
รายงานการประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม
คณะกรรมการการบร�หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย

คร��งท !  ๕/๒๕๕๕
ว�นจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�นทร�ท ! ๑๑ ม�ถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐
นายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห,องประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ๑  อาคารศาลาว.าการกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������0าน�กงานปล�ดกระทรวงมหาดไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผ2,เข,าประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม
๑. นายประชา  เตร�ตน� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��บร�หารเทคโนโลย�สารสนเทศระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บส�ง รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย (CIO) ประธานท�-ประช.ม
๒. พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว�ช�ต  สาทรานนท� กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�
๓. ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�พงศ�  พงศ�ส.วรรณ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�
๔. นายกฤษ  ม�นทรานนท� กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�
๕. นายยศว�ร�  สาร�วงศ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�นทร� ท�-ปร8กษาเทคโนโลย�สารสนเทศ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�

ส9าน�กงานร�ฐบาลอ�เล;กทรอน�กส� (องค�การมหาชน) (สรอ.)
๖. นายพ�ษณ.  พ�สะระ เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�าพน�กงานปกครองช9านาญการ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมการปกครอง
๗. นายอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�สร  ส.ทธ�เล�ศ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการกล.@มพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบสารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมการพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาช.มชน
๘. นางส.พรรณ�  เก�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lส.วรรณ� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการส@วนสารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมท�-ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�น
๙. นายช�ชวาลย�  เบ;ญลาเซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ;ง ว�ศวกรโยธาช9านาญการพ�เศษ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมปDองก�นและบรรเทาสาธารณภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ย
๑๐. นายธนะส�ทธ�G อน�นต�ส�ร�เกษม น�กว�ชาการคอมพ�วเตอร�ช9านาญการ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมส@งเสร�มการปกครองท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น
๑๑. นางสาวปร�ยาตร  ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิาล�ม� น�กทร�พยากรบ.คคลช9านาญการพ�เศษ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนกรมโยธาธ�การและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส�งเมIอง
๑๒. นายว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�น�นท�  ส�ลม�ฐ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ว@าการเทคโนโลย�สารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการประปานครหลวง
๑๓. นางสมภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ทร  ช�อ�สสระ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการกองคอมพ�วเตอร�และเครIอข@าย กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการประปาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค
๑๔. นายพ�เชษฐ�  ชานวาท�ก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวนการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายวางแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลย�สารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการไฟฟDานครหลวง
๑๕. นายก�ตต�ณ�ฎฐ�  ปNญจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลส�ร�เล�ศ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เช�-ยวชาญระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บ ๑๒ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�านสารสนเทศและการสI-อสาร กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการไฟฟDาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค
๑๖. นายก�ตต�พ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼น�  โนนนอก ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�หน�าท�-ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนงาน/โครงการ กรรมการ

และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�หน�าท�-ห�วหน�าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนกเทคโนโลย�สารสนเทศ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนองค�การตลาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l

๑๗. นายธรรมน�ญ  ศร�วรรธนะ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการส@วนอ9านวยการ กรรมการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนส9าน�กนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสน สป.
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๑๘. นายไกร  เอ�-ยมจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล.ฬา น�กว�เคราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนช9านาญการ กรรมการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนส9าน�กพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาและส@งเสร�มการบร�หารราชการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l สป.มท.

๑๙. นายแมนร�ตน�  ร�ตนส.คนธ� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร กรรมการและเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๐. นายทองส�น  ส�ตยาพ�นธ.� ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการส@วนย.ทธศาสตร�สารสนเทศ กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
และการสI-อสาร
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๑. นางบ.ษราค�ม  หว�งศ�ร�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ตร ห�วหน�ากล.@มพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาและมาตรฐาน- กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ระบบสารสนเทศและการสI-อสาร
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๒. นางสาววรรณภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜา  ข�นต�สมบ�รณ� น�กว�ชาการคอมพ�วเตอร�ช9านาญการ กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๓. นางก�นท�มา  กล�-นพ�นธ.� น�กว�เคราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนช9านาญการ กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๔. นางนพวรรณ  ประคองศ�ลปS น�กว�เคราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนช9านาญการ กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๕. นางสาวว�ไลภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜรณ�  ศร�ไพศาล น�กว�ชาการคอมพ�วเตอร�ช9านาญการ กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

๒๖. นางส.ณ�ย�  ช�ปร�ชา เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�าพน�กงานธ.รการ ช9านาญงาน กรรมการและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การ
ศ�นย�เทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร สป.มท.

