-สำเนำคู่ฉบับรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงมหำดไทยระดับจังหวัดมุกดำหำร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร ชั้น ๓
**************
ผู้มำประชุม
๑. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
๒. น.ส.ฐิติกมล สุขเย็น
๓. นายพสธร พังแสงสุ
๔. นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
๕. นายรณรงค์ สินทรัพย์
๖. นายราศรี พั่วแพง
๗. นายดนุ สิทธิกานต์
๘. น.ส.จรรยา เลิศอาไพ
๙. นางณิทฐา แสวงทอง
๑๐. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
๑๑. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มำประชุม
๑. ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอานุภาพ พลยะเรศ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
๒. น.ส.สุรัตวดี ไชยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ๖ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลำ

๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำน
มี ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เสนอโคร งการจั ด หาระบบ
คอมพิว เตอร์ ให้ คณะกรรมการการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ข องหน่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหารพิจารณา จานวน ๑๑ โครงการ ดังนั้น จังหวัดมุกดาหาร
จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม

ทราบ

-๒ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
เลขำนุกำร
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
มีทั้งหมด ๘ หน้า ขอความกรุณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
เลขำนุกำร
อ.นิคมคาสร้อย เสนอเรื่อง ยกเลิกการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) สาหรับงานกิจการสภา อบต.นากอก งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
คณะกรรมกำรฯ ผู้แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร, สถิติจังหวัดมุกดาหาร, ผู้แทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, ผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร, ผู้แทนปลัดเทศบาลเมือง
มุกดาหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดแข้ ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังกล่าว และมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรจะยึดถือตามประกาศตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม
ให้ อบต.นากอก อ.นิคมคาสร้อย ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) สาหรับงานกิจการสภา งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจำรณำ
วำระที่ ๔.๑
อบจ.มุกดาหาร เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (กองแผนและงบประมาณ)
งบประมาณ ๔๓๖,๔๐๐ บาท (สี่ แ สนสามหมื่ น หกพั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ให้ คกก.จั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๘ รายการ
เลขำนุกำร
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๘, ข้อ ๙, และ ๓๗, ข้อ ๓๕,
ข้อ ๕๒, ข้อ ๔๐, ข้อ ๕๓ และข้อ ๓๘ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัตโิ ครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (กองแผนและงบประมาณ) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๔๓๖,๔๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๙ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท
๔.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๙ จานวน ๖ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

-๓๔.๑.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
๔.๑.๔ เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๕ จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท
๔.๑.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๕๒ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
๔.๑.๖ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท
๔.๑.๗ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๑ kVA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ
๕๓ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
๔.๑.๘ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท
วำระที่ ๔.๒
เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

อบจ.มุ ก ดาหาร เสนอโครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ าโรงเรี ย นค าชะอี พิ ท ยาคม
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๘ จานวน ๑ รายการ และไม่มี
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน ๓ รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุ มัติ โ ครงการศูน ย์ การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ประจาโรงเรีย นคาชะอีพิท ยาคม เฉพำะส่วนที่ เ ป็ น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณ ๑,๘๓๗,๕๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนสำมหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อย
บำทถ้วน) และไม่พิจารณาส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เนื่อ งจากไม่อยู่ในอานาจของ คกก.จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ งบประมาณ ๖,๑๖๒,๕๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ดังนี้
๔.๒.๑ กรณีตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำนวน ๑ รำยกำร
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ งำนประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
๔.๒.๒ กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีจำนวน ๓ รำยกำร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อถือปฏิบัติ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ “การจัดหาส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แสดง

