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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) เพ่ืองานตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 

------------------------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจราชการ ถือเปนอีกหนึ่งมาตรการท่ีสําคัญ ในการบริหารราชการแผนดิน ท่ีจะทําใหการ

ปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานกระทรวงการคลัง เปนไปตามเปาหมายและยุทธศาสตร อีกท้ัง 

ยังเปนการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และหรือ

นโยบายของรัฐบาล เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนหลัก ระบบบริหารการตรวจราชการ ท่ีผานมา 

ยังประสบปญหาเก่ียวกับการพัฒนาในหลายๆดาน กลาวคือ ปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจราชการซ่ึง

เปนผูตรวจใหม ไมมีฐานขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา  ปญหาเก่ียวกับการประสานการ

ตรวจราชการระหวางผูตรวจราชการกับผูรับตรวจ ปญหาทางดานเทคนิควิธีการตรวจราชการท่ีไมเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน และปญหาอ่ืนๆท่ีมิไดนํามากลาวถึงในท่ี เชนปญหาการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง

ผูตรวจราชการ ท่ีไมสอดคลองกับหลักการ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาดังท่ีกลาวมานี้ ไดมีการปรับปรุงแกไข

และพัฒนาระบบบริหารการตรวจราชการมาโดยตลอด แตก็อยูในวงกรอบท่ีจํากัดในรูปแบบเดิมๆ 

 ปจจุบันกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวั ฒน (Globalization) ไดสงผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบของ

การปฏิบัติงานเปนอยางมาก ระบบการบริหารงานราชการจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดันใหเกิดการปรับตัว

ใหทันตอเหตุการณและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงรัฐบาลก็ไดตระหนักถึง

ความสําคัญกับสถานการณดังกลาวนี้ดวยเชนกัน โดยไดมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและการใหบริการของ

ภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการ

สรางสรรคผลผลิตนวัตกรรม เพ่ือการปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล และการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส 

ขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดกําหนดนโยบายวา จะตองยึดหลักการพัฒนาเทคโนโลยี 

องคกร และกําลังคน ดวยการแปลงโฉมกระทรวงการคลัง ใหเปนดิจิทัลใน 3 มิติ คือ มิติของกระบวนการ

ทํางานดวยเทคโนโลยี ( Technology) ท่ีจะเนนการบริหารจัดการและใชประโยชนจากขอมูลท่ีมีอยูเปน   

จํานวนมาก ( Big Data) มิติของการปรับปรุงองคกร ( Organization) รวมท้ังมิติการสรางเสริม องคความรูให 

กับบุคลากร (personnel) ใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือใหสอดรับกับการเปน Thailand 4.0 โดยใน     

สวนของงานตรวจราชการ ปลัดกระทรวงการคลัง ไดมอบหมายให ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง             

นายลว รณ  แสงสนิท เปน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการพัฒนา   

ระบบงานตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ตอมา สํานักตรวจสอบและประเมินผล ไดมีคําสั่งท่ี 1/2560 

ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ืองานตรวจราชการ เพ่ือ

ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี (Technology) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  
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2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 2.1  เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการตรวจราชการ มีระบบฐานขอมูล (Big Data) ท่ีครอบคลุม
ทุกดานสามารถใชสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําป และมีระบบสนับสนุน การวิเคราะห
ผลการดําเนินงานตรวจราชการ 

2.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประชุม E- Meeting ลดการใชกระดาษใหเหลือนอยท่ีสุด
หรือไมใชเลย (Paperless)  

2.3  เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารการตรวจสอบระบบงานตรวจราชการ (Inspector File 
Management) เพ่ือความปลอดภัย 

2.4 เพ่ือใชเปนสื่อในงานตรวจราชการ โดยมีระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและการจินตภาพขอมูล   
 (Business Intelligence and Data Visualization) 

2.5 เพ่ือสรางเสริมองคความรูใหกับบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใชในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตรวจราชการ 

2.6 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ท้ังดานรายได 

รายจาย และงานดูแลทรัพยสินของทางราชการ ใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เปาหมายของโครงการ 

3.1 มีระบบสารสนเทศบน Web Application เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลดานการตรวจ
ราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันสมัย ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงบูรณาการฐานขอมูลของ
หนวยงานทุกมิติ สอดคลองกับแผนการตรวจราชการ 

3.2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนสื่อในการรายงาน การวิเคราะห การประชุม การประชาสัมพันธ และ
การจิตภาพขอมูล 

3.3   มีอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอตอการสนับสนุนงานตรวจราชการ 

4. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน 

 ผูรับจางจะตองดําเนินการศึกษา สํารวจ ออกแบบ พัฒนา จัดหา ติดตั้งระบบสารสนเทศและอุปกรณ
ตางๆ   ฝกอบรม พรอมท้ังนําเขาขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน ของระบบตามความจําเปน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1  ศึกษาสถานะ กระบวนการทํางาน ขอมูลดานการตรวจราชการ ของ สํานักตรวจสอบและ                
ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

4.2  สํารวจ รวบรวม วิเคราะห การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ภารกิจของหนวยงานสํานักตรวจสอบ                
และประเมินผล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนงาน รวมท้ังประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ ในการ                
ดําเนินงานดานการตรวจราชการ เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาสนับสนุนการ                
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

4.3  วิเคราะห ออกแบบระบบการตรวจราชการ ใหเหมาะสมกับ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนงาน                
ในทุกระดับของการตรวจราชการ ตามขอ 4.1 พรอมท้ังจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบการตรวจราชการ และ
เสนอระบบท่ีจะดําเนินการพัฒนา โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนท่ีจะดําเนินการ 
 4.4  การพัฒนาระบบตนแบบ ตามขอ 4.3 ตองสามารถใชงานไดจริง บนเครื่องคอมพิวเตอร Server                
และบนระบบ Cloud Computing และตองมีการพัฒนาในสวนของ Mobile Application ท่ีรองรับการทํางานบน 
iOS ตั้งแตเวอรชั่น 8 และ Android ตั้งแตเวอรชั่น 6.0 ข้ึนไป 
 4.5  การพัฒนาระบบตนแบบ ตามขอ 4.3 อยางนอยจะตองประกอบดวย ระบบยอย 7 ระบบ ดังนี้ 
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  4.5.1 ระบบแบบฟอรมการตรวจราชการอิงกับแผนการตรวจราชการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
    4.5.1.1  รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux 

4.5.1.2  สามารถใชงานผานเว็บบราวเซอร มาตรฐานท่ัวไป เชน Internet Explorer 
Firefox, Chrome, Safari เปนตน 

4.5.1.3  สามารถสรางแบบฟอรม อิเล็กทรอนิกสใหมอัตโนมัติจาก Template ดัชนี
เอกสาร หรือโดยการนําเขาเอกสารจากระบบอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขของ Template แบบฟอรมได 

4.5.1.4  ผูใชงานสามารถระบุเหตุผลการแกไขเอกสาร ในแตละเวอรชั่นได 
4.5.1.5  สามารถอัพโหลดเอกสารเขาสูระบบโดยวิธีการ คลิก ลาก วาง 
4.5.1.6  สามารถแสดงเอกสารไดหลายหนาพรอมๆกัน 
4.5.1.7  สามารถอัพโหลดเอกสารไดครั้งละหลายๆ ไฟล 
4.5.1.8  รองรับการใชงานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร แทบเล็ต 

สมารทโฟน เปนตน 
4.5.1.9  จัดทํารูปแบบ Template ของเอกสารตามท่ีผูใชกําหนด ไมนอยกวา 5 

รูปแบบและผูใชสามารถสราง Template ไดเอง 
        4.5.2 ระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล MIS และ EIS (Data Preparation Platform) โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี ้
4.5.2.1  ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลสนับสนุนดานการตรวจราชการประกอบดวย  

4.5.2.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานสภาพแวดลอมท่ัวไปของจังหวัด โดยอยางนอย
ตองมีขอมูล ขนาดพ้ืนท่ีภาพรวม ประเภทพ้ืนท่ีเกษตรอุตสาหกรรม จํานวนประชากร 
รายไดเฉลี่ย เปนตน 

4.5.2.1.2 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารราชการของจังหวัด อยางนอย
ตองมีขอมูล การแบงเขตการปกครอง รายชื่อผูวา รองผูวา หัวหนาหนวยงานของ
หนวยงานในพ้ืนท่ี เปนตน 

4.5.2.1.3 ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด อยางนอยตองสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลไดจากดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค Thai Regional 
Economic Sentiment Index: RSI สศค. เปนเจาของขอมูลรายเดือน T- 1 / 
รายงาน Management chart ของสํานักงานคลังจังหวัด 

4.5.2.1.4 ขอมูลจากการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ/การใชบัตร
สวัสดิการ (ฐานขอมูล จากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง)  
4.5.2.2 ระบบขอมูลสารสนเทศประกอบการตรวจราชการอยางนอยตองสามารถ

