
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ครัง้ท่ี ๑๒/๒๕๕๕
วันอังคารท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้เข้าประชุม
1. นายจรินทร ์ จักกะพาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ  สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วฒิุพงศ์ พงศ์สวุรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายยศวีร์  สารวิงศ์จันทร์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำานักงานรัฐบาลอิเลกกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

5. รศ.ดร.ธนารักษ์ ธรีะมั่นคง หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร

6. นายศภุลักษณ์  ปรีติเขมรัตน์ เจา้พนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง

7. นายอดิศร  สุทธเิลิศ ผู้อำานวยการกลุมมพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมการพฒันาชุมชน

8. นางสพุรรณี  เกิดสุวรรณ์ ผู้อำานวยการสมวนสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนกรมที่ดนิ

9. นายพงษ์ศักดิ ์ ธรีะกติตวิัฒนา วิศวกรโยธาชำานาญการพเิศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นายธนะสิทธิ์  อนันต์สิรเิกษม นักวิชาการคอมพวิเตอรช์ำานาญการ กรรมการ
ผู้แทนกรมสมงเสริมการปกครองท้องถ่ิน

11. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี นักทรพัยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธกิารและผังเมือง

12. นางสาวปาจรีย์  ซาลิมี ผู้อำานวยการฝ่าายยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง

13. นางสมภทัร  ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพวิเตอรแ์ละเครือขมาย กรรมการ
ผู้แทนการประปาสมวนภูมิภาค

14. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง

15. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้อำานวยการฝ่าายสารสนเทศ กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟา้สมวนภูมิภาค

16. นางสาวปารชิาต ิ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
 ผู้แทนองคก์ารตลาด

17. นางสาวมานิดา  จินดามาตย์ หัวหน้าฝ่าายบริหารทั่วไป กรรมการ
แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
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18. นายวันชัย  คงเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��อำนวยการสำนักพัฒนาและส�านวยการสำนักพ�านักพัฒนาฒันาและสำนักพนาและส่งเสำนักพรส่งเสริมการบรส่งเสริหาร- กรรมการ
 ราชการจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatังหวดั สำนักพป.มท.

19. นายทอำนวยการสำนักพัฒนาและสงสำนักพส่งเสริน  สำนักพตัยาพัฒนานัธุ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��อำนวยการสำนักพัฒนาและส�านวยการสำนักพนาและส่วนยุทธศาสำนักพตร์สำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร กรรมการและ
 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเลขานุการ

20. นางบุษราคัม  หวังศส่งเสริรส่งเสริจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatส่งเสริตร หัวหน�ากลุนาและส่มพัฒนาฒันาและมาตรฐานระบบสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเลขานุการ

21. นางสำนักพาววรรณภา  ขันตส่งเสริสำนักพมบ�รณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��อำนวยการสำนักพัฒนาและส�านวยการสำนักพนาและส่วนเทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศ กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเลขานุการ

22. นางสำนักพาววส่งเสริไลภรณ์  ศรเทคโนโลยีไพัฒนาศาล นักวส่งเสริชาการคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรช์�านาญการ กรรมการและ
 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเลขานุการ

23. นางสำนักพุณเทคโนโลยีย์  ช�ปรเทคโนโลยีชา เจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat�าพัฒนานักงานธรุการ ช�านาญงาน กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ตส่งเสริดราชการ)
1. นายวส่งเสริบ�ลย์  สำนักพงวนพัฒนางศ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการ
2. นายกฤษ  มันทรานนท์ กรรมการผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ทรงคุณวุฒส่งเสริ
3. นายสำนักพธุเทคโนโลยี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��เจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatรส่งเสริญชนะชัย ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีอำนวยการสำนักพัฒนาและสส่งเสริเลโลยีอิเล็กทรอำนวยการสำนักพัฒนาและสนส่งเสริกสำนักพ์และคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสร์แหนาและส่งชาตส่งเสริ กรรมการผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ทรงคุณวุฒส่งเสริ
4. นายกฤษณ ์ ธนาวณส่งเสริช ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��อำนวยการสำนักพัฒนาและส�านวยการศ�นยเ์ทคโนโลยเทคโนโลยีสำนักพารสำนักพนเทศและการสำนักพและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสสำนักพาร สำนักพป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพัฒนาฒุส่งเสริพัฒนางศ ์ พัฒนาสำนักพส่งเสริษฐเ์กษม นายชนาและส่างไฟฟยช่างไฟฟ้า ๗ว อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.ชลบุรเทคโนโลยี
2. นางสำนักพาวศรเทคโนโลยีสำนักพดุา  อำนวยการสำนักพัฒนาและสฏัฏะวชัระ เจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat�าหน�าทเทคโนโลยีละการสื่ระบบงานคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมฯ ๖ว อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.ชลบุรเทคโนโลยี
3. นายวรา  กวเทคโนโลยีกส่งเสริจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatวส่งเสริรตัน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat�าหน�าทเทคโนโลยีละการสื่ระบบงานคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสร์ อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.ชลบุรเทคโนโลยี
4. นายอำนวยการสำนักพัฒนาและสนุชส่งเสริต  ษาบัณฑส่งเสริตย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยเจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat�าหน�าทเทคโนโลยีละการสื่ระบบงานคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสร์ อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.ชลบุรเทคโนโลยี
5. นายคงศกัดส่งเสริ ์ กส่งเสริมซส่งเสริว ผู้อำนวยการสำนักพัฒ��ชนาและส่วยชนาและส่างไฟฟยช่างไฟฟ้า อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.ชลบุรเทคโนโลยี
6. พัฒนา.จังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.อำนวยการสำนักพัฒนาและส.ชมุพัฒนาล  เทเทคโนโลยีละการสื่ยงธรรมดเทคโนโลยี นายชนาและส่างไฟฟยช่างไฟฟ้า ๖ว เมแอำนวยการสำนักพัฒนาและสงพัฒนาทัยา
7. วนาและส่าทเทคโนโลยีละการสื่ ร.ต.สำนักพรุพัฒนาล  สำนักพแบพัฒนารหม ผู้อำนวยการสำนักพัฒอำนวยการสำนักพัฒนาและส.กอำนวยการสำนักพัฒนาและสงการศKกษาฯ อำนวยการสำนักพัฒนาและสบจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat.อำนวยการสำนักพัฒนาและสบุลราชธานเทคโนโลยี
8. นายสำนักพส่งเสริทธส่งเสริชยั  สำนักพธุานนท์ นายชนาและส่างไฟฟยช่างไฟฟ้าช�านาญงาน สำนักพป.มท.
9. นายธนภทัร ์ นรเศรษฐต์ระก�ล นักวส่งเสริชาการคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรป์ฏส่งเสริบัตส่งเสริการ สำนักพป.มท.
10. นายวส่งเสริฑ�ร  ไพัฒนาจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatส่งเสริตร นักวส่งเสริชาการคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรช์�านาญการ กรมทเทคโนโลยีละการสื่ดส่งเสริน
11. นางสำนักพาวสำนักพขุุมาภรณ ์ แสำนักพงแสำนักพวนาและส่าง นักวส่งเสริชาการคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรช์�านาญการ กรมทเทคโนโลยีละการสื่ดส่งเสริน
12. นางสำนักพาววส่งเสริไลลกัษณ ์ หนอำนวยการสำนักพัฒนาและสงหว�า นักวส่งเสริชาการคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรช์�านาญการพัฒนาส่งเสริเศษ กรมทเทคโนโลยีละการสื่ดส่งเสริน
เริม่ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร�อ่งประธานแจ้้งที่ปงท่ีประชุมทราบ

