้องกันภัย
(เป็นศูนย์กลางการ
บริหารและจัดการ
ระบบ)
มีความเหมาะสมแต่ให้ (เปรียบเทียบอย่าง
ระบุยี่ห้อของแต่ละบริษัท น้อย 3 ราย/3 ยี่ห้อ
ที่ทาการสืบราคา ใน
รวมทั้งเว็บไซต์อย่าง
แบบ คกก มท.01
น้อย 1 เว็บไซต์)
- ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า
เพื่อเก็บอุปกรณ์
เครื่องสารองไฟฟ้า
และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณฯ ในแต่ละ
จุดติดตั้งกล้อง รวม
จานวน 9 จุด
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ค่าดาเนินงาน

ใช้สาหรับดูภาพจาก
กล้องวงจรปิด

รายละเอียดการข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีดังนี้
หัวข้อ
ข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาภาพรวมทั้ง
โครงการ
ข้อมูลเพิ่มเติมของ
คณะอนุกรรมการฯ
ประเด็นเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิจารณา

รายละเอียด
1. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วหรือไม่ หาก
ติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะเป็นการจัดหาใหม่ ทั้งนี้การติดตั้งต้องไม่ซ้าซ้อนกับจุดติดตั้งของหน่วยงานอื่นดาเนินการอยู่
2. กรณีทตี่ ิดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว ลักษณะการจัดหาจะเป็นการขยายระบบเดิม
หรือทดแทนของเดิม ซึ่งจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สาธารณะต้องสามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในอนาคตได้ เกี่ยวกับการบูรณาการการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
1. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด ทาหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
2. คณะทางานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
คณะทางานชุดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

/ เกี่ยวกับ ...

18
หัวข้อ
เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์

รายละเอียด
และการบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทราบข้อมูลในเบื้องต้น คือ หน่วยงานที่
ดาเนินโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท จะต้องเข้าคณะกรรมการฯ
สาหรับเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อย ทางหน่ว ยงานจะต้องประสานไปยังตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเพื่อ
สอบถามรายละเอียดอีกทางหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ซึ่งหน่วยงานได้ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปข้อเสนอ
แต่ละรายการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจาณา ตามรายละเอียด ดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
อ้างอิง
MDES อื่นๆ
กรณีตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video
10
61,000
Recorder แบบ 16 ช่อง
(CCTV)
ลาดับ

รายการ

จานวน

รวม

1

61,000

2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคารสาหรับใช้ใน
การรักษาความปลอดภัย

2
(CCTV)

-

32,000

14

3

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง

12
(CCTV)

-

8,300

9

4

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

63
(COM)

-

5,800

1

5

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

62
(COM)

-

2,500

9

กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาด 19
สืบ
15,000
นิ้ว 15 U พร้อมพัดลมรางไฟถาดวางอุปกรณ์
ราคา

1

ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการ

เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ MDES มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน
448,000 - เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ MDES มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน
- จุดติดตั้งที่หน่วยงาน
กาหนดยังไม่การติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แต่อย่างใดและเป็นพื้นที่
ที่มีปัญหายาเสพติด
74,700 เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ MDES มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน
5,800 เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ MDES มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน
22,500 เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ MDES มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน
15,000

เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน และมีการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 3
ราย/ 3 ยี่ห้อ รวมทั้ง

/ 2 ตู้จัดเก็บ ...
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ลาดับ

2

รายการ

ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
ติดตั้งภายนอกอาคาร

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.4

ข้อตามเกณฑ์
MDES อื่นๆ

-

สืบ
ราคา

ราคา
อ้างอิง

5,500

จานวน

9

รวม

49,500

ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการ
เว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานได้
เลือกราคาต่าสุด เป็น
ราคาอ้างอิง
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก มี
ความเหมาะสมกับเหตุผล
การใช้งาน และมีการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 3
ราย/ 3 ยี่ห้อ รวมทั้ง
เว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานได้
เลือกราคาต่าสุด เป็น
ราคาอ้างอิง