เชื่อมโยงขอมูล ดังตอไปนี้ได 
 4.5.2.2.1 ขอมูลดานการเบิกจายงบประมาณ  
 4.5.2.2.2 ขอมูลดานการจัดเก็บรายได 3 กรมจัดเก็บภาษี 
 4.5.2.2.3 ขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ ของกรมธนารักษ 
  4.5.2.2.4 ขอมูลเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม ของกรมศุลกากรและ

กรมสรรพสามิต 
 4.5.2.2.5 ขอมูลท่ีเก่ียวกับประเด็นปญหาของการตรวจราชการ 
  4.5.2.2.6 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรการสําคัญของรัฐบาล และ

กระทรวงการคลัง ตามท่ีกําหนดตามแผนการตรวจราชการรายป ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  
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 4.5.2.3 ระบบขอมูล Internet Social Analytics ดวย Big Data 
   4.5.2.3.1 สามารถเชื่อมโยง Big Dataเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล ดาน 

Social ท่ีอยูภายในกระทรวงการคลัง และหนวยงานภายในสังกัดท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   4.5.2.3.2 สามารถทําการวิเคราะห การติดตาม และการวัดผลคาตางๆจาก
การดําเนินงานดวย Big Data 

   4.5.2.4 ระบบขอมูลสารสนเทศ KPI อยางนอยตองประกอบดวยความสามารถ 
ดังตอไปนี ้

  4.5.2.4.1 สามารถสราง KPI ไดเพ่ือแสดงสถานการณเขาตรวจของผูตรวจ
ราชการ 
  4.5.2.4.2 สามารถแสดงสถานการณออกตรวจเปนรายจังหวัด และแสดง
เปนแผนภาพ บนแผนท่ีประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนดได 

  4.5.2.5  สามารถออกรายงานเชิงการวิเคราะห จากระบบวิเคราะห MIS และ EIS 
ตามความตองการของผูบริหาร และของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.5.2.6  สามารถสืบคนขอมูล และแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดได 
 4.5.2.7  สามารถเชื่อมตอ (Configure integrated) กับ Business Intelligence 
Software เพ่ือแสดงรายงานสถิติการเขาใชงาน เว็บไซตได 

 4.5.3 ระบบการสนับสนุนการประชุม (E-meeting) อยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
   4.5.3.1  รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window หรือ Linux 
   4.5.3.2  สามารถใชงานโดยผานเว็บบราวเซอรมาตรฐานท่ัวไป เชน Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Safari เปนตน 
  4.5.3.3  สามารถจัดเก็บไฟลเขาสูระบบไดทุกชนิด เชน MS Office, Open Office, 
Html, PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP, MP3, MP4 เปนตน 

   4.5.3.4  สามารถกําหนดเง่ือนไขการสืบคนเอกสารไดหลากหลายวิธีและตองไมนอย
กวา 9 เง่ือนไข ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

   4.5.3.5  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลไดท้ังโครงสราง 
   4.5.3.6  สามารถแสดงเอกสารไดหลายๆหนาพรอมๆกัน 
   4.5.3.7  สามารถอัพโหลดเอกสารไดครั้งละ หลายๆไฟล 
   4.5.3.8  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานการประชุมตามหนาท่ีของผูใชงานของแต

ละคน 
   4.5.3.9  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงการประชุม และการแกไขการประชุม เปน

รายบุคคล และรายกลุมได  
   4.5.3.10 สามารถจัดทําบัญชีรายชื่อผูใชงานรายบุคคล และกลุมผูมีสิทธิเขาถึงแตละ

การประชุมได 
   4.5.3.11 สามารถบริหารจัดการประชุมไดในระบบ เชนการสรางหัวขอนัดหมาย 

วาระ, การประชุม, เชิญผูเขารวมประชุม, บันทึกการประชุม, รายงานการ ประชุม, มติท่ีประชุม, 
เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ,เอกสารอนุมัติหัวขอเรื่องรวมถึงการสรางความสัมพันธกับการประชุมใน
ครั้งท่ีผานๆมา 

 4.5.4  ระบบงบประมาณการใชจายในการออกตรวจราชการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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   4.5.4.1  สามารถกําหนดวงเงินคาใชจายในการเดินทางไปตรวจราชการได 
   4.5.4.2  สามารถทําการบันทึกคาใชจายในการเดินทางไปตรวจราชการได โดยแยก

ตามหมวดการใชจาย 
   4.5.4.3  สามารถแสดงรายงานสรุปคาใชจาย ในการเดินทางไปตรวจราชการไดโดย

แยกตามหมวดคาใชจาย จํานวนไมนอยกวา 5 รายงาน 
 4.5.5 ระบบสรุปปญหา และอุปสรรคการตรวจราชการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4 .5.5.1  สามารถตรวจติดตามปญหาและอุปสรรคการตรวจราชการ ของหนวยงาน

ภายในสังกัดกระทรวงการคลัง จากระบบอ่ืนได 
   4.5.5.2  สามารถตรวจติดตามรายงานการแกไขปญหา จากกรม และรัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังได 
   4.5.5.3  สามารถติดตามสถานะของปญหาและอุปสรรคการตรวจราชการไดทุก

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
   4.5.5.4  สามารถปรับปรุงสถานะของปญหาและอุปสรรค การตรวจราชการไดทุก

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 4.5.6 ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงาน และการจินตภาพขอมูล (Business Intelligence 
and Data Visualization) จํานวน 1 ชุด อยางตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4.5.6.1 สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลไดหลากหลายประเภท ไดแก Microsoft SQL 

Server, Microsoft Excel, Microsoft Access, MySQl, Amazon Red shift, Google 
Analytics, Google Big Query, Oracle, Oracle, PostgreSQl, Splunk, Teradata, CSV, 
Salesforce, IBM DB2, Actian Matrix, Actian Vector, Amazon Aurora, Amazon Elastic 
MapReduce, Aster Database, Cisco information Server, Cloudera Hadoop, 
DataStax Enterprise, EXASQL, Firebird, HP Vertica, IBM BigInsights, IBM PDA 
(Netezza),MapR Hadoop Hive, Maketo, Marklogic, MemSQL, Microsoft Analysis 
Services, Microsoft Powerpivot, MonetDB, OData, Qracle Essbase, Pivotal 
Greenplum Database, Presto, Progress OpenEdge, SAP HANA, SAP NetWeaver 
Business Warehouse, SAP Sybase ASE, SAP Sybase IQ, Snowflake, Spark SQL, 
Taradata OLAP Connector, Web Data Connector, ODBC ได 

  4.5.6.2  สามารถสรางมุมมอง ( View) ในรูปแบบหลากหลายไดแก text tables, 
highlight tables, symbol maps, filled maps, pie charts, horizontal bars, stacked 
bars, side-by-side bars, tree maps, circle views, side-by-side circles, lines 
(continuous), lines (discrete), dual lines, area charts  (continuous),  area charts  
(discrete), dual combination, scatter plots, histogram, box-and-whisker plots, 
Gantt, bullet graphs, packed bubbles, heat maps ได 

  4.5.6.3  สามารถสราง Dashboard ท่ีประกอบดวยหลากหลายมุมมอง (View)         
และสามารถมี Interaction ระหวาง View ตางๆ ภายใน Dashboard ได 

  4.5.6.4  สามารถสราง ฟลดคํานวณตาราง ( Calculated Field) เพ่ือสรางขอมูล 
                          เพ่ิมข้ึนได นอกเหนือขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูล 

  4.5.6.5  สามารถสรางฟลดท่ีคํานวณตาราง (Table Calculation) เชนการคํานวณ 
MTD (Month to date) YTD (Year to date) YOY (Year over year) Running Total, Different, 
Percent Different, หรือ Time of Day, Day of Week ไดเปนอยางนอย  
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  4 .5.6.6 รองรับเทคโนโลยี VizQL (VizQl Technology) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสรางภาพ

ของขอมูลท่ีมีความซับซอนไดโดยงายดวยฟงกชั่นการลากและวาง (Drag and Drop) โดยใช
ขอมูลจากฐานขอมูลและแสดงออกมาในรูปของกราฟก 

  4.5.6.7 สามารถติดตองบนเครื่องคอมพิวเตอร Desktop หรือ Laptop ท่ีทํางานบน
ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) Microsoft Windows และMac OS ไดไมนอยกวา 2 
เครื่อง 

  4.5.6.8 ตองเปนซอฟตแวรท่ีไดรับการจัดอันดับ ในระดับโลกท่ีอยูในกลุม Leaders 
ของป 2017 Gartner Magic Quadrant for BI & Analytics Platforms  

 4.5.7 ระบบการเผยแพรรายงานดวยระบบอัจฉรยิะ เพ่ือการบริหารงาน และการจินตภาพ
ขอมูล (Business Intelligence and Data Visualization) จํานวน 1 ระบบ อยางนอยตองมีคุณลักษณะ ดังนี ้
  4.5.7.1  สามารถเรียกดู View และ Dashboard ผาน Website โดยรองรับ Web 