ผ2,ไม.มาประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม (ต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lราชการ)

๑. นายพระนาย  ส.วรรณร�ฐ ปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย ประธานคณะกรรมการ
๒. นายส.ธ�  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลร�ญชนะช�ย รองผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�

ศ�นย�เทคโนโลย�อ�เล;กทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แห@งชาต�
ผ2,ร.วมประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม 

๑. นายภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ญโญ  ก�ตต�ก�ล ว�ศวกรคอมพ�วเตอร�  ๘ การไฟฟDานครหลวง
๒. นายมาโนช  ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพส.วรรณ น�กประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล  ๘ การไฟฟDานครหลวง
๓. นายบดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�นทร�  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�Tวแย�ม ว�ศวกรสI-อสาร  ๗ การไฟฟDานครหลวง
๔. นางสาวศ�ร�พร  ธ�มมว�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลยะปNญญา น�กประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล  ๗ การไฟฟDานครหลวง
๕. นายโสฬส  ส.ขานนท�สว�สดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�G น�กประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล  ๖ การไฟฟDานครหลวง
๖. นายธ�นวา  ช�วยะ ว�ศวกรสI-อสาร  ๕ การไฟฟDานครหลวง
๗. นางสาวณ�ฐธ�รา  พ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼โนท�ย น�กประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลข�อม�ล  ๔ การไฟฟDานครหลวง
๘. นายไชยเชษฐ�  ล�ทธ�ธนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��อ9านวยการกองเทคโนโลย�สารสนเทศนU9าส�ญเส�ย การประปาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค
๙. นายพงศธร  มห�ทธนะส�น ห�วหน�างาน  ๘ การประปาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค
๑๐. นายศร�ณย�  ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าร�สก.ล น�กว�เคราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนช9านาญการ กรมส@งเสร�มการปกครองท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น
๑๑. นายไชยา  กล�-นทอง เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�าพน�กงานธ.รการ กรมส@งเสร�มการปกครองท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น
๑๒. นายบ�ณฑิต  พรหมทอ�ต  พรหมทอง น�กว�เคราะห�นโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนช9านาญการ ส9าน�กงานปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย
๑๓. นายอน.ร�ตน�  ประจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ต ห�วหน�ากล.@มงานสว�สดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�การและประโยชน�เกIUอก�ล กระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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เร�!มประชุม�me��8�ੳ㈲�
มเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบ ยบวาระท ! ๑ เร3!องประธานแจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ,งท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
มทราบ

-  ไม@ม�  -
ระเบ ยบวาระท ! ๒ ร�บรองรายงานการประชุม�me��8�ੳ㈲�
มคณะกรรมการฯ คร��งท ! ๔/๒๕๕๕  เม3!อว�นท ! ๔ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม ๒๕๕๕

-  ประธานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�มอบให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ น9าเสนอรายงานการประช.มต@อท�-ประช.มฯ ว@าในการประช.ม
คณะกรรมการการบร�หารและจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ของกระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย คร�Uงท�- ๔/๒๕๕๕ เมI-อว�นท�- ๔ พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม 
๒๕๕๕ เปZนการพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาให�ความเห;นชอบและร�บทราบโครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาคอมพ�วเตอร�ของส@วนราชการ ร�ฐว�สาหก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลและ
องค�กรปกครองส@วนท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น  รวม ๑๐ หน@วยงาน  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๒๒ โครงการ   ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท9ารายงานการประช.ม 
ม�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑๓ หน�า ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lส@งให�คณะกรรมการฯ ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบความถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�กต�องล@วงหน�าแล�ว ไม@ม�กรรมการฯ ท@านใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งแก�ไข
รายงานการประช.มฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเสนอคณะกรรมการฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาร�บรองรายงานการประช.ม
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ร�บรองรายงานการประช.มคณะกรรมการฯ คร�Uงท�- ๔/๒๕๕๕
ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร3!องเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อทราบ

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�น9าเสนอท�-ประช.มเพI-อร�บทราบ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งน�U
๓.๑ ร�บทราบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร� ท !ม ม2ลค.าไม.เก�น ๕ ล,านบาท

และท !ม ม2ลค.าเก�น ๕ ล,านบาท ตามหน�งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3อของร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ด
งบประมาณ ป[ ๒๕๕๔

๑) การไฟฟDาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน 
๑๑ โครงการ  และท�-ม�ม�ลค@าเก�น ๕ ล�านบาท  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๙ โครงการ

๒) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lขอนแก@น รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท ท�-ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@านการ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาของคณะกรรมการฯ ระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑๘ หน@วยงาน รวม ๒๒ โครงการ
งบประมาณ ป[ ๒๕๕๕

๑) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lขอนแก@น รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท ท�-ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@านการ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาของคณะกรรมการฯ ระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๒๒ หน@วยงาน รวม ๓๒ โครงการ

๒) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lประจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลวบค�ร�ข�นธ� รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท ท�-ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@าน
การพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาของคณะกรรมการฯ ระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๕ หน@วยงาน รวม ๕ โครงการ

จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มเพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lทราบ
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ร�บทราบ

๓.๒ ร�บทราบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร� ท !ม ม2ลค.าไม.เก�น ๕ ล,านบาท ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนราชุม�me��8�ੳ㈲�การ
และร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ตามหล�กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  จำนวน ๓ โครงการ�ไป�������������ň�������	คณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบรา�ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม คร��งท ! ๑/๒๕๔๘  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ0านวน ๓ โครงการ

- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@าโครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร� ท�-ม�ม�ลค@า
ไม@เก�น ๕ ล�านบาท ของส@วนราชการ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งคณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ประช.มเมI-อว�นท�- ๒๘ พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ ตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�การ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาโครงการฯ  ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท ให�ส@วนราชการส@งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ก@อนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหา ๓๐ ว�น ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าไม@ม�
การตอบกล�บภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜายใน ๑๕ ว�น ให�หน@วยงานสามารถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาต@อไปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l� รวม ๓ โครงการ คIอ ส9าน�กงานปล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lกระทรวง
มหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ, กรมโยธาธ�การและผู้บริหารเทคโนโลยีสารส�งเมIอง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ, กรมส@งเสร�มการปกครองท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น 
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ 