พิ จ ารณาในภาพรวมทั้ ง โครงการเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมด้ า นเทคนิ ค และ
งบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึงเห็นควรให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งยางเมืองดาเนินโครงการต่อไปได้ โดยให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัด
ทราบด้วย
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบการดาเนินโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารสานักงานองค์ การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมืองกาหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งยางเมือง
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งยางเมือง งบประมาณ
ทั้งโครงการ 1,538,904 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับ จัง หวั ดได้ พิจ ารณาในภาพรวมทั้ งโครงการเห็ น ว่า มีค วาม
เหมาะสมด้านเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึง
เห็ น ควรให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง ยางเมื อ งด าเนิ น โครงการต่ อ ไปได้ โดยให้
หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจน
มาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา
ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัดทราบด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นการติดตั้งในพืน้ ที่สาธารณะ จึงให้หน่วยงานคานึงถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากกล้อง
โทรทัศน์ว งจรปิ ดเกี่ยวกับการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อให้เปิดความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการดังกล่าว

โครงการที่ 4 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2564
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
โครงการที่ 4 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ
เลขานุการ
รายจ่ายประจาปี 2564
งบประมาณทั้งโครงการ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณเฉพาะรายการที่เป็น ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ 22,600 บาท
(สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
/ หน่วยงาน ...
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หน่วยงานดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก
เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
1. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลั กษณะ
เฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) แบบ คกก.มท.01 (ปรับปรุง ก.ค.60) (เอกสาร 1)
2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (เอกสาร 2)
3. แบบฟอร์ม รายงานผลการจัด หาระบบกล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด (CCTV)
(เอกสาร 3)
4. ผังแสดงจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เอกสาร 4)
5. รูปแบบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามโครงการ (เอกสาร 5)
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
หัวข้อ
เหตุผลความจาเป็น
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
การจัดหา

รายละเอียด
เพื่อเฝ้าระวังเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหมื่นชัย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมื่นชัย
 เป็นการจัดหาใหม่  เพื่อใช้ในการทดแทนของเดิม  เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายละเอียดการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด มีดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
จานวน
รวม
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
กล้องโทรทัศน์วงจร
สืบราคา
650
14
9,100
ปิดแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายใน
อาคาร
ลาดับ

รายการ

2

เครื่องบันทึก DVR 8
ช่อง

-

สืบราคา

2,400

1

2,400

3

เครื่องบันทึก DVR 4
ช่อง

-

สืบราคา

2,000

2

4,000

ความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการลาดับที่ 1 – 6
มีความเหมาะสม
1. คุณสมบัติของกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดที่จัดหา
เป็นการติดตั้งภายใน
อาคารเพื่อเน้นดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก
เล็ก และเนื่องด้วย
หน่วยงานมีงบประมาณ
ในการดาเนินงานที่
สามารถจัดหากล้องได้
ตามคุณสมบัติที่สามารถ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
จึงเห็นว่ากล้องที่จัดหา
มีความสอดคล้องกับ
เหตุผลใช้งาน
2. การใช้งาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ไม่ได้เปิดใช้งานตลอด
24 ชั่วโมง จึงทาให้มี
ระยะเวลาในการบันทึก
ภาพได้นานขึ้น จึงเห็น

- ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา
จานวน 6 ตัว , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมื่นชัย จานวน
4 ตัว และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านธารชะอม
จานวน 4 ตัว
- ผู้ปกครองสามารถ
ขอดูบุตรหลานผ่าน
มือถือโทรศัพท์ โดย
ต้องขอสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา
ติดตั้งคู่กับอุปกรณ์
รายการลาดับที่ 4 ตัว
เก็บข้อมูล ขนาด 2 TB
ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
หมื่นชัย และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

/ 4 ตัวเก็บข้อมูล ...
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ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ

ราคา
อ้างอิง

จานวน

รวม

สืบราคา

2,000

1

2,000

-

สืบราคา

1,500

2

3,000

-

สืบราคา

700

3

2,100

-

สืบราคา

17,400

1

17,400

ลาดับ

รายการ

4

ตัวเก็บข้อมูล ขนาด
2 TB

-

5

ตัวเก็บข้อมูล ขนาด
1 TB

6

กล่องเก็บเครื่อง
บันทึก

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อนื่ ๆ
1
ค่าดาเนินการในการ
ติดตั้ง