-๔คุณลั กษณะพื้น ฐานพร้ อ มราคาจั ดหาแยกเป็น รายอุ ปกรณ์ หากตรงตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกณฑ์ฯ ของกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้เกณฑ์ราคากลาง
กรณีไม่มีเกณฑ์ หรือไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ให้เปรียบเทียบราคา จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ (หรือ ๓ บริษัท
กรณีที่ระบุผลิตภัณฑ์) สาหรับส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นให้แสดงเฉพาะชื่ออุปกรณ์ ราคาจัดหาและจานวน
(ถ้ามี)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง
ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาสื่อมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้ “โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนระบบมัลติมีเดียผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว
จัดเป็นซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ตามหลั กเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กาหนด”
๔.๒.๒.๑ ชุดระบบภำพยนตร์ ๓ มิติ จานวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องวงจรชีวิตกบ เรื่อง
อะตอม เรื่องหัวใจ เรื่องไฟฟ้า เรื่องนาโนเทคโนโลยี และระบบย่อยอาหารมนุษย์ ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร
ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ประจาโรงเรียนคาชะอีพิทยา
คม เพื่อทาหน้าที่กาหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน และได้
รายงานให้ ค ณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ มห ๕๑๐๐๖/- ลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานคณะกรรมการกาหนดราคากลางและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตาม
โครงการศูนย์การรเรียนวิทยาศาสตร์ประจาโรงเรียนคาชะอีพิทยาคม และได้ดาเนินการเปรียบเทียบ
๓ รายการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการ
เปรียบเทียบราคา ๓ รายการ ดังนี้
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษัท ควิก เอ็ดดูเคชั่น จัดกัด เลขที่ – ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จากัด เลขที่ – ลงวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จากัด เลขที่
QTEH๕๗๐๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาชุดระบบ
ภำพยนตร์ ๓ มิติ พร้อมมีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี งบประมำณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท
(หนึ่งล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นภาพยนตร์ ๓D Animation ที่ใช้วิธีการ Render แบบ Stereoscopy โดยการซ้อน
ภาพที่ปรากฏบนเลนส์ซ้ายและขวาของแว่นตาในแต่ละเฟรม จะมีระยะห่างของสิ่งที่ต้องการให้เป็น

-๕สามมิติ ไม่เท่ากับระยะห่างของ background เพื่อให้สามารถแบ่งแยกให้สิ่ งที่ต้องการให้เป็น ๓ มิติ
ลอยออกจาก background ได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของความเป็นสามมิติ เช่น การที่วัตถุ
ลอยออกจากจอภาพ หรือ ความลึก มากกว่าการนาภาพยนตร์ที่ไม่ได้ผ่านการคานวณแบบ Off Line
Conversion มาผ่านการซ้อนภาพแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีระยะห่างของการซ้อนภาพเท่ากันหมด
๒) สามารถเล่นบน Program ของชุดควบคุมระบบภาพยนตร์ 3 มิติได้
๓) เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔) มีความยาวต่อตอนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วินาที
๕) รองรับการแสดงผลแบบ ๓ มิติ ร่วมกับโปรเจคเตอร์
๖) เนื้อหาภาพยนตร์ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
- เรื่ องเกี่ย วกับวงจรชีวิตกบ ซึ่งอธิบายวงจรชี วิตของกบตั้งแต่ผ สมพันธุ์ ออกไข่ เป็น
ลูกอ๊อด จนเป็นตัวเต็มวัย ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายประกอบ
- เรื่องเกี่ยวกับอะตอม ซึ่งอธิบายความหมาย ส่วนประกอบของอะตอม แบบจาลองของ
อะตอมของนักวิทยาศาสตร์ท่านต่างๆ ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายประกอบ
- เรื่องเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งอธิบายหัวใจห้องต่างๆ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดเข้าและออกจากห้อง
หัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจในกิจกรรมต่างๆ ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายประกอบ
- เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งอธิบายถึงการเกิดไฟฟ้า ไฟฟ้าแต่ละประเภท เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายประกอบ
- เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นาโนเทคโนโลยี ซึ่ ง อธิ บ ายความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโน
เทคโนโลยีในธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยาย
ประกอบ
- เรื่องเกี่ย วกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ซึ่งอธิบายประเภทของระบบย่อยอาหาร
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร และกระบวนการย่อยอาหารที่อวัยวะต่างๆ ด้วยภาพ ๓ มิติ พร้อมทั้งมี
คาบรรยายประกอบ
๔.๒.๒.๒ อุปกรณ์เสริมเครื่องควบคุมระบบภำพยนต์ ๓ มิติ ประกอบด้วย Graphic Card
ที่สามารถรองรับทางานระบบภาพยนตร์ ๓ มิติ, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการติดตั้งพร้อมใช้งาน, ชุด
โปรแกรมปกป้ องเครื่ องจากไวรัสคอมพิว เตอร์ที่เป็นปัจจุบัน และสนับสนุน การใช้งาน Wireless
shutter Glass ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร ได้ดาเนินการเปรียบเทียบ ๓ รายการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้แก่
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท ควิก เอ็ดดูเคชั่น จัดกัด เลขที่ – ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จากัด เลขที่ – ลงวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๗ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จากัด เลขที่ QTEH
๕๗๐๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาอุปกรณ์เสริม