Browser ท่ีหลากหลาย ไดแก Internet Explorer, Google Chrome, Firefox และ Safari ได 
  4.5.7.2  สามารถเรียกดู View และ Dashboard ผานอุปกรณ Mobile Tablet ผาน 

Application เฉพาะได 
  4.5.7.3  สามารถกําหนดสิทธิ (Permission) ในการดูขอมูล การเผยแพรขอมูลการ

ดาวนโหลดขอมูล การ Comment การ Export ขอมูลได 
  4.5.7.4 รองรับจํานวนผูใชงานพรอมกันไมนอยกวา 5 คนพรอมกัน 
 4.6 จัดหาคอมพิวเตอรพกพา (แทบเล็ต) พรอมอุกปกรณเสริม จํานวน 10 ชุด โดยมีคุณลักษณะ 
อยางนอย ดังนี ้
  4.6.1  มีหนวยประมวลผลแบบ ชิพ A10X Fusion พรอมสถาปตยกรรม 64 บิต  
  4.6.2  มีหนวยความจําหลัก (Ram) ไมนอยกวา 256 GB 
  4.6.3  มีจอภาพ Multi – Touch แบ็คไลทแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 12.9 นิ้ว (วัดแนว

ทแยง)ความละเอียด 2732 x 2048 ท่ี 264 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) 
4.6.4  สามารถเชื่อมตอเครือขายไดท้ังระบบ Wi  – Fi และ Cellular และ Bluetooth   
4.6.5  มีกลองความละเอียด 12 เมกะพิกเซล รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิตอลไดสูงสุด 5 

เทาระบบปองกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลชุดเลนส 6 ชิ้นแฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง พา
โนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล) และมี กลอง FaceTime HD รูปถาย 7 เมกะพิกเซล บันทึกวิดีโอ
ระดับ HD 1080p Retina Flash รูรับแสงขนาด ƒ/2.2บันทึกภาพถายและ Live Photos ดวย
ขอบเขตสีกวาง HDR อัตโนมัต ิ

4.6.6  การบันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอระดับ 4K ท่ี 30 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080pท่ี 
30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p ท่ี 30 fps ระบบปองกันภาพสั่นไหวแบบ
ออปติคอลสําหรับวิดีโอ แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง รองรับวิดีโอสโลวโมชั่น  ความละเอียด 
1080p ท่ี 120 fps และ 720p ท่ี 240 fps วิดีโอไทมแลปสพรอมระบบปองกันภาพสั่นไหว ระบบ
ปองกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับ ภาพยนตร(1080p และ 720p) วิดีโอออโตโฟกัส
แบบตอเนื่อง ระบบตรวจจับใบหนาและรางกาย การลดนอยซ ถายภาพนิ่งความละเอียด 8 เมกะ
พิกเซล ขณะบันทึกวิดีโอ 4K ซูมขณะเลน แนบขอมูลพิกัดตําแหนงในวิดีโอ 

4.6.7  พลังงานและแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอรชนิดชารจซํ้าไดภายในตัวเครื่อง 41 วัตตตอ
ชั่วโมงทองเว็บผาน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟงเพลงไดนานสูงสุด 10 ชั่วโมง สามารถชารจจากอะแดปเตอร 
แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอรผานสาย USB 
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4.6.8  มีอุปกรณเสริมสําหรับพิมพอักษร (Smart keyboard) ซ่ึงสามารถใชงานรวมกับ
อุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

4.6.9  มีอุปกรณเสริมสําหรับ การเขียนและวาดภาพ (Pencil) ซ่ึงสามารถใชงานรวมกับ
อุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

4.6.10 มีระบบปฏิบัติการ iOS11     
4.6.11 มี SIM Card ท่ีสามารถใชงาน Internet เปนระยะเวลา 24 เดือน มีความเร็ว 4 G 

/3 G หรือดีกวา โดยมีปริมาณไมนอยกวา 10GB ตอเดือน และหลังจากครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว 
ยังคงสามารถใชงาน Internet ไดดีในความเร็วไมนอยกวา 384 kbps ไมจํากัดจํานวน  
4.7 การฝกอบรม (Training) 
 4.7.1  ผูรับจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรมการใชงาน และการดูแลระบบท้ังหมดตาม
โครงการฯ โดยจะตองจัดทําเปนหลักสูตรใหครอบคลุมเนื้อหา ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จํานวนไม
นอยกวา 4 หลักสูตร ไดแก 
  4.7.1.1  หลักสูตร การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดานการตรวจ
ราชการ 
  4.7.1.2  หลักสูตร การใชงานระบบสารสนเทศ สนับสนุนการประชุม  
  4.7.1.3  หลักสูตร การใชงานซอฟตแวรเพ่ือการสรางรายงานระบบอัจฉริยะเพ่ือการ
บริหารงานและการจินตภาพ ขอมูล (Business Intelligence and data visualization) 
  4.7.1.4  หลักสูตรการใชซอฟตแวร เพ่ือการเผยแพรรายงานระบบอัจฉริยะเพ่ือ
การบรหิารงานและการจินตภาพ ขอมูล (Business Intelligence and data visualization)  
 4.7.2  จัดฝกอบรมเจาหนาท่ี หลักสูตรละไมนอยกวา 20 คน ยกเวนหลักสูตรท่ี  
   4.7.1.4จะตองอบรมเจาหนาท่ีไมนอยกวา 10 คน 
 4.7.3  รับจางจะตองจัดทําแผนการฝกอบรมท่ีชัดเจนและตองสอดคลองกับแผนการติดตั้ง
และการสงมอบ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมแตละหลักสูตร ผูวาจางจะเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีผูรับจางไดจัดเตรียมการฝกอบรมตามกําหนดท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
แลว แตผูเขารับการฝกอบรมมาไมครบตามจํานวนไมถือวาเปนความผิดของผูรับจาง และสามารถ
จัดฝกอบรมได 
 4.7.4  ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม อาทิ วิทยากร อาหาร
กลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม เอกสารการในการฝกอบรม ตลอดจนจัดหาอุปกรณท่ีใชในการ
ฝกอบรม และสถานท่ีในการฝกอบรม 
 4.7.5  วิทยากรท่ีจะมาฝกอบรมดังกลาว จะตองมีความรูความสามารถเปนวิทยากรอบรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.7.6  จัดประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนารวมกับผูวาจางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
จนกวางานท้ังหมดจะแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับการจัดประชุม โดย
ใหจัดสงรายงานความกาวหนาทุกวันท่ี 5 ของเดือน จัดทําเปนรูปเลมอยางนอย จํานวน 5 ชุด 

 

5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 5.1   ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางในงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 
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 5.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

 5.3   ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือตองไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 5.4   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับการพัฒนา หรือบํารุงรักษาแอพพลิเคชั่น หรือระบบงาน Mobile Application เปนเวลาไมนอยกวา 2 

ป นับจนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และมีผลงานการพัฒนา หรือบํารุงรักษา

แอพพลิเคชั่น ใหกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนอยางนอย 2 แหงในประเทศไทย ในวงเงินตอสัญญา

ไมนอยกวา 5 ลานบาท ในชวง 2 ปท่ีผานมานับแตวันท่ีสงมอบงานท้ังหมด ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังแสดงเอกสารท่ีเก่ียวของ ประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวินิจฉัย ขอเท็จจริงโดยตรง

จากหนวยงานดังกลาว 

 5.5   ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น 

 5.6   ผูเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาไมนอยกวา  1 ลานบาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึงกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยออกใหหรือรับรองให และตองมีอายุไม

เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา พรอมท้ังแสดงเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการยื่นเอกสาร

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 5.7   ผูเสนอราคา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 5.8   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองมีรายชื่อจดทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูล

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 5.9   คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร โดยจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายยื่นตอ

กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องเกณฑและ

วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2554 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2554 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 5.10 ขอสงวนสิทธิ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  5.10.1  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณา กรณีท่ีมีคุณสมบัติไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนดการจาง และทรงไวซ่ึงสิทธิ์ ท่ีจะพิจารณาหรือยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และการตัดสินใจของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ใหถือเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได 

  5.10.2  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สงวนสิทธิ์ท่ีจะเชิญผูเสนอราคา มาชี้แจงเพ่ิมเติม

เก่ียวกับขอเสนอก็ได 



9 
 
  5.10.3   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ไมชดใชคาเสียหายตางๆท้ังหมดในการ

จัดเตรียมขอเสนอและการเจรจาตอรองของผูเสนอราคาและสํานักงานปลัด กระทรวง  การคลังสงวน

สิทธิ์ในการปฏิเสธขอเสนอได โดยผูเสนอไมมีสิทธิ์โตแยง และเรียกรอง คาใชจายหรือคาเสียหาใดๆ

ท้ังสิ้น 

  5.10.4   เอกสารขอเสนอท่ียื่นตอสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแลว สงวนสิทธิ์หามถอนคืนไม

