
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบรการการบริหารและจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คริหารและจั�งท ! ๑/๒๕๕๖
วิหารและจันพิวเตอรฤหิหารและจัสบด ท ! ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห-องประชุม ๑  อาคารศาลาวคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  สาานิหารและจักงานปลิหารและจัดกระทรวงมหาดไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู-  มา  ประชุม  
1. นายจรินทร ์จกักะพาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��บริหารเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ับส�ง (CIO) รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย ประธานทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุม
2. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����
3. นางอาทติยา สนที่ประชุธาธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการส6านักสสำนักส่งเสรมิและพฒัิ�����นารฐับาลอเิลาลอิเล็กทรอนิกส ์สป. กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����

กระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร
4. นายอดับสูง ศิร สนที่ประชุทธิเลิศ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการกลนที่ประชุสำนักส่มพัฒิ�����นาระบบสารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกรมการพฒัิ�����นาชุม���Āนที่ประชุมชุม���Āน
5. นางสนที่ประชุพรรณเทคโนโลยี เกดิับสูง สนที่ประชุวรรณ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการสสำนักส่วนสารสนเทศ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกรมทเทคโนโลยีประธานที่ดับสูง นิ
6. นายพงษ์ศักดับสูง ิ ์ธเทคโนโลยีระกติติวัฒิ�����นา วิศวกรโยธาชุม���Ā6านาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกรมปมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. นายชุม���Āานน วาสิกศริิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศท�องถิิ่น	กประธานที่น กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกรมสสำนักส่งเสริมการปกครองท�องถิิ่น	กประธานที่น
8. นางสาวปริยาตร  ซาลิมเทคโนโลยี นักทรพัยากรบนที่ประชุคคลชุม���Ā6านาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกรมโยธาธกิารและผู้บริหารเทคโนโลยีสารังเมสอง
9. นายวเทคโนโลยีรศกัดับสูง ิ์ ตั้งสมบัติอนันต์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการกองบริหารจัดับสูง การเทคโนโลยเทคโนโลยีและเครสประธานที่องแมสำนักส่ขสำนักส่าย กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนการประปานครหลวง
10. นางสมภทัร ชุม���Ā�อิสสระ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการกองคอมพวิเตอรแ์ละเครสอขสำนักส่าย กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนการประปาสสำนักส่วนภ�มิภาค
11. นายพิเชุม���Āษฐ์ ชุม���Āานวาทกิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ตรวจการ กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนการไฟฟมป้านครหลวง
12. นายสงวน อนนที่ประชุตรโสตถิิ่น	ก ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��วสำนักส่าการธนที่ประชุรกจิสารสนเทศและสสประธานที่อสาร กรรมการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนการไฟฟมป้าสสำนักส่วนภ�มิภาค
13. นางสาวปาริชุม���Āาติ เยพิทักษ์ หัวหน�าแผู้บริหารเทคโนโลยีสารนกเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนองคก์ารตลาดับสูง 
14. นางสาวมานิดับสูง า จินดับสูง ามาตย์ หัวหน�าฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายบริหารทัประธานที่วไป กรรมการ

แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการส6านักนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารน สป.มท.
15. นายชุม���Āวลิต จรสัตระก�ล ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการสสำนักส่วนอ6านวยการ  กรรมการ

 แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการส6านักพัฒิ�����นาและสสำนักส่งเสริมการบริหาร-
ราชุม���Āการจังหวดัับสูง  สป.มท.

16. นางบนที่ประชุษราคัม หวังศริิจติร หัวหน�ากลนที่ประชุสำนักส่มพฒัิ�����นาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเลขานนที่ประชุการ

17. นางสาววรรณภา ขันติสมบ�รณ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการสสำนักส่วนเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเลขานนที่ประชุการ
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18. นางกันทิมา กลิประธานที่นพันธนที่ประชุ์ แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการสสำนักส่วนยนที่ประชุทธศาสตร์สารสนเทศและการสสประธานที่อสาร กรรมการและ
 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเลขานนที่ประชุการ