- ไมนาและส่มเทคโนโลยี -
มตท่ีิประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ ร"บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร"การฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม�่อว"นท่ี ๒๗ พฤศจิ้งที่ปกายน ๒๕๕๕

-  ในการประชมุคณะกรรมการการบรส่งเสริหารและจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatดัหาระบบคอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรข์อำนวยการสำนักพัฒนาและสงกระทรวงมหาดไทย ครั ครั้งทเทคโนโลยีละการสื่  
11/๒๕๕๕  เมและการสื่อำนวยการสำนักพัฒนาและสวันทเทคโนโลยีละการสื่ 27 พัฒนาฤศจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatส่งเสริกายน ๒๕๕๕  เป๒๕๕๕  เป็นการพัฒนาส่งเสริจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatารณาให�ความเหโลยีอิเล็นชอำนวยการสำนักพัฒนาและสบและรับทราบโครงการจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatัดหา
คอำนวยการสำนักพัฒนาและสมพัฒนาส่งเสริวเตอำนวยการสำนักพัฒนาและสรข์อำนวยการสำนักพัฒนาและสงสำนักพนาและส่วนราชการ หนนาและส่วยงานรฐัวส่งเสริสำนักพาหกส่งเสริจังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicatในสำนักพงักดักระทรวงมหาดไทย และอำนวยการสำนักพัฒนาและสงคก์รปกครอำนวยการสำนักพัฒนาและสงสำนักพนาและส่วนท�อำนวยการสำนักพัฒนาและสงถส่งเสริละการสื่น จังหวัด สป.มท.�สป.มท.	���à�����d�file:\\\C:\Documents and Settings\user\Applicat�านวน 11 
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โครงการ ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง	�จัดับสูง	ท2ารายงานการประชุม� ๒๕นที่ประชุม มเทคโนโลยีจ2านวน 11 หน�า ซ0ประธานที่งไดับสูง	�จัดับสูง	สยการกลุ่งให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความ
ถ�กต�องลยการกลุ่วงหน�าแล�ว ประธานฯ (นายพงศธร สจัจชุม� ๒๕ลพนัธ)์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ตรวจราชุม� ๒๕การกระทรวงมหาดับสูง	ไทย ขอแก�ไขรายงานประชุม� ๒๕นที่ประชุมฯ ดับสูง	งันเทคโนโลยี ครั้

ตดัับสูง	ข�อความหน�า ๗  บรรทัดับสูง	ทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๘  "แตยการกลุ่กบาลอิเล็มเทคโนโลยีการแอบใชุม� ๒๕�มติเวเทคโนโลยียนในเรศประธานที่องทเทคโนโลยีประธานที่ไมยการกลุ่มเทคโนโลยีความส2าคัญ จ0งไมยการกลุ่จ2าเป๒๕๕๕  เป็น
ต�องหารศอส2านักกฎหมาย สป." และบรรทัดับสูง	ทเทคโนโลยีประธานที่ ๒๓ "แตยการกลุ่เพศประธานที่อให�เกิดับสูง	ความคลยการกลุ่องตัวและรวดับสูง	เรบาลอิเล็วในการพิจารณาคณะกรรม
การฯ ควรก2าหนดับสูง	แนวทางและหลักเกณฑ์ข0 ครั้นตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามระเบเทคโนโลยียบวาระทเทคโนโลยีประธานที่ ๕ ข�อ ๑  
(ประเดับสูง	บาลอิเล็นทเทคโนโลยีประธานที่ ๑)"

หน�า ๘ บรรทัดับสูง	ทเทคโนโลยีประธานที่ ๕ ขอแก�ไขข�อความจากเดับสูง	ิม "ให�หารศอผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��รักษาการตามระเบเทคโนโลยียบ/กฎหมาย นั ครั้น" เป๒๕๕๕  เป็น 
"ควรหารศอหนยการกลุ่วยงานทเทคโนโลยีประธานที่รักษาการตามระเบเทคโนโลยียบ/กฎหมาย ซ0ประธานที่งในกรณเทคโนโลยีนเทคโนโลยี ครั้  คศอ กรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลาง"  และมติทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมบรรทัดับสูง	ทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๑ 
ให�ปรับข�อความเป๒๕๕๕  เป็นเชุม� ๒๕ิงค2าถาม..... รายละเอเทคโนโลยียดับสูง	ตามทเทคโนโลยีประธานที่น2าเสนอรับรองในการประชุม� ๒๕นที่ประชุมฯ
มตการการบริท !ประชุม รับรองรายงานการประชุม� ๒๕นที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๑/๒๕๕๕
ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร3!องเพิวเตอร3!อทราบ