-๖เครื่องควบคุมระบบภำพยนต์ ๓ มิติ พร้อมมีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีงบประมำณ
๙,๐๐๐ บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้
๑) Graphic Card สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างภาพยนตร์ ๓ มิติ กับระบบ
แสดงผลหน้าจอ ๓ มิติ แบบ Stereoscopy โดยมีความจา ๑,๐๒๔ MB DDR๕, ๒๕๖-bit, HDCP,
Dual-Link DVi, HDMI, Display Port, ๘๑๐ MHz Core Clock, ๔๐๐๘ MHz Memory Direct-x
๑๑, OpenGL ๔.๑, Supports ๓DVission
๒) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ติดตั้งพร้อมใช้งาน
๓) มีชุดโปรแกรมปกป้องเครื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบอัตโนมัติ
(Automatic) หรือแบบทางานร่วมกัน (Interactive)
๔) สนับสนุนการใช้งานกับ Wireless Shutter Glass
๕) สามารถสั่งการและควบคุมการเล่นภาพยนตร์ ๓ มิติ กับโปรเจคเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยี
๓ มิติได้
๖) สามารถสั่งการให้โปรเจคเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยี 3 มิติ
๔.๒.๒.๓ โปรแกรมดำรำศำสตร์ Starynight ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร ได้ดาเนินการเปรียบเทียบ
๓ รายการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้แก่
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษั ท ควิก เอ็ดดู เคชั่ น จั ดกัด เลขที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๖,๕๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จากัด เลขที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคาของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จากัด เลขที่
QTEH๕๗๐๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๖,๘๙๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มห. จัดหาโปรแกรมดำรำ
ศำสตร์ Starynight พร้อมมีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี งบประมำณ ๖,๕๐๐ บำท (เก้ำ
พันบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑) เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์
๒) สามารถกาหนดสถานที่มองท้องฟ้าได้ในหลายๆ จุดทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทย)
๓) สามารถตั้งวัน เวลาที่ต้องการดูดาวได้
๔) สามารถทาให้เห็นดวงดาวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
๕) สามารถเลือกดูดวงดาวหรือวัตถุท้องฟ้าได้ โดยการเลือกหรือใส่ชื่อดาวหรือวัตถุท้องฟ้า
นั้นๆ ได้ทันที
๖) สามารถตั้งค่าความเร็วในการโคจรของดวงดาวได้
๗) สามารถดูชื่อหรือรูปของกลุ่มดาวที่เราเห็นได้