คณะท9างานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบโครงการฯ ในเบIUองต�น และไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม�การประสานภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜายในก�บหน@วยงาน
ให�ปร�บแก�ไข ในการประช.มคณะท9างานฯ คร�Uงท�- ๕/๒๕๕๕ เมI-อว�นท�- ๒๘ พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไข
เร�ยบร�อยแล�ว จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเห;นควรให�หน@วยงานดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นงานต@อไปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๓ โครงการ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งน�U

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������0าน�กงานปล�ดกระทรวงมหาดไทย จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๑) โครงการพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบฐานข�อม�ลการเสนอขอพระราชทานเครI-องราชอ�สร�ยาภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜรณ� ของกองการ

เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�าหน�าท�- งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
กรมโยธาธ�การและผ�งเม3อง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๒) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร� ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิอฟต�แวร�และอ.ปกรณ�เทคโนโลย�ท�-ม�ประส�ทธ�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพและเพ�ยง

พอต@อความต�องการ เพI-อใช�เพ�-มประส�ทธ�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพในการท9างาน งบประมาณป[ ๒๕๕๕ (เพ�-มเต�ม คร�Uงท�- ๒) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น 
๙๒,๔๐๐ บาท (เก�าหมI-นสองพ�นส�-ร�อยบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.งเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ร�มการปกครองท,องถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐�!น จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๓) โครงการปร�บปร.งพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบสารสนเทศการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lการฐานข�อม�ลเบ�Uยย�งช�พ งบประมาณป[ ๒๕๕๕ 

จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ส�-ล�านห�าหมI-นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�พงศ�  พงศ�ส.วรรณ) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า โครงการ
ปร�บปร.งพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบสารสนเทศการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lการฐานข�อม�ลเบ�Uยย�งช�พ กรมส@งเสร�มการปกครองท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-นควรประสานก�บกรม
การปกครอง เพราะกรมการปกครองม�ฐานข�อม�ลใหญ@ ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละท9าระบบย@อยควรม�การ link ระหว@างก�น

ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ขอให�กรมส@งเสร�มการปกครอง
ท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น ร�บข�อส�งเกตของกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� และขอให�แชร�ข�อม�ลก�บกรมการปกครอง เพราะต�องม�การ update 
ข�อม�ลตลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l และควรให� link ก�นไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ร�บทราบโครงการฯ ท�- ๑ - ๓
ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร3!องสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3บเน3!องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของากการประชุม�me��8�ੳ㈲�
มฯ คร��งท ! ๔/๒๕๕๕ เม3!อว�นท ! ๔ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม ๒๕๕๕

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@า
๔.๑ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาโครงการท !ม ม2ลค.าเก�น ๑๐๐ ล,านบาท ของการไฟฟ@านครหลวง ตามมต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม

คณะกรรมการ คร��งท ! ๔/๒๕๕๕ เม3!อว�นท ! ๔ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม ๒๕๕๕ ให,จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.งเอกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ารแบบรายงานโครงการ เพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อประกอบ
การพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���!มเต�ม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ0านวน ๑ โครงการ ค3อ

๔) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาพร�อมต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lต�Uงระบบเทคโนโลย�สารสนเทศและเครIอข@ายท�-ศ�นย�คอมพ�วเตอร� DR Site 
งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๕๔๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หน�าร�อยส�-ส�บสามล�านส�-แสนบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)

- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@า การไฟฟDานครหลวงไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท9าและช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงราย
ละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร Man/Month ท�-ม�การแยกส@วนค@าใช�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล@ายของท�มงานแต@ละท�ม พร�อมเอกสารการเปร�ยบเท�ยบข�อม�ลเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม
ก�บข�อม�ลใหม@ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งคณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 
ไม@ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการไฟฟDานครหลวง ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@า ในส@วนของ DR Site ม�การต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lต�Uงในระยะท�-เหมาะสม คIอ ห@างจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลาก
ศ�นย�ฯ หล�กประมาณ ๒๐ กม. ขณะน�Uต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lต�Uงท�-ราษฎร�บ�รณะและยานนาวาในเบIUองต�น ในการดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการต�องพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลาก
การเคลI-อนย�ายบ.คลากร เพราะพIUนท�-ในการไฟฟDานครหลวงเนI-องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลากใน Infra Structure เปZนการเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�นสาย Fiber Optic 
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�านบน เพราะฉะน�Uนศ�นย�ฯ น�Uจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเปZนศ�นย�ฯ ทางดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�านความปลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ยท�-ไม@ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ระบ.ว@าเปZน DR Site