1) กรมท !ดการการบริน สำนักงาคารศาลาว่งสำนักงาาาเนาคาาสำนักงาิหารและจั!งท ! 2081/2555 ลงวิหารและจันท ! ๕ กรกฎาคม 2555 เร3!องแตคารศาลาว่งติหารและจั�งคณะกรรมการ
การวางแผนและพิวเตอริหารและจัฒนาระบบสำนักงาารสำนักงานเทศ เพิวเตอร3!อพิวเตอรการการบริจัดหาระารณากลิหารและจั!นกรองโครงการท !ใช,ระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์และสำนักงาารสำนักงานเทศของ
กรมท !ดการการบริน มาเพิวเตอร3!อให,คณะกรรมการการบรการการบริหารและจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบ 
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๒) ศูนยมพิวเตอร์เทคโนโลย สำนักงาารสำนักงานเทศและการสำนักงา3!อสำนักงาาร สำนักงาป. ได,เข,าประชุมรคารศาลาว่วมกิหารและจับกระทรวงเทคโนโลย 
สำนักงาารสำนักงานเทศและการสำนักงา3!อสำนักงาาร เพิวเตอร3!อระดมความคการการบริดเห็นการจัดหาระิหารและจัดทาาหลิหารและจักเกณฑ์มพิวเตอร์การคาานวณราคากลางงานพิวเตอริหารและจัฒนาดการการบริจัดหาระการการบริตอลคอนเทนตมพิวเตอร์ 
(Digital Content) และสำนักงา3!อสำนักงาร,างสำนักงารรคมพิวเตอร์ (Animation) เม3!อวิหารและจันท ! 20 ธิหารและจันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยมพิวเตอร์ราชการเฉลการการบริมพิวเตอรระเก ยรตการการบริฯ 
เขตหลิหารและจักสำนักงา ! กรุงเทพิวเตอรฯ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการประชุม� ๒๕นที่ประชุมระดับสูง	มความคดิับสูง	เหบาลอิเล็น สรนที่ประชุปไดับสูง	�ดับสูง	งันเทคโนโลยี ครั้

๑. การดับสูง	2าเนินการจัดับสูง	ท2าเกณฑ์การประเมินราคาและแนวทางปฏิบัติส2าหรับการพัฒิ�����นาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรมประยนที่ประชุกต ์(Application Software) ดับสูง	จิติอลคอนเทนต ์(Digital Content) และสศประธานที่อสร�างสรรค ์(Animation) 
ของประเทศไทย อย�ยการกลุ่ในระยะเริประธานที่มต�น เนศประธานที่องจากการประมาณการต�นทนที่ประชุนการพฒัิ�����นาซอฟตแ์วรย์งัใชุม� ๒๕�ข�อม�ลจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ประกอบการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะข�อม�ลจากการตอบแบบสอบถามโดับสูง	ยหนยการกลุ่วยงานราชุม� ๒๕การและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ประกอบการภาคเอกชุม� ๒๕นใน
ประเทศไทยยังไมยการกลุ่เพเทคโนโลยียงพอ ดับสูง	ังนั ครั้น การค2านวณราคากลางตามโปรแกรมต�นแบบ (Prototype) ทเทคโนโลยีประธานที่ชุม� ๒๕ศประธานที่อวยการกลุ่า Cocomo II จ0งอาจไมยการกลุ่
สอดับสูง	คล�องกับการพัฒิ�����นาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ทั ครั้งนเทคโนโลยี ครั้ กระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสศประธานที่อสารจะเชุม� ๒๕ิญผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนจาก
หนยการกลุ่วยงานราชุม� ๒๕การและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ประกอบการภาคเอกชุม� ๒๕นเข�ารยการกลุ่วมการประชุม� ๒๕นที่ประชุมระดับสูง	มความคิดับสูง	เหบาลอิเล็น รวมทั ครั้งการอบรมตยการกลุ่าง ๆ ตยการกลุ่อไป

๒. การจัดับสูง	ท2าบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีคยการกลุ่าวิชุม� ๒๕าชุม� ๒๕เทคโนโลยีพมาตรฐานงานพัฒิ�����นาโปรแกรมประยนที่ประชุกต์ ซ0ประธานที่งไดับสูง	�จากฐานข�อม�ลเงิน
คยการกลุ่าตอบแทนตยการกลุ่อเดับสูง	ศอนในภาพรวมทเทคโนโลยีประธานที่จยการกลุ่ายให�พนักงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ประกอบการภาคเอกชุม� ๒๕น เพศประธานที่อน2ามาคดิับสูง	เป๒๕๕๕  เป็นต�นทนที่ประชุนในการค2านวณราคากลาง 
ทั ครั้งนเทคโนโลยี ครั้ ไมยการกลุ่รวมกรณเทคโนโลยีการจ�างผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เชุม� ๒๕เทคโนโลยีประธานที่ยวชุม� ๒๕าญเป๒๕๕๕  เป็นทเทคโนโลยีประธานที่ปร0กษาซ0ประธานที่งต�องใชุม� ๒๕�อตัราตามประกาศของส2านักงานบรหิารหนเทคโนโลยี ครั้สาธารณะ กระทรวงการคลงั

๓. การจดัับสูง	ท2าเกณฑ์การประเมินราคาและแนวทางปฏิบัติส2าหรบัการพัฒิ�����นาซอฟตแ์วรฯ์ ให�แยกเป๒๕๕๕  เป็น 
๒ สยการกลุ่วนให�ชุม� ๒๕ดัับสูง	เจน คศอ

๓.๑ วธิเทคโนโลยีการค2านวณราคา ให�ก2าหนดับสูง	รายละเอเทคโนโลยียดับสูง	การค2านวณและจดัับสูง	ท2า Guideline แยกแตยการกลุ่ละขั ครั้นตอน
ให�ชุม� ๒๕ดัับสูง	เจน เนศประธานที่องจากการประเมนิราคาการพฒัิ�����นาซอฟตแ์วรฯ์ จะต�องดับสูง	2าเนินการอยยการกลุ่างน�อย ๔  ครั ครั้ง คศอ (๑) กยการกลุ่อนจดัับสูง	ท2าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนแมยการกลุ่บท
เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสศประธานที่อสาร จะเป๒๕๕๕  เป็นการค2านวณในเบศ ครั้องต�น (๒) กยการกลุ่อนการของบประมาณ ต�องมเทคโนโลยีการปรบัราคาให�เหมาะสม
กบัปจจจนที่ประชุบัน เนศประธานที่องจากแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนแมยการกลุ่บทฯ เขเทคโนโลยียนไว�หลายปแแล�ว (๓) หลงัไดับสูง	�รบัเงินงบประมาณ  ต�องมเทคโนโลยีการปรบัราคาให�เหมาะสมกบั
ปจจจนที่ประชุบัน เนศประธานที่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ ไดับสูง	�รบัอนนที่ประชุมตัไิปปแเศษแล�ว กวยการกลุ่าจะไดับสูง	�รบัเงนิ (๔ ) การค2านวณอยยการกลุ่างละเอเทคโนโลยียดับสูง	เป๒๕๕๕  เป็นครั ครั้งสนที่ประชุดับสูง	ท�าย
เมศประธานที่อดับสูง	2าเนินการจดัับสูง	หาตามระเบเทคโนโลยียบส2านักนายกรฐัมนตรเทคโนโลยีวยการกลุ่าดับสูง	�วยการพสัดับสูง	นที่ประชุฯ 