19. นางสาววิไลภรณ์ ศรเทคโนโลยีไพศาล นักวิชุม���Āาการคอมพวิเตอรช์ุม���Ā6านาญการ กรรมการและ
 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเลขานนที่ประชุการ

20. นางสนที่ประชุณเทคโนโลยีย์ ชุม���Ā�ปรเทคโนโลยีชุม���Āา เจ�าพนักงานธนที่ประชุรการ ชุม���Ā6านาญงาน กรรมการและ
ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเลขานนที่ประชุการ

ผู-ไมคารศาลาว่มาประชุม (ตดิับสูง ราชุม���Āการ)
1. นายวิบ�ลย์ สงวนพงศ์ ปลดัับสูง กระทรวงมหาดับสูง ไทย ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ดับสูง ร.วิชุม���Āติ สาทรานนท์ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����
3. ดับสูง ร.วนที่ประชุฒิิ�����พงศ์ พงศ์สนที่ประชุวรรณ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����
4. นายสนที่ประชุธเทคโนโลยี ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��เจรญิชุม���Āนะชุม���Āัย ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีอิเลาลอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหสำนักส่งชุม���Āาติ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����
5. รศ.ดับสูง ร.ธนารักษ์ ธเทคโนโลยีระมัประธานที่นคง หัวหน�าภาควชิุม���Āาเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����

สถิ่น	กาบันเทคโนโลยเทคโนโลยีนานาชุม���Āาติสิรนิธร
6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��บริหารเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ับส�ง (CIO) กรมการปกครอง กรรมการ
7. นายกฤษณ์ ธนาวณิชุม���Ā ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการศ�นยเ์ทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร สป.มท. กรรมการและเลขานนที่ประชุการ
ผู-เข-ารคารศาลาว่วมประชุม 
1. นายณฐัวรรธ วงศ์เดับสูง ชุม���Ā นักบริหารงานนโยบายและแผู้บริหารเทคโนโลยีสารน อบจ.เพชุม���Āรบนที่ประชุรเทคโนโลยี
2. วสำนักส่าทเทคโนโลยีประธานที่ร�อยตรเทคโนโลยีผู้บริหารเทคโนโลยีสารดับสูง นที่ประชุง อสำนักส่วมรอดับสูง เจ�าหน�าทเทคโนโลยีประธานที่บริหารงานทัประธานที่วไป อบจ.เพชุม���Āรบนที่ประชุรเทคโนโลยี
3. นายทศพร นามไว ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���Āสำนักส่วยเจ�าหน�าทเทคโนโลยีประธานที่วิเคราะห์ฯ อบจ.เพชุม���Āรบนที่ประชุรเทคโนโลยี
4. นายวิชุม���Āัย เอเทคโนโลยีประธานที่ยมอาภรณ์ นักบริหารงานการคลัง อบจ.นสำนักส่าน
5. นางสนที่ประชุทธิวรรณ มารัตน์ นักระบบงานคอมพวิเตอร์ ๙ การไฟฟมป้าสสำนักส่วนภ�มิภาค
6. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถิ่น	กเทคโนโลยียร ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ การไฟฟมป้าสสำนักส่วนภ�มิภาค
7. นางสาวศวิพร แบสำนักส่งลาภ นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๙ การไฟฟมป้านครหลวง
8. นายภิญโญ กติติก�ล วิศวกร ๘ การไฟฟมป้านครหลวง
9. นางสาวณัฐธเทคโนโลยีรา พฒัิ�����โนทัย นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๕ การไฟฟมป้านครหลวง
10. นายมาโนชุม���Ā ภาพสนที่ประชุวรรณ นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๘ การไฟฟมป้านครหลวง
11. พ.จ.อ.ชุม���Āนที่ประชุมพล  เทเทคโนโลยีประธานที่ยงธรรมดับสูง เทคโนโลยี นายชุม���Āสำนักส่างไฟฟมป้า ๖ว เมสองพัทยา
12. นายธนะสิทธิ์  อนันต์สิรเิกษม นักวิชุม���Āาการคอมพวิเตอรช์ุม���Ā6านาญการ กรมสสำนักส่งเสริมการปกครองท�องถิิ่น	กประธานที่น
เรการการบริ!มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบ ยบวาระท ! ๑ เร4!องประธานแจัดหาระ-งท !ประชุมทราบ