วากรณีใด 

 5.11 การทําสัญญา การคํ้าประกัน และการรับประกันผลงาน 

  5.11.1 ผูเสนอราคาจะตองลงนามทําสัญญาภายในเวลาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กําหนด หาก ผูเสนอราคาไมมาทําสัญญากับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามกําหนดระยะเวลา

ดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะถือวาเปนผูท้ิงงาน 

  5.11.2  ในวันทําสัญญา ผูเสนอราคาจะตองนําหลักฐานประกันสัญญาอยางหนึ่งอยางใด

ตามท่ีระบุไว ตอไปนี้ จํานวน รอยละ 5 ของราคาท่ีตกลงจางท้ังหมดมามอบใหแกสํานักงาน         

ปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือเปนการประกันปฏิบัติตามสัญญา 

   1) เงินสด 

   2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คท่ี ท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้น

ไมเกิน 3 ทําการของทางราชการ 

   3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

   4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงซ่ือเวียนใหสวนราชการ 

ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

   5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 5.12 หลักประกันสัญญานี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากผูรับจางพนจากขอ

ผูกพัน  ตามสัญญาจางแลว 

 5.13 ผูเสนอราคายอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของมีกําหนดเวลาไมนอยกวา 1 ป 

สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และอุปกรณอ่ืนท่ีผูเสนอราคาไดทําการติดตั้งหรือสง

มอบ นับแตวันท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดรับไวใชงานท้ังระบบตลอดอายุสัญญารับประกัน หาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และอุปกรณ ชํารุดบกพรองหรือขัดของ ผูเสนอราคาจะตอง

ดําเนินการซอมแซมหรือแกไขใหกลับมาใชงานไดดีดังเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทางวิชาการ

และเทคนิค โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และอุปกรณประกอบท่ีไมสามารถ

ซอมแซมภายในเวลาท่ีกําหนด ผูเสนอราคาจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และอุปกรณประกอบมา

ทดแทนใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใชงานไดในระหวางการซอมแซมหรือแกไขดังกลาวดวย 

6. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

    ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
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7. วงเงินงบประมาณ 

     งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 9,950,000.00 บาท (เกาลานเกาแสนหาหม่ืนบาท
ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ในการประกวดวิธีการจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองเสนอราคาไมเกินวงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง และตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา ( Minimum Bid) ครั้งละไม
นอยกวา 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว สําหรับแหลงเงินงบประมาณ โดยเบิกจายจากเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน 
10% ท้ังนี้คาใชจายภายในวงเงินดังกลาว ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
/ระบบ 

งบประมาณ 
ประกัน/

ป 
หมายเหตุ 

1. 
ระบบแบบฟอรมการตรวจราชการอิง
แผนการตรวจราชการ 

1 1,187,000 1  

2. 
ระบบการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล 
MIS และ EIS (Data Preparation Platform) 

1 2,129,000 1 เชาใชรายป 

3. ระบบสนับสนนุการประชุม E-Meeting 1 1,880,000 1  

4. 
ระบบงบประมาณ และรายงานการใช
จายเงินในการออกตรวจราชการ 

1 650,000 1  

5. 
ระบบรายงาน สรุปปญหาและอุปสรรค
ในงานตรวจราชการ 

1 640,000 1  

6. 
ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและ
การจินตภาพ ขอมูล (Business 
Intelligence and Data Visualization) 

1 89,000 1 เชาใชรายป 

7.  

ระบบการเผยแพรรายงานดวยระบบ
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและ การจนิต
ภาพ ขอมูล (Business Intelligence and 
Data Visualization) 

1 225,000 1 เชาใชรายป 

8. 

คาพัฒนา Dashboard รายงานอัจฉริยะ
เพ่ือการบริหารงานและการจินตภาพ 
ขอมูล (Business Intelligence and Data 
Visualization) (รายงานละ 180,000.- บา 

10 
รายงาน 

1,800,000 1  

9. คาฝกอบรม 1 งาน 400,000 1  

10. 
คอมพิวเตอรพกพา(แท็บเล็ต)พรอมชุด
อุปกรณ (ราคาชุดละ 95,000.- บาท) 

10 ชุด 950,000 1  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (เกาลานเกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 9,950,000   

 

 

 



11 
 
8. เง่ือนไขการสงมอบงาน 

 8. 1 งวดท่ี 1 ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาผูรับจางจะตองสงมอบแผนการ ดําเนินงาน

และโครงสรางการแบงงาน (Work Breakdown Structure) โดยเสนอเปน รูปเลม จํานวน 5 ชุด 

 8.2 งวดท่ี 2 ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานตามขอบเขต

การดําเนินงาน ขอ 4.1 – 4.3 โดยจัดพิมพเปนรูปเลม และสื่ออิเล็กทรอนิกส (แฟลชไดรฟ) 

จํานวน 5 ชุด สําหรับรายการท่ีสงมอบไดแก 

  7.2.1 รายงานผลการศึกษาสถานะ กระบวนการทํางาน ขอมูลดานการตรวจราชการของสํานัก

      ตรวจสอบและประเมินผล และหนวยงานรับตรวจในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  7.2.2 ขอเสนอการพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน

      ดําเนินการ  

 8.3  งวดท่ี 3 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานตามขอบเขต

การดําเนินงาน ขอ 4.4 - 4.6 โดยจัดพิมพเปนรูปเลม และสื่ออิเล็กทรอนิกส (แฟลชไดรฟ) จํานวน 

5 ชุด 

 8.4 งวดท่ี 4 ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองสงมอบงานตามขอบเขต

การกําเนินงาน ขอ 4.7 โดยจัดพิมพเปนรูปเลม และสื่ออิเล็กทรอนิกส (แฟลชไดรฟ) จํานวน 5 ชุด 

9.  เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ผูวาจางจะจางเงินใหกับผูรับจาง โดยแบงเปนงวด 4 งวด ดังตอไปนี้ 

 9.1  งวดท่ี 1 ชําระเงินรอยละ 10 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูรับจางสงมอบงานตามเง่ือนไขการสง

มอบงานงวดท่ี 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานถูกตองครบถวนแลว 

 9.2  งวดท่ี 2 ชําระเงินรอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูรับจางสงมอบงานตามเง่ือนไขการสง

มอบงานงวดท่ี 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานถูกตองครบถวนแลว 

 9.3 งวดท่ี 3 ชําระเงินรอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูรับจางสงมอบงานตามเง่ือนไขการสง

มอบงานงวดท่ี 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานถูกตองครบถวนแลว 

 9.4 งวดท่ี 4 ชําระเงินรอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูรับจางสงมอบงานตามเง่ือนไขการสง

มอบงานงวดท่ี 4 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานถูกตองครบถวนแลว 

10. การตรวจรับและทดสอบการใชงาน 

       การทดสอบการใชงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร แท็บเล็ต พรอมอุปกรณประกอบ ใหเปนไปตามคุณลักษณะ

ของอุปกรณท่ีกําหนดในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาเครื่องมือเพ่ือมาทดสอบคุณลักษณะดังกลาวจะใชรายละเอียด

คุณลักษณะตามแค็ตตาล็อคท่ีผูรับจางเสนอตอผูวาจาง เปนหลักในการตรวจรับ ในการตรวจรับและการ

ทดสอบระบบ ผูวาจางจะทําการทดสอบการทํางานของระบบท่ีติดตั้งวาสามารถทํางานไดถูกตองครบถวนตาม

ขอกําหนดหรือไม ในกรณีท่ีตรวจพบความบกพรองหรือขอผิดพลาดของระบบ ( Errors) ผูรับจางจะตอง

ดําเนินการแกไขโดยเร็ว และหากวาระบบไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไว ผูรับ

จางจะตองรับผิดชอบแกไข ปรับปรุง และจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพท้ังระบบ โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม การตรวจรับจะสมบูรณตอเม่ือระบบผานการทดสอบจน
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เปนท่ีม่ันใจวาทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพ ผูรับจางจะตองสงมอบเอกสารทุกฉบับและไดทําการฝกอบรม

ใหแกเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดตามขอกําหนด 

 11. ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

  11.1 ระบบท่ีไดพัฒนาเสร็จสมบูรณแลว และไดสงมอบใหแกผูวาจางเปนท่ีเรียบรอยแลว ถือเปน

ลิขสิทธิ์ ของผูวาจางเทานั้นผูวาจางมีสิทธิ์ในการใชโปรแกรมอยางถูกตองตามกฎหมายโดยผูวาจางสามารถใช

งานและเผยแพรในกิจการของผูวาจางไดตลอดไป 

11.2 ผูรับจางไมมีสิทธิ์สงมอบ Source code ขอมูลเอกสารและผลการดําเนินงานตามขอกําหนด

ขอบเขตงานฯ ใหแกผูใด หากไมไดรับความยินยอม เปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางกอน 

11.3 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ ใหผูวาจางเปนผูมีสิทธิ์โดยถูกตองชอบธรรมในการใช Software 