๓.๒ แนวทางปฏิบัติส2าหรับการพัฒิ�����นาซอฟต์แวร์ฯ ให�ก2าหนดับสูง	วยการกลุ่า ถ�าเป๒๕๕๕  เป็นขั ครั้นตอนใดับสูง	 (กยการกลุ่อนจัดับสูง	ท2า
แผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนแมยการกลุ่บทฯ กยการกลุ่อนการของบประมาณ หลังไดับสูง	�รบัเงินงบประมาณ การดับสูง	2าเนินการจดัับสูง	หา) ต�องปฏิบัตอิยยการกลุ่างไร ซ0ประธานที่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เข�ารยการกลุ่วมระดับสูง	ม

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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ความคิดับสูง	เหบาลอิเล็นเสนอให�ท2าขั ครั้นตอนการจัดับสูง	หาตามระเบเทคโนโลยียบส2านักนายกรัฐมนตรเทคโนโลยีวยการกลุ่าดับสูง	�วยการพัสดับสูง	นที่ประชุฯ กยการกลุ่อน แล�วจ0งไปปรับระเบเทคโนโลยียบ /
กฎหมายของขั ครั้นตอนอศประธานที่นให�สอดับสูง	คล�องกนั 

๔ . การก2าหนดับสูง	คยการกลุ่าตัวเลขซ0ประธานที่งใชุม� ๒๕�ค�ณราคาตยการกลุ่อหนยการกลุ่วยของต�นทนที่ประชุนเพศประธานที่อก2าหนดับสูง	ราคากลางในการพัฒิ�����นา
ซอฟต์แวร์ฯ ไมยการกลุ่ควรใชุม� ๒๕�ค2าวยการกลุ่า “Factor F” เนศประธานที่องจากจะท2าให�สับสนกับการค2านวณราคากลางงานกยการกลุ่อสร�าง เนศประธานที่องจากค2าวยการกลุ่า 
Factor F ไมยการกลุ่ไดับสูง	�มเทคโนโลยีความหมายทางวชิุม� ๒๕าการ เป๒๕๕๕  เป็นเพเทคโนโลยียงคยการกลุ่าทเทคโนโลยีประธานที่ก2าหนดับสูง	ข0 ครั้นมาเพศประธานที่อใชุม� ๒๕�ในการค2านวณราคากลางงานกยการกลุ่อสร�างเทยการกลุ่านั ครั้น

จ0งเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดับสูง	ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๑ สำนักงารุปรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท !ม มูลคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน 10 ล,านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานใน
ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปงงบประมาณ 2555 ท !ผคารศาลาว่านการพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาของคณะกรรมการฯ ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ดิหารและจังน �

1) จังหวดัับสูง	พระนครศรเทคโนโลยีอยนที่ประชุธยา จ2านวน 7 หนยการกลุ่วยงาน รวม 7 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงินทั ครั้งสิ ครั้น
368,500 บาท (สามแสนหกหมศประธานที่นแปดับสูง	พันห�าร�อยบาทถ�วน)

2) จังหวดัับสูง	ระยอง จ2านวน 58 หนยการกลุ่วยงาน รวม 94  โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงินทั ครั้งสิ ครั้น
22,395,243.59 บาท (ยเทคโนโลยีประธานที่สิบสองล�านสามแสนเก�าหมศประธานที่นห�าพนัสองร�อยสเทคโนโลยีประธานที่สิบสามบาทห�าสิบเก�าสตางค์)

3) จังหวดัับสูง	ศรเทคโนโลยีสะเกษ จ2านวน 48 หนยการกลุ่วยงาน รวม 64 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงินทั ครั้งสิ ครั้น
6,151,300 บาท (หกล�านหน0ประธานที่งแสนห�าหมศประธานที่นหน0ประธานที่งพันสามร�อยบาทถ�วน)

4) จังหวดัับสูง	ลพบนที่ประชุรเทคโนโลยี จ2านวน 4 หนยการกลุ่วยงาน รวม 4 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงินทั ครั้งสิ ครั้น 413,780 บาท
(สเทคโนโลยีประธานที่แสนหน0ประธานที่งหมศประธานที่นสามพันเจบาลอิเล็ดับสูง	ร�อยแปดับสูง	สิบบาทถ�วน)

๕) จงัหวดัับสูง	พษิณนที่ประชุโลก จ2านวน 13 หนยการกลุ่วยงาน รวม 19 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงนิทั ครั้งสิ ครั้น ๑,012,850 บาท
(หน0ประธานที่งล�านหน0ประธานที่งหมศประธานที่นสองพันแปดับสูง	ร�อยห�าสิบบาทถ�วน)
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๒ สำนักงารุปรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท !ม มูลคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน 10 ล,านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานใน
ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปงงบประมาณ 2555 ท !ดาาเนการการบรินการจัดหาระิหารและจัดหาตามระเบ ยบพิวเตอริหารและจัสำนักงาดุฯ แล,ว ค3อ

๑) จังหวดัับสูง	พระนครศรเทคโนโลยีอยนที่ประชุธยา จ2านวน 56 หนยการกลุ่วยงาน รวม 75 โครงการ วงเงินผู้บริหารเทคโนโลยีสารสยการกลุ่านการอนนที่ประชุมัตริวม 
5,801,700 บาท (ห�าล�านแปดับสูง	แสนหน0ประธานที่งพันเจบาลอิเล็ดับสูง	ร�อยบาทถ�วน) ราคาจัดับสูง	หาไดับสูง	�จริงรวม 5,649,429.71 บาท (ห�าล�านหก
แสนสเทคโนโลยีประธานที่หมศประธานที่นเก�าพันสเทคโนโลยีประธานที่ร�อยยเทคโนโลยีประธานที่สิบเก�าบาทเจบาลอิเล็ดับสูง	สิบเอบาลอิเล็ดับสูง	สตางค์)

๒) จงัหวดัับสูง	มนที่ประชุกดับสูง	าหาร จ2านวน 7 หนยการกลุ่วยงาน รวม 7 โครงการ วงเงนิผู้บริหารเทคโนโลยีสารสยการกลุ่านการอนนที่ประชุมตัริวม 346,900 บาท 
(สามแสนสเทคโนโลยีประธานที่หมศประธานที่นหกพนัเก�าร�อยบาทถ�วน) ราคาจดัับสูง	หาไดับสูง	�จริงรวม 346,900 บาท (สามแสนสเทคโนโลยีประธานที่หมศประธานที่นหกพนัเก�าร�อยบาทถ�วน) 