-๗วำระที่ ๔.๓

เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

อบจ.มห. เสนอโครงการทดลองให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาในระบบ/นอกระบบ
ทุกสั งกัดในจั งหวัดมุกดาหาร (ระดับมัธ ยมศึกษา) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ จานวน ๑ รายการ เป็นไป
ตามเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย จานวน ๑ รายการ และไม่มีราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน จานวน ๒
รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการทดลองให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาในระบบ/นอกระบบทุกสังกัด
ในจังหวัดมุกดาหาร (ระดับมัธยมศึกษา) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร เฉพำะส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณ ๔,๙๕๖,๐๐๐ บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสน
ห้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) และไม่พิจารณาส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากไม่อยู่ในอานาจของ คกก.
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) ดังนี้
๔.๓.๑ กรณีตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำนวน ๒ รำยกำร
๔.๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑๒ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔.๓.๑.๒ กระดำนอิเ ล็ กทรอนิกส์ (Electronic Board) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ ๑ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕
นิ้ว) จานวน ๑๒ เครื่องๆ ละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)
๔.๓.๒ กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีจำนวน ๒ รำยกำร
๔.๓.๒.๑ โปรแกรมสื่อกำรเรียนกำรสอน CAI พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑ และมำตรฐำนตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมกับ
หนังสือคู่มือประกอบ ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณ ฑ์การศึกษาตามโครงการห้ อ งเรีย น
อาเซียน (ASEAN School) เพื่อทาหน้าที่กาหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษา
กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน และได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ มห ๕๑๐๐๖/- ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานคณะกรรมการกาหนดราคา
กลางและครุ ภัณ ฑ์ท างการศึก ษา ตามโครงการห้ อ งเรีย นอาเซีย น (ASEAN School) และได้
ดาเนินการเปรียบเทียบ ๓ รายการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการเปรียบเทียบราคา ๓ รายการ ดังนี้

-๘ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ จัดกัด เลขที่ ๒๘๒/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อนาการศึกษา มีเดียกรุ๊ป จากัด เลขที่ B๐๑๑/๔๔๑๘๖ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท จารวี ลาพูน จากัด เลขที่ - ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาโปรแกรมสื่อ
กำรเรียนกำรสอน CAI พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑
และมำตรฐำนตัวชี้วัดระดั บชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมกับหนังสือคู่มือประกอบ พร้อมมีกำร
รับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี จำนวน ๑๒ ชุดๆ ละ ๘๕,๐๐๐ บำท งบประมำณ ๑,๐๒๐,๐๐๐
บำท (หนึ่งล้ำนสองหมื่นบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๒) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์

-๙- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๓) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๔) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๕) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๕ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-๑๐- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๖) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๗) e-Book สื่อเรียนรู้อาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่จัดทา
ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านสมาธิในการรักการอ่าน
สามรถดึงดูความสนใจผู้อ่านด้วยภาพสีสันสวยงาม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คือ
- ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
- รู้จักประเทศไทย
- รู้จักประเทศลาว
- รู้จักประเทศพม่า
- รู้จักประเทศอินโดนีเซีย
- รู้จักประเทศมาเลเซีย
- รู้จักประเทศสิงค์โปร์
- รู้จักประเทศฟิลิปปินส์
- รู้จักประเทศเวียดนาม
- รู้จักประเทศบรูไน
- รู้จักประเทศกัมพูชา
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Airport Signs

-๑๑- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Hotel Signs
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Department Store
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Road and Traffic Signs
๔.๓.๒.๒ โปรแกรมสื่อกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียระบบอิเล็กทรอนิกส์มีครูสอนสมจริง
(VDO On demand) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมหนังสือคู่มือประกอบ ซึ่ง อบจ.
มุกดาหาร ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) เพื่อทา
หน้ า ที่ ก าหนดราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษากรณี ไ ม่ มี ร ำคำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน และได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ มห ๕๑๐๐๖/- ลง
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานคณะกรรมการกาหนดราคากลางและครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ตามโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) และได้ดาเนินการเปรียบเทียบ ๓ รายการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการเปรียบเทียบ
ราคา ๓ รายการ ดังนี้
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ จัดกัด เลขที่ ๒๘๒/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อนาการศึกษา มีเดียกรุ๊ป จากัด เลขที่ B๐๑๑/๔๔๑๘๖ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท จารวี ลาพูน จากัด เลขที่ - ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาโปรแกรมสื่อ
กำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียระบบอิเล็กทรอนิกส์มีครูสอนสมจริง (VDO On demand) ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมหนังสือคู่มือประกอบ พร้อมมีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ
๑ ปี จำนวน ๑๒ ชุดๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสน
บำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (จานวน ๑ ชุด) ประกอบด้วย
- ชุดสื่อการเรียนการสอน School Online ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
- ชุดสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย CAI เพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทาง
วิชาการรวมถึงวิชานอกชั้นเรียนที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างแท้จริง
- ชุดสื่อการเรียนการสอนของสถาบันเรียนกวดวิชา (เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดตะลุยโจทย์เตรียมสอบชั้น ม.๑ – ม.๓
- ชุดข้อสอบโรงเรียนเตรียม
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