- ไมสำนักส่มเทคโนโลยี -
ระเบ ยบวาระท ! ๒ ริหารและจับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจั�งท ! ๑๒/๒๕๕๕  เม4!อวิหารและจันท ! ๘ มกราคม ๒๕๕๖

- ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ชุม���Āเทคโนโลยี้แจงตสำนักส่อทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมวสำนักส่า ในการประชุม���Āนที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดับสูง หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมสประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซYประธานที่งก6าหนดับสูง จัดับสูง ประชุม���Āนที่ประชุมในเดับสูง สอน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แตสำนักส่ไดับสูง �เลสประธานที่อนวันประชุม���Āนที่ประชุมเปประชุมเป็นวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ จYงไมสำนักส่ไดับสูง �เปลเทคโนโลยีประธานที่ยนเปประชุมเป็นการประชุม���Āนที่ประชุมครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ ๑/๒๕๕๖ 
แม�จะเปลเทคโนโลยีประธานที่ยนปเปลี่ยนปีปฏิทินใหิทินใหมสำนักส่แล�ว

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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- ในการประชุม���Āนที่ประชุมคณะกรรมการการบรหิารและจดัับสูง หาระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวงมหาดับสูง ไทย ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 
12/๒๕๕๕ เมสประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เปประชุมเป็นการพจิารณาให�ความเหาลอิเล็นชุม���Āอบและรบัทราบโครงการจดัับสูง หาคอมพวิเตอรข์องสสำนักส่วน
ราชุม���Āการ หนสำนักส่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดัับสูง กระทรวงมหาดับสูง ไทย และองคก์รปกครองสสำนักส่วนท�องถิิ่น	กประธานที่น  จ6านวน 5 โครงการ ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ 
ไดับสูง �จดัับสูง ท6ารายงานการประชุม���Āนที่ประชุม มเทคโนโลยีจ6านวน 8 หน�า ซYประธานที่งไดับสูง �จดัับสูง สสำนักส่งให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถิ่น	ก�กต�องลสำนักส่วงหน�าแล�ว ไมสำนักส่มเทคโนโลยีกรรมการฯ 
ทสำนักส่านใดับสูง แจ�งแก�ไขรายงานการประชุม���Āนที่ประชุมฯ แตสำนักส่อยสำนักส่างใดับสูง  จYงเรเทคโนโลยียนมาเพสประธานที่อโปรดับสูง พิจารณารับรองรายงานการประชุม���Āนที่ประชุมฯ
มตการการบริท !ประชุม รับรองรายงานการประชุม���Āนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ ๑๒/๒๕๕๕
ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร4!องเพิวเตอร4!อทราบ

ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง �น6าเสนอทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อรับทราบ ดับสูง ังนเทคโนโลยี้
๑) การประปาสสำนักส่วนภ�มิภาค สสำนักส่งส6าเนาค6าสัประธานที่งทเทคโนโลยีประธานที่ 105/2556 ลงวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 23 มกราคม 2556 เรสประธานที่อง แตสำนักส่งตั้ง

คณะกรรมการก6ากับดับสูง �แลระบบสารสนเทศของ กปภ. เพสประธานที่อดับสูง 6าเนินงานดับสูง �านสารสนเทศเปประชุมเป็นไปอยสำนักส่างมเทคโนโลยีประสิทธิภาพ สอดับสูง คล�อง
และสนับสนนที่ประชุนการดับสูง 6าเนินงานตามแผู้บริหารเทคโนโลยีสารนยนที่ประชุทธศาสตร์องค์กรฯ รวมถิ่น	กYงการพิจารณาให�ความเหาลอิเล็นชุม���Āอบการจัดับสูง หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏิทินใหิบัติทเทคโนโลยีประธานที่กระทรวงมหาดับสูง ไทยก6าหนดับสูง 