จ0งเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมพศประธานที่อโปรดับสูง	ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ
ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร3!องสำนักงา3บเน3!องจัดหาระากการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจั�งท ! ๑๑/๒๕๕๕ เม3!อวิหารและจันท ! ๒๗ พิวเตอรฤศจัดหาระการการบริกายน ๒๕๕๕

๔.๑ การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาและให,ความเห็นชอบโครงการฯ ท !ม มลูคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล,านบาท ขององคมพิวเตอร์การบรการการบริหาร
สำนักงาคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดอบุลราชธาน  จัดหาระาานวน 1 โครงการ ค3อ โครงการเชคารศาลาว่าคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์พิวเตอรร,อมอปุกรณมพิวเตอร์ ปงงบประมาณ 2556-2558 
วงเงการการบริน 48,360,000 บาท (สำนักงา !สำนักงาการการบริบแปดล,านสำนักงาามแสำนักงานหกหม3!นบาทถ้วน)��,วน)

คณะกรรมการฯ  พิจารณาแล�ว เหบาลอิเล็นควรให�ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ หารศอกรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลางวยการกลุ่ากระทรวง
มหาดับสูง	ไทยสามารถใชุม� ๒๕�ส�ตรการค2านวณคยการกลุ่าเชุม� ๒๕ยการกลุ่าอนที่ประชุปกรณค์อมพวิเตอรต์ามมตทิเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ 10/2555 เมศประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 
31 ตนที่ประชุลาคม 2555 ไดับสูง	�หรศอไมยการกลุ่ หากสามารถใชุม� ๒๕�ส�ตรการค2านวณดับสูง	ังกลยการกลุ่าวนเทคโนโลยี ครั้ไดับสูง	� และควรก2าหนดับสูง	อตัราดับสูง	อกเบเทคโนโลยี ครั้ยและคยการกลุ่าบ2ารนที่ประชุงรกัษา
ไดับสูง	�ไมยการกลุ่เกนิร�อยละเทยการกลุ่าไหรยการกลุ่ของราคาซศ ครั้อ  ดับสูง	งันั ครั้น จ0งเหบาลอิเล็นควรให�องคก์ารบรหิารสยการกลุ่วนจงัหวดัับสูง	อนที่ประชุบลราชุม� ๒๕ธานเทคโนโลยีชุม� ๒๕ะลอโครงการฯ ไว�กยการกลุ่อน 

ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง	�ท2าหนังสศอหารศอไปยังกรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลางแล�ว ขณะนเทคโนโลยี ครั้อย�ยการกลุ่ระหวยการกลุ่างการรอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล
การหารศอจากกรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลาง หากทราบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลแล�วจะแจ�งให�ทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมฯ ทราบตยการกลุ่อไป 

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)



5

คณะท2างานฯ ประชุม� ๒๕นที่ประชุมครั ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ 12/2555 เมศประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 24 ธนัวาคม 2555 พจิารณาแล�วเหบาลอิเล็นวยการกลุ่า การรอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล
การพิจารณาจากกรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลางอาจเกิดับสูง	ความลยการกลุ่าชุม� ๒๕�า และการชุม� ๒๕ะลอโครงการฯ จะเป๒๕๕๕  เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลเสเทคโนโลยียหรศอไมยการกลุ่ ซ0ประธานที่งอาจจะมเทคโนโลยีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลกระทบ
กับโครงการฯ ในเรศประธานที่องของงบประมาณทเทคโนโลยีประธานที่จะต�องดับสูง	2าเนินการให�ทันในปแงบประมาณตามมติ ครม . จ0งมเทคโนโลยีมติเหบาลอิเล็นควรให�น2า
โครงการเชุม� ๒๕ยการกลุ่าคอมพิวเตอร์ฯ ขององค์การบริหารสยการกลุ่วนจังหวัดับสูง	อนที่ประชุบลราชุม� ๒๕ธานเทคโนโลยี  และให�ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนฯ เข�ารยการกลุ่วมชุม� ๒๕เทคโนโลยี ครั้แจง โครงการฯ ในการ
ประชุม� ๒๕นที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตยการกลุ่อไป (ตามรายงานการประชุม� ๒๕นที่ประชุมฯ ครั ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ 11/2555 หน�า 10)

จ0งเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดับสูง	พจิารณา
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ อภปิรายและเสนอความเหบาลอิเล็น ซ0ประธานที่งสรนที่ประชุปไดับสูง	�วยการกลุ่า เมศประธานที่อยงัไมยการกลุ่ไดับสูง	�ค2าตอบจากกรมบัญชุม� ๒๕เทคโนโลยีกลาง 
เหบาลอิเล็นควรพจิารณาโดับสูง	ยใชุม� ๒๕�หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการฯ ไปกยการกลุ่อน ซ0ประธานที่งไมยการกลุ่มเทคโนโลยีราคากลางส2าหรบัการจดัับสูง	หาดับสูง	�วยการเชุม� ๒๕ยการกลุ่า จ0งต�องใชุม� ๒๕�วธิเทคโนโลยีการ
เปรเทคโนโลยียบเทเทคโนโลยียบ ๓ รายการ (ยเทคโนโลยีประธานที่ห�อ/บริษัท) โดับสูง	ยคณะกรรมการฯ มเทคโนโลยีข�อเสนอแนะ ดับสูง	งันเทคโนโลยี ครั้

(๑) เครศประธานที่องคอมพิวเตอร์ส2าหรับเดับสูง	บาลอิเล็กนักเรเทคโนโลยียน ท2าไมถ0งต�องใชุม� ๒๕�คนที่ประชุณลักษณะพศ ครั้นฐานส�ง (High End) 
ซ0ประธานที่งราคาจะส�งตามไปดับสูง	�วย ใชุม� ๒๕�เครศประธานที่องทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีคนที่ประชุณลักษณะตประธานที่2ากวยการกลุ่านเทคโนโลยี ครั้ไดับสูง	�หรศอไมยการกลุ่ ซ0ประธานที่ง อบจ.อนที่ประชุบลราชุม� ๒๕ธานเทคโนโลยีชุม� ๒๕เทคโนโลยี ครั้แจงวยการกลุ่าต�องการให�เดับสูง	บาลอิเล็กเรเทคโนโลยียนร��ดับสูง	�วย
กราฟฟกิ เนศประธานที่องจากกราฟฟกิชุม� ๒๕ยการกลุ่วยให�การเรเทคโนโลยียนร��มเทคโนโลยีประสิทธิภาพดับสูง	เทคโนโลยีข0 ครั้น เพราะผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เรเทคโนโลยียนไดับสูง	�เรเทคโนโลยียนร��ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสยการกลุ่านประสาทรับร��หลายทางข0 ครั้น 