-๑๒- ชุดข้อสอบ O – Net (ระดับชั้น ม.๓)
- ระบบคลังข้อสอบ ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชาครบทุกชั้นเรียน
- ชุดบทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ชุดบทเรียนวิชาภาษาจีน
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (จานวน ๑ ชุด)
- ชุดสื่อการเรียนการสอน School Online ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
- ชุดสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย CAI เพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทาง
วิชาการรวมถึงวิชานอกชั้นเรียนที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างแท้จริง
- ชุดสื่อการเรียนการสอนของสถาบันเรียนกวดวิชา (เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบด้วย
- ชุดกวดวิชาคณิตศาสตร์ติวเข้ม เตรียมสอบ O-Net, A-Net, GAT-PAT และ Entrance
- ชุดกวดข้อสอบ O-Net (ระดับชั้น ม.๖)
- ระบบคลังข้อสอบ ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชาครบทุกชั้นเรียน
- ชุดบทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ชุดบทเรียนวิชาภาษาจีน
๓) ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีครูสอนสมจริง)
บทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ความรู้สู่อาเซียน
- สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ
- กฎบัตรอาเซียน
- พัฒนาการของอาเซียน
๔) ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีครูสอนสมจริง) บทเรียนวิชา
ภาษาจีน ระดับเบื้องต้น ๖ ชั้นเรียน ประกอบด้วย
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๑
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๒
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๓
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๔
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๕
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๖ (หรือ) ระดับสูง ๖ ชั้นเรียน ประกอบด้วย
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๑
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๒
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๓
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๔
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๕
- ภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม ๖

-๑๓วำระที่ ๔.๔

เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

อบจ.มห. เสนอโครงการทดลองให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาในระบบ/นอกระบบ
ทุก สั งกั ด ในจั ง หวั ด มุ กดาหาร (ระดับ ประถมศึ กษา) ประจ าปีง บประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณ
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๔ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ จานวน ๑ รายการ เป็นไป
ตามเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย จานวน ๑ รายการ และไม่มีเกณฑ์ราคมตามมาตรฐาน จานวน ๒
รายการ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการทดลองให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาในระบบ/นอกระบบทุกสังกัด
ในจังหวัดมุกดาหาร (ระดับประถมศึกษา) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร เฉพำะส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมำณ ๗,๔๓๔,๐๐๐ บำท (เจ็ดล้ำนสี่แสน
สำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) และไม่พิจารณาส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากไม่อยู่ในอานาจของ คกก.
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดฯ งบประมาณ ๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ดังนี้
๔.๔.๑ กรณีตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน จำนวน ๒ รำยกำร
๔.๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑๘ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐
บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔.๔.๑.๒ กระดำนอิเ ล็ กทรอนิกส์ (Electronic Board) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ ๑ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕
นิ้ว) จานวน ๑๘ เครื่องๆ ละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)
๔.๔.๒ กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีจำนวน ๒ รำยกำร
๔.๔.๒.๑ โปรแกรมสื่อกำรเรียนกำรสอน CAI พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑ และมำตรฐำนตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมกับ
หนังสือคู่มือประกอบ ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๔๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จัดซื้อ ครุภั ณ ฑ์การศึกษาตามโครงการห้ อ งเรีย น
อาเซี ย น (ASEAN School) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก าหนดราคากลางครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา กรณีไม่มีรำคำตำมเกณฑ์มำตรฐำน และได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารและ
จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ดกระทรวงมหาดไทยระดั บ จั งหวั ด ตามหนั งสื อ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ มห ๕๑๐๐๖/- ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อ ง รายงาน
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตามโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN
School) และได้ ด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บ ๓ รายการ ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/
ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการเปรียบเทียบราคา ๓ รายการ ดังนี้