ท่ีเสนอหรือ Software ท่ีจําเปนตองใชในระบบงานท่ีไดพัฒนา และสงมอบใหแกผูวาจางท้ังมีลิขสิทธิ์อยูแลว 

หรืออาจมีลิขสิทธิ์เกิดข้ึนในภายหลัง ท้ังนี้ผูวาจางจะตองไมเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนอีก 

11.4 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายลิขสิทธิ์บุคคลท่ีสามซ่ึงผูรับ

จางนํามาใชในการปฏิบัติตามขอกําหนดขอบเขตงานฯ หากผูรับจางกระทําผิดละเมิดตอกฎหมายลิขสิทธิ์ของ

บุคคลท่ีสาม เปนเหตุใหผูวาจางเกิดความเสียหายจากขอกําหนดขอบเขตงานนี้ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายอันพึงมีตอผูวาจางตามความเปนจริง 

   11.5 ผูวาจางขอสงวนลิขสิทธิ์มิใหผูรับจางนําเอกสารหรือขอมูลท่ีไดรับจากผูวาจาง ไปเผยแพรกับ

บุคคลอ่ืน  ๆ

 12.  การรับประกัน  

   ผูรับจางจะตองยินยอมใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถปรับปรุงแกไขผลการศึกษาระบบงาน

ตางๆเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมรวมถึงตองรับประกันผลงานและอุปกรณตางๆหลังจากท่ีสงมอบงานท้ังหมด

ตามสัญญา โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

   12.1 การรับประกันและบํารุงรักษาซอมแซมแกไขระบบตนแบบใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี ตลอด

ระยะเวลารับประกัน (ระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันตรวจรับในงวดสุดทาย เปนระยะเวลา 

1 ป) โดยตองจัดสงเปนเอกสารการรับประกัน (Warranty Document)  

   12.2 การรับประกันและบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ( Hardware warranty & Maintenance) ท่ี

เสนอเปนระยะเวลา 1 ป) นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดทายเสร็จสมบรูณ 

   12.3 การรับประกันและบาํรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ( Software Warranty & 

Maintenance) โดยครอบคลุมตนทุนและคาใชจายทุกชนิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ Upgrade เวอรชั่นของ

โปรแกรม การตรวจสอบและการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม การจัดทําเอกสารคูมือ การปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีของผูรับจางเพ่ือใหบริการปฏิบัติงานท้ังระบบ เปนไปอยางสมบูรณ หรือเพ่ือชวยเหลือแกไขปญหาของ

การปฏิบัติงาน ท้ังหมดนี้จะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

     1.  การใหบริการแกไขปญหาระบบ พรอมรายงานการแกไขปญหาระบบท่ีเกิดข้ึน หรือตามความ

เหมาะสม ตลอดระยะเวลาการประกันงานตามสัญญา 
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     2.  การใหบริการแกไขระบบงานตามโครงการฯ ตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญภายในหนึ่งวันทํา

การ หลักจากไดรับแจงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากเกินเวลาท่ีกําหนดผูรับจางจะตองเสียคาปรับ ในอัตรา

ตอชั่วโมง คิดเปนรอยละ 0.035 ของวงเงินตามสัญญาจาง 

 13. หลักเกณฑการพิจารณาการคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิค  

   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยและน้ําหนักท่ีกําหนด คือ  

1.) ราคาท่ียื่นเสนอ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 30  

2.) คุณภาพและคุณสมบัติของขอเสนอทางดานเทคนิค กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 70 

โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนการพิจารณาความสําคัญของขอเสนอดานเทคนิค ดังนี้ 
 

หัวขอ เกณฑการพิจารณา นําหนัก 70% 

1 ผลงานท่ีผานมา ท่ีมีความเก่ียวของกับงานจาง 20 

2 แผนการบริหารจัดการงานท่ีเสนอและงานออกแบบพัฒนาระบบ 30 

3 แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 10 

4 รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณท่ีเสนอ 20 

5 การจัดหลักสูตรการฝกอบรม 10 

6 รูปแบบเอกสารการนําเสนอ และขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ 10 

รวมคะแนน 100 คะแนน 
 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 
    
 



 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) เพ่ืองานตรวจราชการ  
กระทรวงการคลัง 

------------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) เพ่ืองานตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
1.2 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
ชื่อสวนราชการ  :  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ชื่อหนวยงาน  :  สํานักตรวจสอบและประเมินผล   สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ         
ผูรับผิดชอบโครงการ :  คณะทํางานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ืองานตรวจราชการ ตามคําสั่งสํานัก  
      ตรวจสอบและประเมินผล ท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 

2. หลักการและเหตุผล 
การตรวจราชการ ถือเปนอีกหนึ่งมาตรการท่ีสําคัญ ในการบริหารราชการแผนดิน ท่ีจะทําใหการปฏิบัติ

ราชการ หรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานกระทรวงการคลัง เปนไปตามเปาหมายและยุทธศาสตร อีกท้ัง ยังเปน
การแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และหรือนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนหลัก ระบบบริหารการตรวจราชการ ท่ีผานมา ยังประสบปญหา
เก่ียวกับการพัฒนาในหลายๆดาน กลาวคือ ปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจราชการซ่ึงเปนผูตรวจใหม ไมมี
ฐานขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา  ปญหาเก่ียวกับการประสานการตรวจราชการระหวาง
ผูตรวจราชการกับผูรับตรวจ ปญหาทางดานเทคนิควิธีการตรวจราชการท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และ
ปญหาอ่ืนๆท่ีมิไดนํามากลาวถึงในท่ี เชนปญหาการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ ท่ีไมสอดคลอง
กับหลักการ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาดังท่ีกลาวมานี้ ไดมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบบริหารการตรวจ
ราชการมาโดยตลอด แตก็อยูในวงกรอบท่ีจํากัดในรูปแบบเดิมๆ 
 ปจจุบันกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน ( Globalization) ไดสงผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบของการ

ปฏิบัติงานเปนอยางมาก ระบบการบริหารงานราชการจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดันใหเกิดการปรับตัวใหทันตอ

เหตุการณและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงรัฐบาลก็ไดตระหนักถึงความสําคัญกับ

สถานการณดังกลาวนี้ดวยเชนกัน โดยไดมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและการใหบริการของภาครัฐไปสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคผลผลิตนวัตกรรม เพ่ือ

การปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใชประโยชนจาก

ขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ไดกําหนดนโยบายวา จะตองยึดหลักการพัฒนาเทคโนโลยี องคกร และกําลังคน ดวยการแปลงโฉม

กระทรวงการคลัง ใหเปนดิจิทัลใน 3 มิติ คือ มิติของกระบวนการทํางานดวยเทคโนโลยี ( Technology) ท่ีจะเนน

การบริหารจัดการและใชประโยชนจากขอมูลท่ีมีอยูเปน  จํานวนมาก ( Big Data) มิติของการปรับปรุงองคกร 

(Organization) รวมท้ังมิติการสรางเสริมองคความรูให กับบุคลากร (personnel) ใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUvoOprrTcAhUEro8KHQr9DVEQjRx6BAgBEAU&url=http://burongtani.oas.psu.ac.th/node/719&psig=AOvVaw2D6XQUudInlPwn9l23y2lC&ust=1532405725072631
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เพ่ือใหสอดรับกับการเปน Thailand 4.0 โดยในสวนของงานตรวจราชการ ปลัดกระทรวงการคลัง ไดมอบหมายให 

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายลวรณ  แสงสนิท เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใชในการพัฒนาระบบงานตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ตอมา สํานักตรวจสอบและประเมินผล ไดมีคําสั่งท่ี 

1/2560 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ืองานตรวจราชการ เพ่ือ

ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยี (Technology) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 ในสวนของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการในดานการจัดทํา

แผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยทํา

หนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง  ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และเพ่ือใหสอดคลองกับ กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้ันตอนท่ีกําหนด ประสานและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ การตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รับเรื่องราว   

รองทุกข  และขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของกระทรวงการคลัง รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับ 

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย แตเนื่องจากท่ีผานมา สํานักตรวจสอบและประเมินผล ไดมีการ

นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการดานเอกสารเทานั้น จึงไมสอดคลองกับภาระงานดานการ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานดานการติดตามงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานในสังกัด ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานสภาพแวดลอมท่ัวไปของจังหวัด เชน ขนาดพ้ืน ลักษณะภูมิ

ประเทศ จํานวนประชากร ขอมูลการจัดเก็บรายไดของแตละจังหวัด ภาค พ้ืนท่ีและปงบประมาณ ขอมูลการ

เบิกจายของแตละจังหวัด ภาค พ้ืนท่ี และปงบประมาณ ขอมูลจากเรื่องรองทุกข ขอมูลฐานเศรษฐกิจปจจุบัน และ

เอกสารประกอบการรายงานการประชุม ท่ีมีปริมาณมาก และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร จึงสงผลใหเกิด กิจกรรม