(๒) ตามทเทคโนโลยีประธานที่ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง	�เสนอส�ตรการค2านวณประกอบการพิจารณาอเทคโนโลยีกทางหน0ประธานที่งดับสูง	�วย นั ครั้น 
คยการกลุ่าดับสูง	อกเบเทคโนโลยี ครั้ยร�อยละ ๑๐ ส�งเกินไป ควรใชุม� ๒๕�อัตราดับสูง	อกเบเทคโนโลยี ครั้ยเงินให�สินเชุม� ๒๕ศประธานที่อของธนาคารพาณิชุม� ๒๕ย์จากธนาคารแหยการกลุ่งประเทศไทยเพศประธานที่อ
ก2าหนดับสูง	วงเงินทเทคโนโลยีประธานที่จะให�ความเหบาลอิเล็นชุม� ๒๕อบในหลักการ โดับสูง	ยคิดับสูง	คยการกลุ่าเฉลเทคโนโลยีประธานที่ยของธนาคารพาณิชุม� ๒๕ย์จดับสูง	ทะเบเทคโนโลยียนในประเทศ (MLR+MRR)/2 
ณ วันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ คศอ (7.5138+8.6063)/2 เทยการกลุ่ากับ 8.06005 จ0งปจดับสูง	เศษให�ใชุม� ๒๕�ร�อยละ ๘ ในการค2านวณเพศประธานที่อ
ก2าหนดับสูง	วงเงินในเบศ ครั้องต�น

(๓) คยการกลุ่าบ2ารนที่ประชุงรักษาทเทคโนโลยีประธานที่ใชุม� ๒๕�กับส�ตรตามข�อ (๒) ร�อยละ ๑๐ ส�งเกินไป ควรใชุม� ๒๕�ร�อยละ ๘ ตามมาตรฐาน
ท�องตลาดับสูง	 และให�ลดับสูง	เหลศอแคยการกลุ่ ๑ ปแ เนศประธานที่องจากปกติแล�วเมศประธานที่อซศ ครั้อเครศประธานที่องจะรวมรับประกันปแแรก ดับสูง	ังนั ครั้น เมศประธานที่อเชุม� ๒๕ยการกลุ่าเครศประธานที่อง ๒ ปแ จ0ง
ควรคิดับสูง	คยการกลุ่าใชุม� ๒๕�จยการกลุ่ายเพิประธานที่มเติมในการรับประกันเพเทคโนโลยียง ๑ ปแ (ปแทเทคโนโลยีประธานที่ ๒) เทยการกลุ่านั ครั้น ส2าหรับคยการกลุ่าประกันความเสเทคโนโลยีประธานที่ยงเนศประธานที่องจากภัยธรรมชุม� ๒๕าติทเทคโนโลยีประธานที่
นอกเหนศอจากการใชุม� ๒๕�งานปกติ เชุม� ๒๕ยการกลุ่น ฟมป้าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสยการกลุ่า น ครั้2าทยการกลุ่วม ไฟไหม� หม�อแปลงระเบิดับสูง	 เหบาลอิเล็นชุม� ๒๕อบให�คดิับสูง	คยการกลุ่าใชุม� ๒๕�จยการกลุ่ายรวม ๒ ปแไดับสูง	�
มตการการบริท !ประชุม เหบาลอิเล็นชุม� ๒๕อบในหลักการ และให� อบจ.อนที่ประชุบลราชุม� ๒๕ธานเทคโนโลยีปรับแก�ไขตามข�อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามข�อ (๒) 
และ (๓) เมศประธานที่อปรับแก�ไขเรเทคโนโลยียบร�อยแล�ว ให�ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น2าเข�ารบัรองในครั ครั้งตยการกลุ่อไป 

๔.๒ การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาและให,ความเห็นชอบโครงการพิวเตอริหารและจัฒนาระบบบรการการบริการข,อมูลด,านริหารและจังวิหารและจัดและทาาแผนท !  
ของสำนักงาาานิหารและจักเทคโนโลย สำนักงาารสำนักงานเทศ กรมท !ดการการบริน งบประมาณปง 2556 วงเงการการบริน 22,504,000 บาท (ย !สำนักงาการการบริบสำนักงาองล,านห,าแสำนักงานสำนักงา !พิวเตอริหารและจัน
บาทถ้วน)��,วน) สำนักงาคารศาลาว่วนท !เป่วนที่เป็นอุปกรณมพิวเตอร์คอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ จัดหาระาานวนเงการการบริน 19,930,000 บาท (สำนักงาการการบริบเก,าล,านเก,าแสำนักงานสำนักงาามหม3!นบาทถ้วน)��,วน)

คณะท2างานฯ ประชุม� ๒๕นที่ประชุมครั ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ 8/2555 เมศประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ 23 สิงหาคม 2555 ไดับสูง	�พิจารณาตรวจสอบราย
ละเอเทคโนโลยียดับสูง	รายการคยการกลุ่าพฒัิ�����นาระบบงานทเทคโนโลยีประธานที่ปรบัแก�ไขแล�วยงัไมยการกลุ่ถ�กต�อง ประธานฯ (นายกฤษ มนัทรานนท์) มเทคโนโลยีข�อเสนอแนะให�กรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิ
ถอนเรศประธานที่องออกเพศประธานที่อปรบัแก�ไขให�ถ�กต�องกยการกลุ่อน ซ0ประธานที่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิไมยการกลุ่ขัดับสูง	ข�อง โดับสูง	ยให�ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนของกรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิหารศอกบัฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ 
เข�าหารศอรยการกลุ่วมกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกระทรวง ICT ทเทคโนโลยีประธานที่เป๒๕๕๕  เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ออกข�อก2าหนดับสูง	ดับสูง	�าน GIS ดับสูง	ังกลยการกลุ่าว แล�วคยการกลุ่อยน2าเสนอโครงการฯ เข�าทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาในครั ครั้งตยการกลุ่อไป และทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิ และฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง	�เข�ารยการกลุ่วมหารศอกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกระทรวง ICT เรเทคโนโลยียบร�อยแล�ว และ
กรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิไดับสูง	�ปรบัแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง	รายการคยการกลุ่าพฒัิ�����นาระบบบรกิารข�อม�ลดับสูง	�านรงัวดัับสูง	และท2าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนทเทคโนโลยีประธานที่ตามข�อเสนอแนะของคณะท2างานฯ 
ซ0ประธานที่งกรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	นิไดับสูง	�ปรบัแก�ไขรายการคยการกลุ่าพฒัิ�����นาระบบฯ ตามหลกัเกณฑแ์นวทางปฏบัิตขิองส2านักงบประมาณ ประจ2าปแงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และสยการกลุ่งรายละเอเทคโนโลยียดับสูง	เอกสารให�ฝ่ายยุนวยการฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว

คณะท2างานฯ ไดับสูง	�ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง	เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
แล�ว ไมยการกลุ่มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนยการกลุ่วยงานน2าไปพิจารณา ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง	เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุม จ0งเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม� ๒๕นที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดับสูง	พิจารณา
มตการการบริท !ประชุม เหบาลอิเล็นชุม� ๒๕อบ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรอ่งเพื่อพิจอ่พื่อพิจองเพื่อพิจารณา
- การพื่อพิจองเพื่อพิจารณารณารับทราบและให้ะให้ความเห้มเห็นชอบโครงการจณารัดห้าคอมพื่อพิจองเพื่อพิวเตอรท่ี์มมีลูค่าไมเ่กองเพื่อพิน 5 ละให้านบาท 

และท่ีมีมูลค่าเกองเพื่อพิน 10 ละให้านบาท ของส่วนราช่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนราชว่นทะให้องถองเพื่อพิ่น รวม 3 โครงการ ดณารังนีา
๕.1 พื่อพิจองเพื่อพิจารณารณารับทราบโครงการจณารัดห้าระบบคอมพื่อพิจองเพื่อพิวเตอรฯ์ ที่มมีลูค่าไม่เกองเพื่อพิน 5 ละให้านบาท คอ

ส่วนราช4านณารักงานปลณารัดกระทรวงมห้าดไทย จ4านวน   ๑   โครงการ  
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๕.๒ โครงการจณารัดห้าระบบคอมพื่อพิจองเพื่อพิวเตอรฯ์ ท่ีมมีูลค่าเกองเพื่อพิน 10 ละให้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนราช่วนทะให้องถองเพื่อพิน่ 
จ4านวน 2 โครงการ คอ

องค์การบรองเพื่อพิห้ารส่วนราช่วนจณารังห้วณารัดชลบุรี   จ4านวน   ๑   โครงการ  
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ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ อภปิรายและเสนอความเหบาลอิเล็น ซ0ประธานที่งสรนที่ประชุปไดับสูง	�วยการกลุ่า 
(๑) โครงการนเทคโนโลยี ครั้ยังใชุม� ๒๕�เทคโนโลยเทคโนโลยีเดับสูง	ิมอย�ยการกลุ่ซ0ประธานที่งอาจจะไมยการกลุ่คนที่ประชุ�มคยการกลุ่าใชุม� ๒๕�จยการกลุ่าย ควรใชุม� ๒๕�เทคโนโลยเทคโนโลยีใหมยการกลุ่ เชุม� ๒๕ยการกลุ่น 

Mobile Mapping เหมศอนทเทคโนโลยีประธานที่กรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง	ินก2าลังจะท2า ใชุม� ๒๕�รถวิประธานที่งแล�วถยการกลุ่ายภาพเคลศประธานที่อนไหว ซ0ประธานที่งจะไดับสูง	�ภาพในมนที่ประชุม ๓๖๐ องศาจริงๆ 
ไมยการกลุ่ใชุม� ๒๕ยการกลุ่การถยการกลุ่ายภาพนิประธานที่งมาสร�างเป๒๕๕๕  เป็นภาพ ๓ มิติ

(๒) การใชุม� ๒๕�แผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนทเทคโนโลยีประธานที่เพศประธานที่อการสนับสนนที่ประชุนการทยการกลุ่องเทเทคโนโลยีประธานที่ยว ไมยการกลุ่ควรลงทนที่ประชุนจัดับสูง	ท2าระบบ GIS เอง เพราะ
ประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕นสยการกลุ่วนใหญยการกลุ่จะค�นหาข�อม�ลจากแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนทเทคโนโลยีประธานที่ในระบบ Google ซ0ประธานที่งให�บริการฟรเทคโนโลยีอย�ยการกลุ่แล�ว ไมยการกลุ่คนที่ประชุ�มคยการกลุ่าทเทคโนโลยีประธานที่จะพัฒิ�����นาโปรแกรม
ประยนที่ประชุกตใ์หมยการกลุ่ซ0ประธานที่งประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕นอาจจะไมยการกลุ่ร��วยการกลุ่ามเทคโนโลยี หรศอไมยการกลุ่สนใจใชุม� ๒๕�งาน ทั ครั้งนเทคโนโลยี ครั้ หนยการกลุ่วยงานสามารถน2าข�อม�ลและร�ปภาพตยการกลุ่าง ๆ ข0 ครั้นไปไว�ทเทคโนโลยีประธานที่  
Google กบาลอิเล็จะให�บริการประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕นไดับสูง	�โดับสูง	ยประหยัดับสูง	งบประมาณ ส2าหรับการพัฒิ�����นาระบบ GIS ควรใชุม� ๒๕�ส2าหรับโครงการบริหาร
จดัับสูง	การตยการกลุ่าง ๆ เชุม� ๒๕ยการกลุ่น ระบบการบริหารจดัับสูง	การน ครั้2า

(๓) โปรแกรมบางสยการกลุ่วนใน ๓ ระบบ นยการกลุ่าจะใชุม� ๒๕�งานรยการกลุ่วมกันไดับสูง	� ไมยการกลุ่นยการกลุ่าจะแตกรายละเอเทคโนโลยียดับสูง	ซ ครั้2าซ�อน
(๔ ) ไมยการกลุ่ต�องแสดับสูง	งคยการกลุ่าใชุม� ๒๕�จยการกลุ่ายในการจัดับสูง	หาเครศประธานที่องมศอในการจ�างพัฒิ�����นาระบบ/น2าเข�าข�อม�ล เป๒๕๕๕  เป็นหน�าทเทคโนโลยีประธานที่

ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��รับจ�างทเทคโนโลยีประธานที่ต�องจดัับสูง	หาเครศประธานที่องมศอมาสนับสนนที่ประชุนการดับสูง	2าเนินงานของตน ซ0ประธานที่งโดับสูง	ยปกตจิะเป๒๕๕๕  เป็นต�นทนที่ประชุนแฝ่ายยุงในคยการกลุ่าจ�างอย�ยการกลุ่แล�ว
มตการการบริท !ประชุม ให�เมศองพัทยาน2าข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับแก�ไข เมศประธานที่อปรับแก�ไขเรเทคโนโลยียบร�อยแล�ว 
ให�เสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาในครั ครั้งตยการกลุ่อไป