-๑๔ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ จัดกัด เลขที่ ๒๘๓/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อนาการศึกษา มีเดียกรุ๊ป จากัด เลขที่ B๐๑๑/๔๔๑๘๗ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท จารวี ลาพูน จากัด เลขที่ - ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาโปรแกรมสื่อ
กำรเรียนกำรสอน CAI พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๕๑
และมำตรฐำนตัวชี้วัดระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมกับหนังสือคู่มือประกอบ พร้อมมีกำร
รับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๘๕,๐๐๐ บำท งบประมำณ ๑,๕๓๐,๐๐๐
บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๒) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๒ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์

-๑๕- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๓) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๔) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๕) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-๑๖- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๖) เนื้ อ หาครอบคลุ ม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ (ตาม ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
- วิชาประวัติศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์
- ชุดคลังข้อสอบ ๘ กลุ่มสาระ
- ชุดเกมวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๗) e-Book สื่อเรียนรู้อาเซียนศึกษา เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่จัดทา
ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านสมาธิในการรักการอ่าน
สามรถดึงดูความสนใจผู้อ่านด้วยภาพสีสันสวยงาม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คือ
- ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
- รู้จักประเทศไทย
- รู้จักประเทศลาว
- รู้จักประเทศพม่า
- รู้จักประเทศอินโดนีเซีย
- รู้จักประเทศมาเลเซีย
- รู้จักประเทศสิงค์โปร์
- รู้จักประเทศฟิลิปปินส์
- รู้จักประเทศเวียดนาม
- รู้จักประเทศบรูไน
- รู้จักประเทศกัมพูชา
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Airport Signs

-๑๗- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Hotel Signs
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Department Store
- ป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ เรื่อง Road and Traffic Signs
๔.๔.๒.๒ โปรแกรมสื่อกำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียระบบอิเล็กทรอนิกส์มีครูสอนสมจริง
(VDO On demand) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมหนังสือคู่มือประกอบ ซึ่ง อบจ.
มุกดาหาร ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๔๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) เพื่อทา
หน้ าที่กาหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ในระดับประถมศึกษา กรณี ไ ม่มีร ำคำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน และได้รายงานให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตามหนังสือบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ มห
๕๑๐๐๖/- ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานคณะกรรมการกาหนดราคากลางและครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ตามโครงการห้องเรียนอาเซียน (ASEAN School) และได้ดาเนินการเปรียบเทียบ ๓
รายการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการ
เปรียบเทียบราคา ๓ รายการ ดังนี้
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ จัดกัด เลขที่ ๒๘๓/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท สื่อนาการศึกษา มีเดียกรุ๊ป จากัด เลขที่ B๐๑๑/๔๔๑๘๗ ลง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามใบเสนอราคา บริษัท จารวี ลาพูน จากัด เลขที่ - ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วงเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมุกดาหาร จึงพิจารณาอนุมัติให้ อบจ.มุกดาหาร จัดหาโปรแกรมสื่อ
กำรเรียนกำรสอนมัลติมีเดียระบบอิเล็กทรอนิกส์มีครูสอนสมจริง (VDO On demand) ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ พร้อมหนังสือคู่มือประกอบ พร้อมมีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อย
กว่ำ ๑ ปี จำนวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บำท งบประมำณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บำท (สองล้ำนเจ็ด
แสนบำทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (จานวน ๑ ชุด) ประกอบด้วย
- ชุดสื่อการเรียนการสอน School Online ระหว่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
- ชุดสื่อการเรียนการสอนของสถาบันเรียนกวดวิชา (เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
- ชุดข้อสอบ NT (ระดับชั้น ป.๓)
- ระบบคลังข้อสอบ ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชาครบทุกชั้นเรียน
- ชุดบทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ชุดบทเรียนวิชาภาษาจีน