ดังกลาว มีภาระในการทํางานอยูมาก หากสํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดานการตรวจราชการ ก็จะเปนการเพ่ิมศักยภาพแกองคกรมากข้ึน 

สามารถลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน ประหยัดงบประมาณ  อํานวยประโยชนและความสะดวกรวดเร็ว สําหรับ

ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในการติดตอประสานงาน การเก็บขอมูลเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังเปนการ

สนับสนุนการใชเทคโนโลยีกันอยางแพรหลาย 

 

3. วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ 

3.1 วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ มีระบบฐานขอมูล (Big Data) ท่ี   คอบ 

คลุมทุกดาน สามารถใชสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําป และมีระบบ
สนับสนุนการวิเคราะหผลการดําเนินงานตรวจราชการ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประชุม E - Meeting ลดการใชกระดาษใหเหลือ  
นอยท่ีสุดหรือไมใชเลย (Paperless)  

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารการตรวจสอบระบบงานตรวจราชการ (Inspector File 
Management)เพ่ือความปลอดภัย 
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4. เพ่ือใชเปนสื่อในการในงานตรวจราชการ มีระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและการจินตภาพ
ขอมูล (Business Intelligence and Data Visualization) 

5. เพ่ือสรางเสริมองคความรูใหกับบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใชในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตรวจราชการ  

6. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ท้ังดาน
รายได รายจาย และงานดูแลทรัพยสินของทางราชการ ใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.2 เปาหมายโครงการ 
1. มีระบบสารสนเทศบน Web Application เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลดานการตรวจ

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันสมัย ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงบูรณา
การฐานขอมูลของหนวยงานทุกมิติ สอดคลองกับแผนการตรวจราชการ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนสื่อในการรายงาน การวิเคราะห การประชุม การประชาสัมพันธ และ
การจิตภาพขอมูล 

4. มีอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอตอการสนับสนุนงานตรวจราชการ 
4. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน 

ผูรับจางจะตองดําเนินการศึกษา สํารวจ ออกแบบ พัฒนา จัดหา ติดตั้งระบบสารสนเทศและอุปกรณตางๆ   
ฝกอบรม พรอมท้ังนําเขาขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน ของระบบตามความจําเปน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1  ศึกษาสถานะ กระบวนการทํางาน ขอมูลดานการตรวจราชการ ของ สํานักตรวจสอบและ 

ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  
4.2  สํารวจ รวบรวม วิเคราะห การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ภารกิจของหนวยงานสํานักตรวจสอบ 

และประเมินผล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนงาน รวมท้ังประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ ในการ 
ดําเนินงานดานการตรวจราชการ เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

4.3  วิเคราะห ออกแบบระบบการตรวจราชการ ใหเหมาะสมกับ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนงาน 
ในทุกระดับของการตรวจราชการ ตามขอ 4.1 พรอมท้ังจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบการ 
ตรวจราชการและเสนอระบบท่ีจะดําเนินการพัฒนา โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนท่ี 
จะดําเนินการ 

 4.4  การพัฒนาระบบตนแบบ ตามขอ 4.3 ตองสามารถใชงานไดจริง บนเครื่องคอมพิวเตอร Server 
และบนระบบ Cloud Computing และตองมีการพัฒนาในสวนของ Mobile Application  
ท่ีรองรับการทํางาน บน iOS ตั้งแตเวอรชั่น 8 และ Android ตั้งแตเวอรชั่น 6.0 ข้ึนไป 

 4.5  การพัฒนาระบบตนแบบ ตามขอ 4.3 อยางนอยจะตองประกอบดวย ระบบยอย 7 ระบบ ดังนี้ 
4.5.1  ระบบแบบฟอรมการตรวจราชการอิงกับแผนการตรวจราชการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.5.1.1  รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux 
4.5.1.2  สามารถใชงานผานเว็บบราวเซอร มาตรฐานท่ัวไป เชน Internet Explorer 

Firefox, Chrome, Safari เปนตน 
4.5.1.3  สามารถสรางแบบฟอรม อิเล็กทรอนิกสใหมอัตโนมัติจาก Template ดัชนี  

เอกสาร หรือโดยการนําเขาเอกสารจากระบบอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขของ Template   
แบบฟอรมได 

4.5.1.4  ผูใชงานสามารถระบุเหตุผลการแกไขเอกสาร ในแตเวอรชั่นได 
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4.5.1.5  สามารถอัพโหลดเอกสารเขาสูระบบโดยวิธีการ คลิก ลาก วาง 
4.5.1.6  สามารถแสดงเอกสารไดหลายหนาพรอมๆกัน 
4.5.1.7  สามารถอัพโหลดเอกสารไดครั้งละหลายๆ ไฟล 
4.5.1.8  รองรับการใชงานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร แทบเล็ต 

สมารทโฟน เปนตน 
4.5.1.9 จัดทํารูปแบบ Template ของเอกสารตามท่ีผูใชกําหนด ไมนอยกวา 5 รูปแบบ 

และผูใชสามารถสราง Template ไดเอง 
4.5.2  ระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล MIS และ EIS (Data Preparation Platform) โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี ้
4.5.2.1  ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลสนับสนุนดานการตรวจราชการประกอบดวย 

4.5.2.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานดานสภาพแวดลอมท่ัวไปของจังหวัด โดยอยางนอย 
ตองมีขอมูล ขนาดพ้ืนท่ีภาพรวม ประเภทพ้ืนท่ีเกษตร 
อุตสาหกรรม จํานวนประชากร รายไดเฉลี่ย เปนตน  

4.5.2.1.2  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารราชการของจังหวัด อยางนอย 
ตองมีขอมูล การแบงเขตการปกครอง รายชื่อผูวา รองผูวา 
หัวหนาหนวยงานของหนวยงานในพ้ืนท่ี เปนตน 

4.5.2.1.3  ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด อยางนอยตองสามารถ 
เชื่อมโยงขอมูลไดจากดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI 
สศค. เปนเจาของขอมูลรายเดือน T- 1 / รายงาน 
Management chart ของสํานักงานคลังจังหวัด 

4.5.2.1.4  ขอมูลจากการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ / การใชบัตร 
สวัสดิการ (ฐานขอมูล จากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
และกรมบัญชีกลาง)  

4.5.2.2  ระบบขอมูลสารสนเทศประกอบการตรวจราชการ อยางนอยตองสามารถ  
เชื่อมโยงขอมูล ดังตอไปนี้ได 
4.5.2.2.1 ขอมูลดานการเบิกจายงบประมาณ 
4.5.2.2.2 ขอมูลดานการจัดเก็บรายได 3 กรมจัดเก็บภาษี  
4.5.2.2.3 ขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ ของกรมธนารักษ 
4.5.2.2.4 ขอมูลเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม ของกรมศุลกากร 

และกรมสรรพสามิต 
4.5.2.2.5 ขอมูลท่ีเก่ียวกับประเด็นปญหาของการตรวจราชการ 
4.5.2.2.6 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรการสําคัญของรัฐบาล  

และกระทรวงการคลัง ตามท่ีกําหนดตามแผนการตรวจ
ราชการ รายป ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
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4.5.2.3 ระบบขอมูล Internet Social Analytics ดวย Big Data    
4.5.2.3.1 สามารถเชื่อมโยง Big Data เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล ดาน 

Social ท่ีอยูภายในกระทรวงการคลัง และหนวยงานภายใน
สังกัดท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5.2.3.2 สามารถทําการวิเคราะห การติดตาม และการวัดผลคาตางๆ  
จากการดําเนินงานดวย Big Data 

4.5.2.4 ระบบขอมูลสารสนเทศ KPI อยางนอยตองประกอบดวยความสามารถ ดังตอไปนี้ 
4.5.2.4.1 สามารถสราง KPI ไดเพ่ือแสดงสถานการณเขาตรวจของ  

ผูตรวจราชการ 
 4.5.2.4.2 สามารถแสดงสถานการณออกตรวจเปนรายจังหวัด และแสดง  

 เปนแผนภาพ บนแผนท่ีประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนดได 
4.5.2.5 สามารถออกรายงานเชิงการวิเคราะห จากระบบวิเคราะห MIS และ EIS  

ตามความตองการของผูบริหาร และของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.5.2.6 สามารถสืบคนขอมูล และแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดได 
4.5.2.7 สามารถเชื่อมตอ (Configure integrated) กับ Business Intelligence  

Software เพ่ือแสดงรายงานสถิติการเขาใชงาน เว็บไซตได 
  4.5.3 ระบบการสนับสนุนการประชุม (E-meeting) อยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.5.3.1  รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window หรือ Linux 
4.5.3.2  สามารถใชงานโดยผานเว็บบราวเซอรมาตรฐานท่ัวไป เชน Internet  