การไฟฟDานครหลวงม�การจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิIUอระบบรวม ในการค�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lราคารวมจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละท9าให�ม�ความรวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเร;ว ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งเปZนนโยบาย
ใหม@ของการไฟฟDานครหลวงให�ใช�ราคารวมของระบบโครงการฯ ท�Uงหมดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l และใช�ราคาต-9าส.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเปZนเกณฑิต  พรหมทอ� ในการค9านวณราคาม�
การมองว@าหน@วยงานต�องการอย@างไรเปZนหล�ก ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งในการค�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lราคาขณะน�Uไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�สอบถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1ามจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลาก ๓ บร�ษ�ท เปZนเกณฑิต  พรหมทอ� โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยเปZนการซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิIUอ
โครงการฯ ท�Uงระบบ เปZนระบบ Hardware รวม Server ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งท�Uงระบบของโครงการฯ ท�Uงหมดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเปZนช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไม@สามารถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1แยกออกจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลาก
ก�น การค�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lราคาคIอราคาต-9าส.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lของช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l Hardware ท�-น9าเสนอเปZนรายการย@อย

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)



5

ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ
กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (นายยศว�ร�  สาร�วงศ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�นทร�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยหล�กการ 

ในส@วนการท9า DR Site ขอให�ค9าน8งถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18งเรI-องระบบไฟ เรI-องความปลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ย เรI-องการเข�าถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18งต@าง ๆ และข�อม�ลเปZนส�-งส9าค�ญ 
ขอให�หน@วยงานพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาในส�-งน�Uดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�วย

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�พงศ�  พงศ�ส.วรรณ) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า การไฟฟDา
นครหลวงน9าเสนอเปZนการใช�ราคาปนก�น คIอ Hardware บางต�วส�ง บางต�วราคาต-9า และรวมก�นเปZนช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งตามมต�เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม
ของคณะกรรมการ แต@ละโครงการฯ ในการต�Uงราคากลางให�แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลกแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงราคาเปZนรายอ.ปกรณ� และใช�ราคาต-9าส.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lมารวมเปZน
ราคากลาง

ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ขอให�การไฟฟDานครหลวงปร�บราย
ละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lตามข�อส�งเกตของกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1Iอว@าอน.ม�ต�ในหล�กการฯ และคณะกรรมการฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาแล�วเปZน
ไปตามมต�ว@า มอบอ9านาจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลให�คณะท9างานฯ พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาและยIนย�นว@าไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lแล�ว ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าเห;นชอบก;ไม@ต�องน9าเข�าท�-
ประช.มคณะกรรมการฯ
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ให�การไฟฟDานครหลวงดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการตามข�อส�งเกตของคณะกรรมการฯ และน9าเข�าท�-ประช.มคณะท9างานฯ 
เพI-อพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาต@อไป
ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร3!องเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณา

- พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�ท !ม ม2ลค.าเก�น ๕ ล,านบาท ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนราชุม�me��8�ੳ㈲�การและ
ร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ซึ่งคณะทำงานฯC!งคณะท0างานฯ ได,พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาตรวจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อบแล,ว ในการประชุม�me��8�ੳ㈲�
มฯ คร��งท ! ๕/๒๕๕๕ เม3!อว�นท ! ๒๘ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม 
๒๕๕๕ รวม ๕ โครงการ ค3อ

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.งเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ร�มการปกครองท,องถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐�!น จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๕) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท9าระบบภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�สารสนเทศเพI-อการวางแผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนและประเม�นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสลการใช�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล@าย งบประมาณป[ 

๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท (หกล�านแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lแสนส�-หมI-นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 

ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา คIอ รายการท�- ๖ ค@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบ (น�กว�เคราะห�ระบบ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๒ คน และ
โปรแกรมเมอร� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๓ คน) ราคาไม@อย�@ตามเกณฑิต  พรหมทอ�ฯ ควรปร�บลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lราคาให�อย�@ตามเกณฑิต  พรหมทอ� ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไขแล�ว 
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา 
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม เห;นชอบ

กรมท !ด�น จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๖) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาอ.ปกรณ�ร�กษาความปลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ยระบบสารสนเทศและเครIอข@าย ของส9าน�กเทคโนโลย�

สารสนเทศ งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๒๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท (ย�-ส�บส�-ล�านสองแสนส�-หมI-นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 

ไม@ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม เห;นชอบ

๗) โครงการเก;บร�กษาข�อม�ลจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลราจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลรคอมพ�วเตอร� ของส9าน�กเทคโนโลย�สารสนเทศ งบประมาณป[ 
๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๑๕,๐๗๒,๐๐๐ บาท (ส�บห�าล�านเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล;ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหมI-นสองพ�นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน) ส@วนท�-เปZนอ.ปกรณ�คอมพ�วเตอร�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน 
๑๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ส�บส�-ล�านหน8-งแสนห�าหมI-นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)

คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 
ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา คIอ รายการท�- ๑ ในส@วนท�-เปZนอ.ปกรณ�อI-น ๆ ค@าใช�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล@ายในการว�เคราะห�ออกแบบ 
พ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบงาน รวมถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18งถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1@ายโอนข�อม�ล ควรย�ายไปอย�ในกรณ�ไม@ม�ราคาตามเกณฑิต  พรหมทอ�มาตรฐาน ม�การเปร�ยบเท�ยบราคา ๓ 
ย�-ห�อ/บร�ษ�ท และหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไขแล�ว จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม เห;นชอบ

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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การประปานครหลวง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๘) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหา Network Security ส9าหร�บสาขา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑๕ ระบบงาน งบประมาณป[ ๒๕๕๕ 

จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส�บเอ;ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lล�านห�าแสนบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
การประปานครหลวงขอถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1อนโครงการฯ เนI-องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลากรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสารย�งไม@ตรงตามร�ปแบบท�-

กระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทยแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งให�ท.กหน@วยงานในส�งก�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการ โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยให�เร�-มต�Uงแต@เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lIอนพฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ เปZนต�นไป
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ร�บทราบ

การประปาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนภ2ม�ภาค จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๙) โครงการปร�บปร.งระบบ Web Conference งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล;ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lล�านบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 

ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา คIอ รายการท�- ๓ Server และรายการท�- ๔ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพ LED – TV ม�การเปร�ยบเท�ยบ
ราคา ๒ บร�ษ�ท ควรม�การเปร�ยบเท�ยบราคา ๓ ย�-ห�อ/บร�ษ�ท, รายการท�- ๖ อ.ปกรณ�ประกอบท�-จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9าเปZนก�บระบบควรไปไว�ส@วนท�-
เปZนอ.ปกรณ�อI-น ๆ และเนI-องจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลากเปZนการขายท�Uงระบบ ควรม�การแยกรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lและย�-ห�อของ Server และจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพให�
ช�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลน และหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไขแล�ว จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม เห;นชอบ
ระเบ ยบวาระท ! ๖ เร3!องอ3!น ๆ

- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@า
๖.๑ กระทรวงมหาดไทย ม หน�งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3อด.วนมาก ท ! มท ๐๒๑๐.๕/๔๘๐๐ ลงว�นท ! ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

ขอหาร3อกระทรวงเทคโนโลย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นเทศและการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3!อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าร  เก !ยวก�บการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดซึ่งคณะทำงานฯ3�อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ,าง โครงการประม2ลซึ่งคณะทำงานฯ3�อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3!อการเร ยน
การสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อนระบบม�ลต�ม เด ย ขององค�การบร�หารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ดอ
ตรด�ตถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐� กระณ ท0าการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดซึ่งคณะทำงานฯ3�อบ�ตรแสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ดงรห�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������ผ.านเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อเข,าใชุม�me��8�ੳ㈲�,งาน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3!อการเร ยนการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อนระบบม�ลต�ม เด ย พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ร,อมระบบทดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อบอ�เลFกทรอน�กสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������� (คล�งข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อบออนไลน�) ระยะเวลาใชุม�me��8�ੳ㈲�,งาน ๑๒ เด3อน 
ตามโครงการอ�นเตอร�เนFตเพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อการศCกษา School Online จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ0านวน ๑,๘๕๒ User วงเง�น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล,าน
บาทถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐,วน) ต,องได,ร�บอน
ม�ต�การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของากคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�ของร�ฐหร3อไม. น��น

กระทรวงเทคโนโลย�สารสนเทศและการสI-อสาร ม�หน�งสIอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l@วนมาก ท�- ทก ๐๒๐๓/๓๔๔๓ ลงว�นท�- ๓ 
พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งว@าคณะกรรมการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร�ของร�ฐไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาแล�ว แจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งว@า โครงการอ�นเตอร�เน;ตเพI-อ
การศ8กษา School Online จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑,๘๕๒ User ใช�งบประมาณไม@ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18ง ๑๐๐ ล�านบาท ไม@อย�@ในข@ายท�-คณะกรรมการฯ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มเพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lทราบ และโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาข�อหารIอของจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอ.ตรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�
ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�พงศ�  พงศ�ส.วรรณ) ให�ข�อส�งเกตว@า โครงการฯ ท�-จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอ.ตรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�
ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการ งบประมาณ ๘ ล�านบาท ไม@ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18ง ๑๐๐ ล�านบาท และค9าถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1ามก�บค9าตอบไม@ตรงก�น

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ช@วยเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ให�ข�อส�งเกตว@า จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lฯ ต�องการให�ต�ความว@าเปZน
ระบบคอมพ�วเตอร�หรIอไม@

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (นายกฤษ ม�นทรานนท�) ให�ข�อส�งเกตว@า เคยม�กรณ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lศร�สะเกษเสนอ
โครงการฯ School Online ท�-คณะกรรมการฯ ไม@อน.ม�ต� เพราะม�ค@าใช�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล@ายมาก คณะกรรมการฯ ม�มต�ว@าให�ท9าเปZน 
Server และ Content โดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยขอให�ใช�ของส@วนกลาง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ไม@ต�องเส�ยค@า license ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งโครงการฯ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งกล@าวย�งไม@ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@านการ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาของคณะท9างานฯ

ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ท9าหน�งสIอแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ง
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอ.ตรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�ว@า ให�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการให�เปZนไปตามระเบ�ยบ ต�องผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@านคณะกรรมการฯ แล�วใช�เปZนจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lต�วอย@างว@าท9าอย@างไร
ให�สามารถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1ใช�ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l ไม@ใช@ป[น�Uเช@าราคาน�Uแล�วป[หน�าราคาใหม@ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งไม@ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�กต�อง
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการตามข�อส�งเกตของคณะกรรมการฯ ต@อไป