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

2) กระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร มเทคโนโลยีหนังสสอทเทคโนโลยีประธานที่ ทก 0203.1/824 ลงวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 21 มกราคม 
2556 เรสประธานที่องมอบหมาย ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสประธานที่อสาร รสำนักส่วมเปประชุมเป็นคณะกรรมการการบริหารและจัดับสูง หา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย โดับสูง ยมอบหมายให� ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการส6านักสสำนักส่งเสริมและพัฒิ�����นารัฐบาลอิเลาลอิเล็กทรอนิกส์  
เปประชุมเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนหลกั และผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ6านวยการกลนที่ประชุสำนักส่มงานมาตรฐาน ส6านักสสำนักส่งเสรมิและพฒัิ�����นารฐับาลอเิลาลอิเล็กทรอนิกส ์เปประชุมเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนส6ารอง เข�ารสำนักส่วม
เปประชุมเป็นกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����ในค6าสัประธานที่งแตสำนักส่งตัง้คณะกรรมการฯ

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๑ สรปุรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ของหนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสาหกการการบริจัดหาระฯ ปจฯ ปีงบประมาณ 
2555 ท !ผคารศาลาว่านการพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาของคณะกรรมการฯ แล-ว ค4อ

การไฟฟ้าสคารศาลาว่วนภูมการการบริภาค
- สสำนักส่งรายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารลการจัดับสูง หาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลคสำนักส่าไมสำนักส่เกิน 10 ล�านบาท จ6านวน 17 

โครงการ รวมเปประชุมเป็นเงนิทัง้สิน้ 67,482,546.64 บาท (หกสบิเจาลอิเล็ดับสูง ล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนแปดับสูง หมสประธานที่นสองพนัห�าร�อยสเทคโนโลยีประธานที่สบิหกบาทหกสบิสเทคโนโลยีประธานที่สตางค์)
- สสำนักส่งรายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารลการจัดับสูง หาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลคสำนักส่าเกิน 10 ล�านบาท จ6านวน 7 โครงการ 

รวมเปประชุมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,007,200 บาท (สองร�อยสเทคโนโลยีประธานที่สิบสามล�านเจาลอิเล็ดับสูง พันสองร�อยบาทถิ่น	ก�วน)
จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ

มตการการบริท !ประชุม รับทราบ
๓.๒ สรปุรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท !ม มลูคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน 10 ล-านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานใน

ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปจฯ ปีงบประมาณ 2555 ท !ผคารศาลาว่านการพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาของคณะกรรมการฯ ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ดิหารและจังน �
1) จงัหวดัับสูง พษิณนที่ประชุโลก จ6านวน 10 หนสำนักส่วยงาน รวม 10 โครงการ รวมเปประชุมเป็นเงนิทัง้สิน้ 653,090 บาท 

(หกแสนห�าหมสประธานที่นสามพนัเก�าสิบบาทถิ่น	ก�วน)
2) จงัหวดัับสูง พจิติร จ6านวน 66 หนสำนักส่วยงาน รวม 88 โครงการ รวมเปประชุมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๕,048,080 บาท 

(ห�าล�านสเทคโนโลยีประธานที่หมสประธานที่นแปดับสูง พนัแปดับสูง สิบบาทถิ่น	ก�วน)
๓) จังหวดัับสูง นครปฐม จ6านวน 72 หนสำนักส่วยงาน รวม 121 โครงการ รวมเปประชุมเป็นเงินทั้งสิ้น 

11,685,635 บาท (สิบเอาลอิเล็ดับสูง ล�านหกแสนแปดับสูง หมสประธานที่นห�าพันหกร�อยสามสิบห�าบาทถิ่น	ก�วน)

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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๔) จงัหวดัับสูง ยะลา จ6านวน 33 หนสำนักส่วยงาน รวม 45 โครงการ รวมเปประชุมเป็นเงนิทัง้สิน้ 15,307,800 บาท 
(สิบห�าล�านสามแสนเจาลอิเล็ดับสูง พันแปดับสูง ร�อยบาทถิ่น	ก�วน)

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรปุรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท !ม มลูคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน 10 ล-านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานใน
ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปจฯ ปีงบประมาณ 2555 ท !ดาาเนการการบรินการจัดหาระิหารและจัดหาตามระเบ ยบพิวเตอริหารและจัสดุฯ แล-ว ค4อ