Explorer, Firefox, Chrome, Safari เปนตน 
4.5.3.3  สามารถจัดเก็บไฟลเขาสูระบบไดทุกชนิด เชน MS Office, Open Office, 

Html, PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP, MP3, MP4 เปนตน 
4.5.3.4  สามารถกําหนดเง่ือนไขการสืบคนเอกสารไดหลากหลายวิธีและตองไม  

นอยกวา 9 เง่ือนไข ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
4.5.3.5  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลไดท้ังโครงสราง 
4.5.3.6  สามารถแสดงเอกสารไดหลายๆหนาพรอมๆกัน 
4.5.3.7  สามารถอัพโหลดเอกสารไดครั้งละ หลายๆไฟล 
4.5.3.8  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานการประชุมตามหนาท่ีของผูใชงานของ 

แตละคน 
4.5.3.9  สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงการประชุม และการแกไขการประชุม เปน  

รายบุคคล และรายกลุมได  
4.5.3.10  สามารถจัดทําบัญชีรายชื่อผูใชงานรายบุคคล และกลุมผูมีสิทธิเขาถึงแต 

ละการประชุมได 
4.5.3.11 สามารถบริหารจัดการประชุมไดในระบบ เชนการสรางหัวขอนัดหมาย  

วาระ, การประชุม, เชิญผูเขารวมประชุม, บันทึกการประชุม, รายงานการ 
ประชุม, มติท่ีประชุม, เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ,เอกสารอนุมัติหัวขอเรื่อง 
รวมถึงการสรางความสัมพันธกับการประชุมในครั้งท่ีผานๆมา 
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 4.5.4  ระบบงบประมาณการใชจายในการออกตรวจราชการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.5.4.1  สามารถกําหนดวงเงินคาใชจายในการเดินทางไปตรวจราชการได 
4.5.4.2  สามารถทําการบันทึกคาใชจายในการเดินทางไปตรวจราชการได โดย

แยก ตามหมวดการใชจาย 
4.5.4.3  สามารถแสดงรายงานสรุปคาใชจาย ในการเดินทางไปตรวจราชการได 

 โดยแยกตามหมวดคาใชจาย จํานวนไมนอยกวา 5 รายงาน 
 4.5.5   ระบบสรุปปญหา และอุปสรรคการตรวจราชการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดั
  4.5.5.1 สามารถตรวจติดตามปญหาและอุปสรรคการตรวจราชการ ของ   
   หนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลงั จากระบบอ่ืนได 
  4.5.5.2 สามารถตรวจติดตามรายงานการแกไขปญหา จากกรม และรัฐวิสาหกิจ
   และหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังได 
 4.5.5.3  สามารถติดตามสถานะของปญหาและอุปสรรค การตรวจราชการไดทุก  
    หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
   4.5.5.4  สามารถปรับปรุงสถานะของปญหาและอุปสรรค การตรวจราชการไดทุก 
    หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 4.5.6 ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงาน และการจินตภาพขอมูล (Business Intelligence and 
    Data Visualization) จํานวน 1 ชุด อยางตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4.5.6.1 สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลไดหลากหลายประเภท ไดแก Microsoft SQL  
    Server, Microsoft Excel, Microsoft Access, MySQl, Amazon Red 
    shift, Google Analytics, Google Big Query, Oracle, Oracle,  
    PostgreSQl, Splunk, Teradata, CSV, Salesforce, IBM DB2, Actian  
    Matrix, Actian Vector, Amazon Aurora, Amazon Elastic  
    MapReduce, Aster Database, Cisco information Server, Cloudera 
    Hadoop, DataStax Enterprise, EXASQL, Firebird, HP Vertica, IBM 
    BigInsights, IBM PDA (Netezza),MapR Hadoop Hive, Maketo, 
    Marklogic, MemSQL, Microsoft Analysis Services, Microsoft 
    Powerpivot, MonetDB, OData, Qracle Essbase, Pivotal  
    Greenplum Database, Presto, Progress OpenEdge, SAP HANA, 
    SAP NetWeaver Business Warehouse, SAP Sybase ASE, SAP 
    Sybase IQ, Snowflake, Spark SQL, Taradata OLAP Connector, 
    Web Data Connector, ODBC ได 
   4.5.6.2  สามารถสรางมุมมอง (View) ในรูปแบบหลากหลายไดแก text tables, 
    highlight tables, symbol maps, filled maps, pie charts,  
    horizontal bars, stacked bars, side-by-side bars, tree maps, 
    circle views, side-by-side circles, lines (continuous), lines 
    (discrete), dual lines, area charts  (continuous),  area charts  
    (discrete), dual combination, scatter plots, histogram, box- 
    and-whisker plots, Gantt, bullet graphs, packed bubbles, 
    heat maps ได 
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  4.5.6.3  สามารถสราง Dashboard ท่ีประกอบดวยหลากหลายมุมมอง (View)  
    และสามารถมี Interaction ระหวาง View ตางๆ ภายใน Dashboard ได 
   4.5.6.4  สามารถสราง ฟลดคํานวณตาราง (Calculated Field) เพ่ือสรางขอมูล 
    เพ่ิมข้ึนได นอกเหนือขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูล 
   4.5.6.5  สามารถสรางฟลดท่ีคํานวณตาราง (Table Calculation) เชนการคํานวณ  
  MTD (Month to date) YTD (Year to date) YOY (Year over year)  
  Running Total, Different, Percent Different, หรือ Time of Day, 
  Day of Week ไดเปนอยางนอย  
 4.5.6.6  รองรับเทคโนโลยี VizQL (VizQl Technology) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสราง
  ภาพของขอมูลท่ีมีความซับซอนไดโดยงายดวยฟงกชั่นการลากและวาง 
  (Drag and Drop) โดยใชขอมูลจากฐานขอมูล และแสดงออกมาในรูป 
  ของกราฟก 
 4.5.6.7  สามารถติดตองบนเครื่องคอมพิวเตอร Desktop หรือ Laptop ท่ีทํางาน
  บนระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows และ 
  Mac OS ไดไมนอยกวา 2 เครื่อง 
 4.5.6.8  ตองเปนซอฟตแวรท่ีไดรับการจัดอันดับ ในระดับโลกท่ีอยูในกลุม Leaders 
  ของป 2017 Gartner Magic Quadrant for BI & Analytics  
  Platforms 
 4.5.7  ระบบการเผยแพรรายงานดวยระบบอัจฉรยิะ เพ่ือการบริหารงาน และการจินต   ภาพ
  ขอมูล (Business Intelligence and Data Visualization) จํานวน 1 ระบบ อยาง
  นอยตองมีคุณลักษณะ ดังนี ้
   4.5.7.1  สามารถเรียกดู View และ Dashboard ผาน Website โดยรองรับ 

 WebBrowser ท่ีหลากหลาย ไดแก Internet Explorer, Google Chrome, 
 Firefox  และ Safari ได 

   4.5.7.2  สามารถเรียกดู View และ Dashboard ผานอุปกรณ Mobile Tablet 
 ผาน Application เฉพาะได 

  4.5.7.3  สามารถกําหนดสิทธิ (Permission) ในการดูขอมูล การเผยแพรขอมูล  
    การดาวนโหลดขอมูล การ Comment การ Export ขอมูลได 
   4.5.7.4  รองรับจํานวนผูใชงานพรอมกันไมนอยกวา 5 คนพรอมกัน 

    4.6 จัดหาคอมพิวเตอรพกพา (แทบเล็ต) พรอมอุกปกรณเสริม จํานวน 10 ชุด โดยมีคุณลักษณะ อยางนอย 

 ดังนี ้

   4.6.1  มีหนวยประมวลผลแบบ ชิพ A10X Fusion พรอมสถาปตยกรรม 64 บิต 

   4.6.2  มีหนวยความจําหลัก (Ram) ไมนอยกวา 256 GB 

   4.6.3  มีจอภาพ Multi – Touch แบ็คไลทแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 12.9 นิ้ว  

    (วัดแนวทแยง)ความละเอียด2732 x 2048 ท่ี 264 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) 

   4.6.4  สามารถเชื่อมตอเครือขายไดท้ังระบบ Wi  – Fi และ Cellular และ Bluetooth 
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   4.6.5  มีกลองความละเอียด 12 เมกะพิกเซล รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิตอลได        

  สูงสุด 5 เทา ระบบปองกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลชุดเลนส 6 ชิ้นแฟลช True 
  Tone แบบ LED ดวง พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล) และมี กลอง FaceTime 
  HD รูปถาย 7 สี่ เมกะพิกเซล บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p Retina Flash รูรับ
  แสงขนาด ƒ/2.2 บันทึกภาพถายและ Live Photos ดวยขอบเขตสีกวาง HDR 
  อัตโนมัต ิ

   4.6.6  การบันทึกวิดีโอ  บันทึกวิดีโอระดับ 4K ท่ี 30 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p 
   ท่ี 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p ท่ี 30 fps ระบบปองกันภาพ

 สั่นไหวแบบออปติคอลสําหรับวิดีโอ แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง รองรับวิดีโอ