๕.๓ การจัดหาระิหารและจัดหาอปุกรณมพิวเตอร์คอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์เพิวเตอร3!อใช,ปฏิบการการบริบิหารและจัตการการบริงานด,านการทะเบ ยนและบิหารและจัตรประจัดหาระาาติหารและจัวประชาชน
ขององคมพิวเตอร์กรปกครองสำนักงาคารศาลาว่วนท,องถ้วน)��การการบริ!น ซึ!งกรมการปกครองกาาหนดคุณลิหารและจักษณะพิวเตอร3�นฐานและระบุบรการการบริษิหารและจัทผู,ขาย/ผู,ริหารและจับจัดหาระ,างนิหารและจั�น ขอให,
ผู,แทนกรมการปกครองช �แจัดหาระงรายละเอ ยดให,คณะกรรมการฯ ทราบ เพิวเตอร3!อเป่วนที่เป็นแนวทางในการตอบข,อหาร3อของจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดตคารศาลาว่อไป

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมการปกครองชุม� ๒๕เทคโนโลยี ครั้แจงวยการกลุ่า ไมยการกลุ่เคยแจ�งให�  หนยการกลุ่วยงาน  เจาะจงระบนที่ประชุยเทคโนโลยีประธานที่ห�อหรศอบริษัทในการจัดับสูง	หา  
อนที่ประชุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพศประธานที่อใชุม� ๒๕�ปฏิบัติงานดับสูง	�านการทะเบเทคโนโลยียนและบัตรประจ2าตัวประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕น ทั ครั้งนเทคโนโลยี ครั้ ส2านักบริหารการทะเบเทคโนโลยียนมเทคโนโลยี
หนังสศอ ทเทคโนโลยีประธานที่ มท ๐๓๐๙.๕/ว๑๔  ลงวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ�งนายทะเบเทคโนโลยียนทนที่ประชุกจังหวัดับสูง	 (ยกเว�นกรนที่ประชุงเทพฯมหานคร) ให�
แจ�งส2านักทะเบเทคโนโลยียนท�องถิประธานที่นเทศบาลทเทคโนโลยีประธานที่เปลเทคโนโลยีประธานที่ยนแปลงฐานะจากสนที่ประชุขาภิบาล  และจากองค์การบริหารสยการกลุ่วนต2าบลในเขตจังหวัดับสูง	
ทราบประมาณการงบประมาณในการติดับสูง	ตั ครั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสศประธานที่อสารข�อม�ล   (  งานทะเบเทคโนโลยียนราษฎร  )    ตามโครงการ
จดัับสูง	ท2าระบบให�บรกิารประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕นทางดับสูง	�านการทะเบเทคโนโลยียนราษฎรและบัตรประจ2าตวัประชุม� ๒๕าชุม� ๒๕นแบบใหมยการกลุ่ทเทคโนโลยีประธานที่ใชุม� ๒๕�ระบบการประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล
แบบรวมศ�นย ์(Centralized Computer System) ซ0ประธานที่งไดับสูง	�รบัความเหบาลอิเล็นชุม� ๒๕อบจากคณะรฐัมนตรเทคโนโลยีเมศประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ทั ครั้งนเทคโนโลยี ครั้ การจัดับสูง	หาระบบคอมพิวเตอร์ส2าหรับส2านักทะเบเทคโนโลยียนท�องถิประธานที่นเทศบาลต�องดับสูง	2าเนินการตามระเบเทคโนโลยียบกระทรวงมหาดับสูง	ไทย
วยการกลุ่าดับสูง	�วยการพัสดับสูง	นที่ประชุของหนยการกลุ่วยการบริหารราชุม� ๒๕การสยการกลุ่วนท�องถิประธานที่น พ.ศ. 2535 และทเทคโนโลยีประธานที่แก�ไขเพิประธานที่มเติม รวมทั ครั้งกฎหมาย ระเบเทคโนโลยียบอศประธานที่น
ทเทคโนโลยีประธานที่เกเทคโนโลยีประธานที่ยวข�อง
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ อภิปรายและเสนอความเหบาลอิเล็น ซ0ประธานที่งสรนที่ประชุปไดับสูง	�วยการกลุ่า 
(๑) การจดัับสูง	หาระบบคอมพวิเตอรส์2าหรบัส2านักทะเบเทคโนโลยียนท�องถิประธานที่นเทศบาล ต�องน2าเสนอคณะกรรมการ

การบรหิารและจดัับสูง	หาระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวงมหาดับสูง	ไทยพจิารณากยการกลุ่อนดับสูง	2าเนินการจดัับสูง	หา (ปฏบัิตไิดับสูง	�ทั ครั้งกยการกลุ่อนการขอรบัการ
จดัับสูง	สรรงบประมาณ และภายหลังจากทเทคโนโลยีประธานที่หนยการกลุ่วยงานไดับสูง	�รับงบประมาณแล�ว) 

กรณเทคโนโลยีโครงการจัดับสูง	หาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลคยการกลุ่าไมยการกลุ่เกิน ๑๐ ล�านบาท (พิจารณาเฉพาะ
วงเงนิของสยการกลุ่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๒๕๕๕  เป็นอนที่ประชุปกรณค์อมพวิเตอร์) นั ครั้น ให�เสนอตยการกลุ่อคณะกรรมการการบรหิารและจดัับสูง	หาระบบคอมพวิเตอรข์องหนยการกลุ่วยงาน
ในสังกดัับสูง	กระทรวงมหาดับสูง	ไทยระดับสูง	ับจังหวัดับสูง	

(๒) การพิจการพิจารณาราคาอชุปกรณปกรณ์ระบบคอมพิจการพิวเตอรปกรณ์ของโครงการฯ ที่รฯ ที่ขอจบัดหา ใหา ให้ใชา ให้เกณฑ์รปกรณ์ราคากลาง
และคชุณลบักษณะพิจืน้ฐานครชุภบัณฑ์รปกรณ์คอมพิจการพิวเตอรปกรณ์ตามขนาดตา่ง ๆ ที่รฯ ที่ที่างราชการกำาหนดไวา ให้แลา ให้ว เชน่ กระที่รวงเที่คโนโลยรสารสนเที่ศ
และการสืฯ ที่อสาร กระที่รวงการคลบัง สำานบักงบประมาณ กระที่รวงมหาดไที่ย 

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)