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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๖.๒ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������
พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��รรณบ
ร  ม หน�งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������3อด.วนท !สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������
ด ท ! สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔�� ๐๐๑๖.๑/๐๘๓๒๖ ลงว�นท ! ๒๒ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม 
๒๕๕๕ ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น�บ�ต�ในการเชุม�me��8�ੳ㈲�.าระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร� สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������0าหร�บหน.วยงานของกระทรวงมหาดไทยระด�บจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ด 
และองค�กรปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนท,องถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐�!นในจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ด เพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��3!อให,คณะกรรมการการบร�หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�ระด�บจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�งหว�ด 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������
พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��รรณบ
ร  ใชุม�me��8�ੳ㈲�,เปWนแนวทางปฏิบัติในการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น�บ�ต�ต.อไป จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มเพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�พงศ�  พงศ�ส.วรรณ) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า กระทรวง ICT 
ควรจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท9าราคากลางเรI-องการเช@า เช@น ราคาเช@า PC ควรเช@าว�นละเท@าใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lIอนละเท@าใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l หรIอป[ละเท@าใดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l เพI-อจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�เปZน
มาตรฐาน เพราะโครงการฯ น9าเข�าท�-ประช.มคณะกรรมการฯ เพI-อพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาแต@ละคร�Uงไม@เท@าก�น จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งไม@เปZนมาตรฐาน ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�า
กระทรวง ICT ช@วยก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเปZนมาตรฐานจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเปZนประโยชนน� และอ�ตราดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอกเบ�Uยควรข8Uนลงตามธนาคาร คIอ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอกเบ�Uยลง 
ราคาเช@าก;ควรลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lลง ควรประช.มร@วมก�บกรมบ�ญช�กลาง ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�ากรมบ�ญช�กลางไม@ม�รายการเช@าก;จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม�รายการเช@า เพราะเปZน
ปNญหาของท�Uงประเทศ ควรจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท9าเปZนมาตรฐาน

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว�ช�ต สาทรานนท�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ควรพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
เรI-องอ�ตราดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอกเบ�Uยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�วยเพราะอ�ตราท�-เก;บไม@สมเหต.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล ไม@ควรพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาเฉพาะทางเทคน�คเพ�ยงอย@างเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ยว งบประมาณแต@ละ
ป[ม�น�อย ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าม�การเช@าแล�วออกระเบ�ยบการเช@าท�-ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ก;ค.�มค@า และไม@ต�องผู้บริหารเทคโนโลยีสารส�กพ�นก�บค@าบ9าร.งร�กษา

ส9าหร�บข�อม�ลในเรI-องการเช@า กระทรวง ICT เปZนผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lคงไมไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l� กรมบ�ญช�กลางม�เงI-อนไขการเช@า 
อาจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลปร8กษาคณะกรรมการพ�สดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l.ฯ ของส9าน�กงบประมาณ เพI-อให�ท9าการค�@ขนานก�บกระทรวง ICT

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนการไฟฟDานครหลวง (นายพ�เชษฐ� ชานวาท�ก) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า เรI-องการเช@า
ควรให�กระทรวง ICT เปZนผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lว@าม�ค@าใช�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล@ายในคร�UงแรกหรIอไม@ ควรเช@าอย@างต-9าก�-ป[ อ�ตราดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lอกเบ�UยเปZนเท@าไร ควร
ก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lขอบเขค หล�งจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลากน�UนเปZนการมอบหมายให�องค�กรหรIอไม@ เพราะขณะน�Uราคาเช@าเท@าก�บราคาซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิIUอ

ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า  จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lส.พรรณบ.ร�ขอหารIอว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละ
เช@าอย@างไร ปกต�หน@วยงานต�องร��ว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเช@าอะไร จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเท@าไร ให�เสนอหล�กการว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเช@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนก�-เครI-อง บร�ษ�ทฯ ไหน
เสนอราคาอย@างไร ให�คณะกรรมการฯ ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบว@าเหมาะสมหรIอไม@ และท�-จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lสอบถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1ามมาไม@ช�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลน ต�องแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งตอบไป
ว@า ไม@ว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเช@าหรIอจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิIUอ ต�องน9าเข�าคณะกรรมการฯ ช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lน�U

ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ท9าหน�งสIอในนามของคณะกรรมการฯ ช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lน�U ขอความร@วมมIอและความอน.เคราะห�
ในการก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lมาตรฐานกลางหรIอ TOR หรIอเรI-องของการเช@าท.กระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลากต@างจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l ท�Uงภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคและส@วนกลาง รวมถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18ง
องค�กรขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lใหญ@ท�-ใช�ม�ลค@าต�Uงแต@ ๑ ล�านบาท ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i18ง ๑๐๐ ล�านบาท อย@างน�อยให�ม�มาตรฐานกลางให�คณะกรรมการฯ 
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา

ตามท�-กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะ คIอ กระทรวง ICT ควรก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lมาตรฐาน
กลางให�ช�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลน เพราะจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเปZนประโชน�ต@อไป ในระหว@างน�Uขอให�กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼�ร@วมก�นค�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lคร@าว ๆ ว@า ท9ารายการท�-
เปZนมาตรฐานกลางเพI-อใช�ช�-วคราว ใช�เฉพาะก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลกรณ�ท�-จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lท�Uงหลายน9าเข�ามา เมI-อกระทรวง ICT ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการแล�วเสร;จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล 
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละย8ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lตามกระทรวง ICT และในเบIUองต�นขณะน�U ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9าเปZน ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบว@ากรมบ�ญช�กลางม�มาตรฐาน
กลางหรIอไม@ ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าม�อาจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลน9ามาใช�ช�-วคราว

ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ม�หน�งสIอตอบว@า ไม@ว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเปZนการเช@าหรIอซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิIUอ ต�องน9าเข�าคณะกรรมการฯ ช.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lน�U 
เปZนหน�าท�-ของจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละต�องช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละเช@าอะไร ม�ลค@าเท@าไหร@ ม�เงI-อนไขอย@างไร
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการตามข�อส�งเกตของคณะกรรมการฯ 

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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๖.๓ ร�บทราบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร� ท !ม ม2ลค.าไม.เก�น ๕ ล,านบาท ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนราชุม�me��8�ੳ㈲�การ
และร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ตามหล�กเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘  จำนวน ๓ โครงการ�ไป�������������ň�������	คณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบรา�ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม คร��งท ! ๑/๒๕๔๘ (เพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���!มเต�ม) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ0านวน ๓ โครงการ

- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ (นายทองส�น ส�ตยาพ�นธ.�) ช�Uแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลงว@าโครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาระบบคอมพ�วเตอร� ท�-ม�ม�ลค@า
ไม@เก�น ๕ ล�านบาท ของส@วนราชการ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งคณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ประช.มเมI-อว�นท�- ๒๘ พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ ตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�การ
พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาโครงการฯ  ท�-ม�ม�ลค@าไม@เก�น ๕ ล�านบาท ให�ส@วนราชการส@งให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ก@อนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหา ๓๐ ว�น ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าไม@ม�
การตอบกล�บภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜายใน ๑๕ ว�น ให�หน@วยงานสามารถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาต@อไปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l� รวม ๓ โคงการ คIอ การไฟฟDานครหลวง จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๒ 
โครงการ และการไฟฟDาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ 

คณะท9างานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�พ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบโครงการฯ ในเบIUองต�น และไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม�การประสานภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜายในก�บหน@วยงาน
ให�ปร�บแก�ไข ในการประช.มคณะท9างานฯ คร�Uงท�- ๕/๒๕๕๕ เมI-อว�นท�- ๒๘ พฤษภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาคม ๒๕๕๕ ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไข
เร�ยบร�อยแล�ว จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเห;นควรให�หน@วยงานดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นงานต@อไปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l� จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๓ โครงการ ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งน�U

การไฟฟ@านครหลวง   จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๒ โครงการ
๑๐) โครงการ Password Management งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามล�านบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
๑๑) โครงการเพ�-มประส�ทธ�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพคอมพ�วเตอร�ระบบ e-Library งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น 

๑๘๐,๐๐๐ บาท (หน8-งแสนแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหมI-นบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
การไฟฟ@าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนภ2ม�ภาค   จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาเครI-องคอมพ�วเตอร�พร�อมซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิอฟต�แวร� ส9าหร�บใช�ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล�ตสI-อประชาส�มพ�นธ� ให�กอง

ประชาส�มพ�นธ� การไฟฟDาส@วนภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜ�ม�ภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาค งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม ร�บทราบโครงการฯ ท�- ๑๐ - ๑๒

๖.๔ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ�ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���วเตอร�ท !ม ม2ลค.าเก�น ๕ ล,านบาท ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������.วนราชุม�me��8�ੳ㈲�การและ
ร�ฐว�สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������าหก�จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ซึ่งคณะทำงานฯC!งคณะท0างานได,พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔���จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของารณาตรวจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������อบแล,ว ในการประชุม�me��8�ੳ㈲�
มฯ คร��งท ! ๕/๒๕๕๕ เม3!อว�นท ! ๒๘ พิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย�h�TH��๔��ฤษภาคม 
๒๕๕๕ รวม ๒ โครงการ ค3อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������0าน�กงานปล�ดกระทรวงมหาดไทย   จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๑๓) โครงการ ๑๒๐ ป[กระทรวงมหาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไทย : ศ�นย�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9ารงธรรมน9ารอยย�Uมส�@ประชาชน (Smile Line 1567 

Data Center) งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น ๗,๓๒๘,๖๐๐ บาท (เจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล;ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lล�านสามแสนสองหมI-นแปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพ�นหกร�อยบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
คณะท9างานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว 

สร.ปไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งน�U รายการท�- ๑ ส@วนท�-เปZนอ.ปกรณ�อI-น ค@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบฐานข�อม�ลเรI-องราวร�องท.กข� (Smile line 1567 Data 
Center) หน@วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�แยกรายการค@าแรงตามท�-คณะท9างานฯ ให�ข�อส�งเกต รายการท�- ๒ เครI-องคอมพ�วเตอร�ส9าหร�บงาน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสล�ตสI-อ Multimedia ข�Uนส�ง หน@วยงานไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม�การแก�ไขตามท�-คณะท9างานฯ ให�ข�อส�งเกตโดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยเปร�ยบเท�ยบราคาย�-ห�อเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ยว ๓ 
บร�ษ�ท และราคาไม@แตกต@างก�น