1) จงัหวดัับสูง ยะลา จ6านวน ๔ หนสำนักส่วยงาน รวม ๖ โครงการ วงเงนิผู้บริหารเทคโนโลยีสารสำนักส่านการอนนที่ประชุมตัริวม ๙,475,500  บาท 
(เก�าล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนเจาลอิเล็ดับสูง หมสประธานที่นห�าพันห�าร�อยบาทถิ่น	ก�วน) ราคาจัดับสูง หาไดับสูง �จริงรวม ๙,473,500 บาท (เก�าล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนเจาลอิเล็ดับสูง หมสประธานที่นสามพัน
ห�าร�อยบาทถิ่น	ก�วน)

๒) จงัหวดัับสูง สต�ล จ6านวน 26 หนสำนักส่วยงาน รวม 36 โครงการ วงเงนิผู้บริหารเทคโนโลยีสารสำนักส่านการอนนที่ประชุมตัริวม ๙,814,970 บาท 
(เก�าล�านแปดับสูง แสนหนYประธานที่งหมสประธานที่นสเทคโนโลยีประธานที่พนัเก�าร�อยเจาลอิเล็ดับสูง สบิบาทถิ่น	ก�วน) ราคาจดัับสูง หาไดับสูง �จรงิรวม 8,942,716 บาท (แปดับสูง ล�านเก�าแสนสเทคโนโลยีประธานที่หมสประธานที่น
สองพันเจาลอิเล็ดับสูง ร�อยสิบหกบาทถิ่น	ก�วน) 

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

ระเบ ยบวาระท ! ๔ เร4!องส4บเน4!องจัดหาระากการประชุมฯ คริหารและจั�งท ! ๑๒/๒๕๕๕ เม4!อวิหารและจันท ! ๘ มกราคม ๒๕๕๕
๔.1 การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาและให-ความเหามเห็นชอบโครงการห-องเร ยนอการการบริเลามเห็กทรอนการการบริกสมพิวเตอร์สาาหริหารและจับโรงเร ยนหร4อสถาน

ศึกษาในพิวเตอร4�นท !จัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดนคารศาลาว่าน ขององคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดนคารศาลาว่าน ปจฯ ปีงบประมาณ 2556 วงเงการการบริน 24,000,0 ๐๐ บาท (ย !สการการบริบ
ส !ล-านบาทถ-วน) สคารศาลาว่วนท !เป่วนที่เป็นอุปกรณมพิวเตอร์คอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ จัดหาระาานวนเงการการบริน 14,767,200 บาท (สการการบริบส !ล-านเจัดหาระามเห็ดแสนหกหม4!นเจัดหาระามเห็ดพิวเตอริหารและจัน
สองร-อยบาทถ-วน) 

- คณะท6างานฯ ประชุม���Āนที่ประชุมครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 11/2555 เมสประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 27 พฤศจกิายน 2555 ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง 
เอกสาร และพิจารณาตามข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานปรับแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง โครงการฯ กสำนักส่อนน6าเสนอทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพสประธานที่อพิจารณาตสำนักส่อไป ซYประธานที่งองค์การบริหารสสำนักส่วนจังหวัดับสูง ไดับสูง �ประสานกับฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ วสำนักส่าจัดับสูง ท6าเอกสารไมสำนักส่ทันเนสประธานที่องจากมเทคโนโลยีโรงเรเทคโนโลยียน
ทเทคโนโลยีประธานที่ขอรับการสนับสนนที่ประชุนโครงการฯ เพิประธานที่มขY้น จYงไมสำนักส่สามารถิ่น	กน6าเข�าทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดับสูง � และประสานฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ
ขอน6าเสนอโครงการฯ ทเทคโนโลยีประธานที่ปรับแก�ไขใหมสำนักส่เข�าทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมในครั้งนเทคโนโลยี้