 สโลวโมชั่น  ความละเอียด 1080p ท่ี 120 fps และ 720p ท่ี 240 fps วิดีโอไทม

 แลปส พรอมระบบปองกันภาพสั่นไหว ระบบปองกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพ

 ระดับ ภาพยนตร (1080p และ 720p) วิดีโอออโตโฟกัสแบบตอเนื่อง ระบบตรวจจับ

 ใบหนาและรางกาย การลดนอยซ ถายภาพนิ่งความละเอียด 8 เมกะพิกเซล ขณะบันทึก

 วิดีโอ 4K ซูมขณะเลน แนบขอมูลพิกัดตําแหนงในวิดีโอ 

       4.6.7 พลังงานและแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอรชนิดชารจซํ้าไดภายในตัวเครื่อง 41 วัตตตอ  

                             ชั่วโมงทองเว็บผาน Wi-Fi ดูวิดีโอ หรือฟงเพลงไดนานสูงสุด 10 ชั่วโมง สามารถ

 ชารจจากอะแดปเตอร แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอรผานสาย USB 

     4.6.8  มีอุปกรณเสริมสําหรับพิมพอักษร (Smart keyboard) ซ่ึงสามารถใชงานรวมกับ 

                                 อุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

     4.6.9  มีอุปกรณเสริมสําหรับ การเขียนและวาดภาพ (Pencil) ซ่ึงสามารถใชงานรวมกับ  

                                อุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

       4.6.10 มีระบบปฏิบัติการ iOS11  
      4.6.11 มี SIM Card ท่ีสามารถใชงาน Internet เปนระยะเวลา 24 เดือน มีความเร็ว 4G 

 /3G หรือดีกวา โดยมีปริมาณไมนอยกวา 10GB ตอเดือน และหลังจากครบตาม
 จํานวนท่ีกําหนดแลว ยังคงสามารถใชงาน Internet ไดดีในความเร็วไมนอยกวา 
 384 kbps ไมจํากัดจํานวน 

 4.7 การฝกอบรม ( Training) 
       4.7.1  ผูรับจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรมการใชงาน และการดูแลระบบท้ังหมดตาม 
                                โครงการฯ โดยจะตองจัดทําเปนหลักสูตรใหครอบคลุมเนื้อหา ท้ังภาคทฤษฎี และ 
                                ภาคปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวา 4 หลักสูตร ไดแก 
       4.7.1.1  หลักสูตร การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดานการตรวจ

  ราชการ 
      4.7.1.2  หลักสูตร การใชงานระบบสารสนเทศ สนับสนุนการประชุม 

                    4.7.1.3  หลักสูตร การใชงานซอฟตแวรเพ่ือการสรางรายงานระบบอัจฉริยะเพ่ือ
 การบริหารงานและการจินตภาพ ขอมูล (Business Intelligence and data  

                                        visualization)   
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                4.7.1.4  หลักสูตรการใชซอฟตแวร เพ่ือการเผยแพรรายงานระบบอัจฉริยะเพ่ือ
 การบริหารงานและการจินตภาพ ขอมูล (Business Intelligence and 
 data visualization)   

     4.7.2  จัดฝกอบรมเจาหนาท่ี หลักสูตรละไมนอยกวา 20 คน ยกเวนหลักสูตรท่ี 4.7.1.4    

                จะตองอบรมเจาหนาท่ีไมนอยกวา 10 คน 

    4.7.3  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการฝกอบรมท่ีชัดเจนและตองสอดคลองกับแผนการ

 ติดตั้งและการสงมอบ สําหรับผูเขารับการฝกอบรมแตละหลักสูตร ผูวาจางจะเปนผู  

               พิจารณาความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูรับจางไดจัดเตรียมการฝกอบรมตามกําหนดท่ี 

               ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางแลว แตผูเขารับการฝกอบรมมาไมครบตามจํานวน  

               ไมถือวาเปนความผิดของผูรับจาง และสามารถจัดฝกอบรมได 

     4.7.5  ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม อาทิ วิทยากร อาหาร 

               กลางวัน อาหารวาง เครื่องดื่ม เอกสารการในการฝกอบรม ตลอดจนจัดหาอุปกรณ      

 ท่ีใชในการฝกอบรม และสถานท่ีในการฝกอบรม 

    4.7.6  วิทยากรท่ีจะมาฝกอบรมดังกลาว จะตองมีความรูความสามารถเปนวิทยากรอบรม

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.7.7  จัดประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนารวมกับผูวาจางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

  จนกวางานท้ังหมดจะแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับ

  การจัดประชุม โดยใหจัดสงรายงานความกาวหนาทุกวันท่ี 5 ของเดือน จัดทําเปน

  รูปเลมอยางนอย จํานวน 5 ชุด 

 

1. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ 
2561 

ปงบประมาณ 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ          

2 เสนอขออนุมัติงบประมาณ และขอ
อนุมัติวงเงิน 10 % 

        
 

3 เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ          

4 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

        
 

5 
การตรวจรับมอบงาน         
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สถานท่ีดําเนินการ : สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. วงเงินคาใชจายและแหลงท่ีมาของเงิน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) เพ่ืองานตรวจราชการกระทรวงการคลัง ใชวงเงินในการ

จัดซ้ือจัดจางท้ังสิ้น ประมาณ 9,950,000.- บาท (เกาลานเกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดยเบิกจายจากเงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน 10% ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
/ระบบ 

งบประมาณ 
ประกัน/

ป 
หมายเหตุ 

1. 
ระบบแบบฟอรมการตรวจราชการอิง
แผนการตรวจราชการ 

1 1,187,000 1  

2. 
ระบบการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล 
MIS และ EIS (Data Preparation Platform) 

1 2,129,000 1 เชาใชรายป 

3. ระบบสนับสนนุการประชุม E-Meeting 1 1,880,000 1  

4. 
ระบบงบประมาณ และรายงานการใช
จายเงินในการออกตรวจราชการ 

1 650,000 1  

5. 
ระบบรายงาน สรุปปญหาและอุปสรรค
ในงานตรวจราชการ 

1 640,000 1  

6. 
ระบบอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและ
การจินตภาพ ขอมูล (Business 
Intelligence and Data Visualization) 

1 89,000 1 เชาใชรายป 

7.  

ระบบการเผยแพรรายงานดวยระบบ
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารงานและการจนิต
ภาพ ขอมูล (Business Intelligence and 
Data Visualization) 

1 225,000 1 เชาใชรายป 

8. 

คาพัฒนา Dashboard รายงานอัจฉริยะ
เพ่ือการบริหารงานและการจินตภาพ 
ขอมูล (Business Intelligence and Data 
Visualization) (รายงานละ 180,000.- บา 

10 
รายงาน 

1,800,000 1  

9. คาฝกอบรม 1 งาน 400,000 1  

10. 
คอมพิวเตอรพกพา(แท็บเล็ต)พรอมชุด
อุปกรณ (ราคาชุดละ 95,000.- บาท) 

10 ชุด 950,000 1  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (เกาลานเกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 9,950,000   
 

3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถสนับสนุนการบริหารขอมูลดานการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ และความทันสมัย ลดความ

ซํ้าซอนของขอมูลและงายตอการบูรณการ การบริหารจัดการ สนับสนุนการวิเคราะหและการตัดสินใจ
หรับผูบริหาร 
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2. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเพ่ือท่ีเปนมาตรฐาน บูรณการใชงานรวมกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. กระทรวงการคลังปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการตรวจราชการ ใหอยูในฐานขอมูลท่ีมีความถูกตอง
และทันสมัย 

4. เพ่ือพัฒนาบุคคลกรใหมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ท้ังในดานรายได รายจาย 

และงานดูแลทรัพยสินของทางราชการ ใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4. บทสรุปและขอเสนอ  

การตรวจราชการถือเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน ท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภารกิจของกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ เปนไปตามเปาหมายท่ีได
กําหนดไวในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกท้ังยังเปนการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ อันอาจ
เกิดจากการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ก็เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และเพ่ือความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศ นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงและการพัฒนาระบบการตรวจราชการกันมาอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากวิวัฒนาการในยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาโดยการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหารจัดการงาน
ตางๆของภาครัฐและเอกชนอยางกวางขวาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักตรวจสอบและประเมินผล ได
เรงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว และไดทําการศึกษาวิเคราะหเห็นวา การนําระบบดิจิทัลมาใชกับงานตรวจ
ราชการ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง  

คณะทํางานพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพ่ืองานตรวจราชการ จึงหวังวา โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Application) เพ่ืองานตรวจราชการ จะไดรับการพิจารณา สนับสนุน และอนุมัติจัดสรรเงินคาใชจาย
เก็บภาษีทองถ่ินรอยละ 10 ใหแก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประโยชน
แกการพัฒนาระบบการตรวจราชการ กระทรวงการคลัง และประโยชนแกประเทศชาติ ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม
ตอไป 

 

  