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��แทนศ�นย�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9ารงธรรม ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ให�ข�อม�ลต@อท�-ประช.มว@าระบบฐานข�อม�ลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�งกล@าว ครอบคล.มการบร�หาร
จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lการเรI-องร�องเร�ยนของส@วนราชการท.กระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บต�Uงแต@ระดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�บกระทรวง กรม/ร�ฐว�สาหก�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งหว�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l อ9าเภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜอ และองค�กรปกครอง
ส@วนท�องถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�-น รวมท�Uงหน@วยงานอ�สระ และส@วนราชการภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜายนอก ซ็ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิ8-งจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละบ�รณาการการแก�ไขเรI-องร�องเร�ยนผู้บริหารเทคโนโลยีสารส@านระบบ Smile 
line 1567 Data Center
ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว�ช�ต สาทรานนท�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ค@างบประมาณ
เปZนค@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างบ.คลากรจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนมาก ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ม�การตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบมาตรฐานการก9าหนดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lค@าตอบแทนของกรมบ�ญช�กลางหรIอไม@ และส9าหร�บ
ต�วระบบขอให�ม�ความรวดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเร;วในการร�บเรI-องและส@งให�หน@วยงานท�-เก�-ยวข�อง และให�ม� KPI ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�วยว@าหน@วยงานน�Uนไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ท9าอะไร

(ฉบ�บร�บรองรายงานการประช.มฯ)
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ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า การจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างท�-ปร8กษาเปZนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างระยะ
ส�Uนเพ�ยง ๒ เดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lIอน และเปZนการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�างมหาว�ทยาล�ยของร�ฐท�-ม�ความเช�-ยวชาญในการพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาระบบสารสนเทศ เมI-อเท�ยบงบ
ประมาณในการพ�ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼นาก�บระบบ GCC 1111 Contact Center แล�วถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1Iอว@าเปZนงบประมาณท�-เหมาะสมและเปZนประโยชน�
แก@ประชาชนโดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lยตรง
มต�ท !ประชุม�me��8�ੳ㈲�
ม เห;นชอบ และให�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l9าเน�นการตามข�อส�งเกตของคณะกรรมการฯ

การไฟฟ@านครหลวง   จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวน ๑ โครงการ
๑๔) โครงการจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหาและต�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lต�Uงศ�นย�ควบค.ม Security งบประมาณป[ ๒๕๕๕ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล9านวนเง�น 

๘,๖๗๑,๒๐๐ บาท (แปดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lล�านหกแสนเจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล;ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lหมI-นหน8-งพ�นสองร�อยบาทถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�วน)
คณะท9างาปรมบ�ญช�นฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ตรวจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลสอบรายละเอ�ยดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lเอกสาร และพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณาตามหล�กเกณฑิต  พรหมทอ�และแนวทาง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายแผ�บ�ต�แล�ว ม�ข�อส�งเกตให�หน@วยงานน9าไปพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา คIอ รายการท�- ๓ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพแบบ LCD ขนาดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไม@น�อยกว@า ๔๐ น�Uว ม�การ
ระบ.ร.@นย�-ห�อเดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ยว ควรระบ.ร.@นท�Uง ๓ ย�-ห�อ และหน@วยงานฯ ไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ปร�บแก�ไขแล�ว จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล8งเร�ยนท�-ประช.มฯ เพI-อโปรดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lทราบ
ข,อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸�������งเกตและข,อเสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย�❰๕��ꐈлꂴി����횬ဂ¸������นอแนะของคณะกรรมการ

กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารส��ทรงค.ณว.ฒิ��ÿl�࿑x�牆煥핈ɳ프ɳ풼ɳ퐜ɳ폨ɳ펤ɳ펄ɳ퍬ɳ퍘ɳŴ����le齸ܵۈกꫴɵ๓��虼� (พลเอก ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lร.ว�ช�ต สาทรานนท�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า ควรพ�จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลารณา
ว@าจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอท�-ประหย�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lพล�งงานมากท�-ส.ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lว@าเปZนจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอแบบ LED หรIอ LCD จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜาพแบบไหนจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละประหย�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lกว@าก�น

ประธานฯ (นายประชา เตร�ตน�) ให�ข�อส�งเกตและข�อเสนอแนะว@า จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอ LED ราคาแพง แต@ค@า
สาธารณ�ปโภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜค (ค@าไฟ) จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�กกว@าในระยะยาว ท�Uงน�U ข8Uนอย�@ก�บความต�องการของหน@วยงาน

ให�ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ�ชKายเลขาน.การฯ ท9าหน�งสIอแจันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโล�งเว�ยนไปท.กส@วนราชการ เน�นเรI-องมาตรการประหย�ดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไฟ เช@น การ
ใช�หลอดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lไฟ จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโลอคอมพ�วเตอร� ขอให�ทยอยปร�บในส@วนท�-ใช�งบประมาณมาก ถิ่น��t�ႅX�����"�com.sun.star.i1�าค@าสาธารณ�ปโภัย�����`���굌ӵ����'r괴ӵ괄ӵ摰ݑ蔜උ�t뼀ฅㅜคลดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����lลงไดับสูง	รองประธานคณะกรรมการ�าร	กรรมการ�¨���蚴Ƌ����l�ร�อยละ ๒๐ ก;จันทร์	ที่ปรึกษาเทคโนโละ
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