-๑๘๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (จานวน ๑ ชุด)
- ชุดสื่อการเรียนการสอน School Online ระหว่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
- ชุดสื่อการเรียนการสอนของสถาบันเรียนกวดวิชา (เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบด้วย
- ชุดคณิตศาสตร์ชุดตะลุยโจทย์เตรียมสอบชั้น ป.๔ - ป.๖
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์สอบแข่งขันคณิตศาสร์โลก
- ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- ชุดข้อสอบ O-Net (ระดับชั้น ป.๖)
- ระบบคลังข้อสอบ ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระวิชาครบทุกชั้นเรียน
- ชุดบทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ชุดบทเรียนวิชาภาษาจีน
๓) ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีครูสอนสมจริง)
บทเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ความรู้สู่อาเซียน
- สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ
- กฎบัตรอาเซียน
- พัฒนาการของอาเซียน
๔) ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มีครูสอนสมจริง) บทเรียนวิชา
ภาษาจีน ระดับเบื้องต้น ๖ ชั้นเรียน ประกอบด้วย
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๑
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๒
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๓
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๔
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๕
- สัมผัสภาษาจีน เล่ม ๖
วำระที่ ๔.๕
เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

อ.หนองสูง เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน สานักงานปลัด อบต.หนองสูงใต้ งบประมาณ
๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัตโิ ครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน สานักงานปลัด อบต.หนองสูงใต้ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐
บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้

-๑๙๔.๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
๔.๕.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๑๑ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
วำระที่ ๔.๖
เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

วำระที่ ๔.๗
เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

วำระที่ ๔.๘
เลขำนุกำร

อ.ดงหลวง เสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงงานด้านเอกสารการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ทะเบียน ที่ทาการปกครอง อ.ดงหลวง งบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๘ และ ข้อ ๓๗ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงงานด้านเอกสารการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานทะเบียน ที่ทา
การปกครอง อ.ดงหลวง งบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน ๒
รายการ ดังนี้
๔.๖.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท
๔.๖.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๗ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
อ.นิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกองช่าง อบต.หนองแวง งบประมาณ
๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดฯ
พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัติให้ อบต.หนองแวง อ.นิคมคาสร้อย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
อ.นิคมคาสร้อย เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกองคลัง อบต.หนองแวง งบประมาณ
๔๑,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดฯ พิจารณา
จานวน ๒ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๗ และข้อ ๓๘ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา

-๒๐มติที่ประชุม

อนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกองคลัง อบต.หนองแวง งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๔.๘.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๗ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.๘.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

วำระที่ ๔.๙

อ.นิ ค มค าสร้ อ ย เสนอโครงการจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ง านส านั ก งานปลั ด อบต.หนองแวง
งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๓ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐, ข้อ ๔๘ และ ข้อ ๓๘
จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสานักงานปลัด อบต.หนองแวง งบประมาณ ๗๖,๐๐๐
บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จานวน ๓ รายการ ดังนี้
๔.๙.๑ เครื่อ งคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ้ค สำหรับงำนสำนั กงำน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
๔.๙.๒ สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๔๘ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท
๔.๙.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้อ ๓๘ จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

วำระที่ ๔.๑๐
เลขำนุกำร
มติที่ประชุม

อ.นิคมคาสร้ อย เสนอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสานักงาน (กองช่าง) ทต.นิคมคาสร้อย
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้ คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดฯ พิจารณา จานวน ๑ รายการ
ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่า ตรงตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ จึงเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา
อนุมัตใิ ห้ ทต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงำนสำนักงำน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๑๐ จานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

-๒๑ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลำ

๑๕.๐๐ น.
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