ความคิดเห็นของ
รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการ
กล้องที่จัดหามีความ ธารชะอม อย่างละ 1
เหมาะสมกับการใช้งาน ตัว ติดตั้งคู่กับอุปกรณ์
รายการลาดับที่ 5 ตัว
เก็บข้อมูล ขนาด 1 TB
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา
คู่กับอุปกรณ์รายการ
ลาดับที่ 2 เพื่อให้
สามารถตัดเก็บข้อมูล
ได้ที่ความละเอียด 2
ล้านพิกเซล และเก็บ
ได้นาน 30 วัน
ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
หมื่นชัย และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ธารชะอม อย่างละ 1
ตัว เพื่อให้สามารถตัด
เก็บข้อมูลได้ที่ความ
ละเอียด 2 ล้านพิกเซล
และเก็บได้นาน 30
วัน คู่กับอุปกรณ์
รายการลาดับที่ 3
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจานวน 3
ศูนย์ เพื่อเก็บอุปกรณ์
เครื่องบันทึก ซึ่ง
หน่วยงานมีการต่อ
พ่วงกับโทรทัศน์ที่
หน่วยงานมีอยู่แล้ว
เพื่อดูภาพจากกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ซึ่งหน่ว ยงานได้ดาเนิน การแก้ไ ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อ ยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ สรุป
ข้อเสนอแต่ละรายการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจาณา ตามรายละเอียด ดังนี้
ข้อตามเกณฑ์
ราคา
อ้างอิง
MDES
อื่นๆ
กรณีไม่มรี าคาตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอืน่ ประกาศกาหนด
1
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
สืบราคา
650
ภายในอาคาร
ลาดับ

รายการ

จานวน

รวม

14

9,100

มติทปี่ ระชุมของ
คณะกรรมการ
เห็นควรให้ดาเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจาก มี
ความเหมาะสมกับ

/ 2 เครื่องบันทึก ...

22
ลาดับ

ข้อตามเกณฑ์
MDES
อื่นๆ
สืบราคา

รายการ

ราคา
อ้างอิง
2,400

จานวน

รวม

1

2,400

2

เครื่องบันทึก DVR 8 ช่อง

3
4

เครื่องบันทึก DVR 4 ช่อง
ตัวเก็บข้อมูล ขนาด 2 TB

-

สืบราคา
สืบราคา

2,000
2,000

2
1

4,000
2,000

5
6

ตัวเก็บข้อมูล ขนาด 1 TB
กล่องเก็บเครื่องบันทึก

-

สืบราคา
สืบราคา

1,500
700

2
3

3,000
2,100

มติที่ประชุม

มติทปี่ ระชุมของ
คณะกรรมการ
เหตุผลการใช้งาน
และมีการสืบราคาจาก
ท้องตลาด รวมทั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ 3 ราย/
3 ยี่ห้อ รวมทั้ง
เว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงาน
ได้เลือกราคาต่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง

พิ จ ารณาในภาพรวมทั้ ง โครงการเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมด้ า นเทคนิ ค และ
งบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึงเห็นควรให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไทยชนะศึกดาเนินโครงการต่อไปได้ โดยให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัด
ทราบด้วย
จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบการดาเนินโครงการจัดซื้อกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก งบประมาณทั้ง
โครงการ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
คณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับ จัง หวั ดได้ พิจ ารณาในภาพรวมทั้ งโครงการเห็ น ว่า มีค วาม
เหมาะสมด้านเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ จึง
เห็ น ควรให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไทยชนะศึ ก ด าเนิ น โครงการต่ อ ไปได้ โดยให้
หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจน
มาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินการหลังจัดหา
ตามแบบ คกก.มท.03 ให้จังหวัดทราบด้วย

ประธาน

กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

15.30 น.
******************************
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวสันต์ พลศร )
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพชระ ชุติปัญญา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