- คณะท6างานฯ ประชุม���Āนที่ประชุมครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 1/2556 เมสประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 24 มกราคม 2556 ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง 
เอกสารทเทคโนโลยีประธานที่ให�ปรบัแก�ไขแล�ว ยงัมเทคโนโลยีข�อสงัเกตให�ปรบัแก�ไข คสอ ในแบบสรนที่ประชุปรายการกรณเทคโนโลยีไมสำนักส่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์และแนข์�อ ๑ – ๔ ให�ระบนที่ประชุยเทคโนโลยีประธานที่ห�อ/รนที่ประชุสำนักส่น
ดับสูง �วย ในรายละเอเทคโนโลยียดับสูง คนที่ประชุณลกัษณะเฉพาะข�อ ๓ กระดับสูง านอเิลาลอิเล็กทรอนิกสข์นาดับสูง  85 น้ิว ให�ระบนที่ประชุเปประชุมเป็นขนาดับสูง ไมสำนักส่น�อยกวสำนักส่า 85 น้ิว และข�อ ๔ 
เครสประธานที่องคอมพวิเตอร ์มเทคโนโลยีหนสำนักส่วยความจ6าหลกัชุม���Āนิดับสูง  DDR3 PC3-12800 FSB 1600 Mhz…. ให�ตดัับสูง ค6าวสำนักส่า PC3-1280 FSB ออก 
ซYประธานที่งหนสำนักส่วยงานไดับสูง �ปรับแก�ไขสสำนักส่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา
ข-อสิหารและจังเกตและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏิทินใหิบัติ
แล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานปรับแก�ไขสสำนักส่วนทเทคโนโลยีประธานที่เปประชุมเป็น กรณเทคโนโลยีไมสำนักส่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์และแน์มาตรฐาน คสอ รายการทเทคโนโลยีประธานที่ ๒ กระดับสูง านมินิบอร์ดับสูง  
ให�ย�ายไปไว�ทเทคโนโลยีประธานที่กรณเทคโนโลยีตรงตามเกณฑ์และแน์มาตรฐาน โดับสูง ยใชุม���Ā�เกณฑ์และแนร์าคากลางและคนที่ประชุณลักษณะพส้นฐานกระดับสูง านอิเลาลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดับสูง เลาลอิเล็ก  
(Mini Electronic Board หรสอ Mini e-Board) ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย 
มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบในหลักการ และให� อบจ.นสำนักส่านปรับแก�ไขตามข�อเสนอของคณะกรรมการฯ เมสประธานที่อปรับแก�ไข
เรเทคโนโลยียบร�อยแล�ว ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น6าเข�ารบัรองในครั้งตสำนักส่อไป

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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๔.๒ การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาและให-ความเหามเห็นชอบโครงการพิวเตอริหารและจัฒนาระบบภูมการการบริสารสนเทศเพิวเตอร4!องานบรการการบริการ
ประชาชนและนิหารและจักทคารศาลาว่องเท !ยว ของเม4องพิวเตอริหารและจัทยา ปจฯ ปีงบประมาณ 2555 วงเงการการบริน 49,500,000 บาท (ส !สการการบริบเก-าล-านห-าแสน
บาทถ-วน) สคารศาลาว่วนท !เป่วนที่เป็นอุปกรณมพิวเตอร์คอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ จัดหาระาานวนเงการการบริน 19,194,460 บาท (สการการบริบเก-าล-านหนึ!งแสนเก-าหม4!นส !พิวเตอริหารและจันส !ร-อย
หกสการการบริบบาทถ-วน) 

- คณะกรรมการฯ ประชุม���Āนที่ประชุมเมสประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม 2556 มเทคโนโลยีข�อสังเกตและเสนอแนะให�เมสองพัทยา
ปรบัแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง คสำนักส่าพฒัิ�����นาระบบของโครงการฯ แล�วน6าเข�าพจิารณาในครัง้ตสำนักส่อไป ซYประธานที่งเมสองพทัยาไดับสูง �ปรบัแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง 
โครงการฯ ท6าให�สสำนักส่วนทเทคโนโลยีประธานที่เปประชุมเป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดับสูง ลงเหลสอ 18,704,020 บาท (สิบแปดับสูง ล�านเจาลอิเล็ดับสูง แสนสเทคโนโลยีประธานที่พันยเทคโนโลยีประธานที่สิบบาทถิ่น	ก�วน) 
และสสำนักส่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว

- คณะท6างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสารทเทคโนโลยีประธานที่ให�ปรับแก�ไขแล�ว ยังมเทคโนโลยีข�อสังเกตให�ปรับแก�ไข
คสอ คสำนักส่าพัฒิ�����นาระบบของโครงการฯ ซYประธานที่งยังมเทคโนโลยีผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��จัดับสูง การทั้ง ๓ ระบบ ซYประธานที่งเมสองพัทยาชุม���Āเทคโนโลยี้แจงวสำนักส่า สาเหตนที่ประชุทเทคโนโลยีประธานที่แยกระบบงานเพราะท6างาน
พร�อมกนัทั้ง ๓ ระบบ เปประชุมเป็นการพัฒิ�����นาคนละทเทคโนโลยีม ถิ่น	ก�าใชุม���Ā�ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��จัดับสูง การเพเทคโนโลยียงคนเดับสูง เทคโนโลยียวควบคนที่ประชุมทั้ง ๓ ระบบ จะท6าให�งานลสำนักส่าชุม���Ā�า จYงจ6าเปประชุมเป็น
ต�องท6าพร�อมกันทเทคโนโลยีเดับสูง เทคโนโลยียวทั้ง ๓ ระบบ ซYประธานที่งแตสำนักส่ละระบบมเทคโนโลยีความจ6าเปประชุมเป็นต�องใชุม���Ā�ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��จัดับสูง การและทเทคโนโลยีมงานพัฒิ�����นาทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีความร��เฉพาะดับสูง �าน 
โดับสูง ยเฉพาะระบบงานเพิประธานที่มประสิทธิภาพงานสาธารณสนที่ประชุข ซYประธานที่งจะต�องเชุม���Āสประธานที่อมโยงกับฐานข�อม�ลประชุม���Āากรของระบบ GIS ระยะทเทคโนโลยีประธานที่ ๑ 
ในการสสบค�นและน6าเสนอข�อม�ลทางดับสูง �านสาธารณสนที่ประชุข

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา
มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบ

๔.๓ การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาและให-ความเหามเห็นชอบโครงการเชคารศาลาว่าคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์พิวเตอรร-อมอุปกรณมพิวเตอร์ ขององคมพิวเตอร์การ
บรการการบริหารสคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดอุบลราชธาน  ปจฯ ปีงบประมาณ 2556-2558 วงเงการการบริน 48,360,000 บาท (ส !สการการบริบแปดล-านสามแสนหก
หม4!นบาทถ-วน)

- คณะกรรมการฯ ประชุม���Āนที่ประชุมเมสประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม 2556 มเทคโนโลยีข�อสรนที่ประชุปวสำนักส่า เมสประธานที่อยังไมสำนักส่ไดับสูง �ค6าตอบจาก
กรมบัญชุม���Āเทคโนโลยีกลางกรณเทคโนโลยีมเทคโนโลยีหนังสสอขอหารสอการค6านวณส�ตรการเชุม���Āสำนักส่าคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ เหาลอิเล็นควรพิจารณาโดับสูง ยใชุม���Ā�
หลักเกณฑ์และแน์ของคณะกรรมการฯ ไปกสำนักส่อน ซYประธานที่งไมสำนักส่มเทคโนโลยีราคากลางส6าหรับการจัดับสูง หาดับสูง �วยการเชุม���Āสำนักส่า จYงต�องใชุม���Ā�วิธเทคโนโลยีการเปรเทคโนโลยียบเทเทคโนโลยียบ ๓ 
รายการ (ยเทคโนโลยีประธานที่ห�อ/บริษัท) โดับสูง ยคณะกรรมการฯ มเทคโนโลยีข�อเสนอแนะพอสรนที่ประชุปไดับสูง �คสอ คสำนักส่าอัตราดับสูง อกเบเทคโนโลยี้ย 10% ให�ลดับสูง ลงตามคสำนักส่าเฉลเทคโนโลยีประธานที่ยของ
ธนาคารพาณิชุม���Āย์จดับสูง ทดับสูง เบเทคโนโลยียนในประเทศ (MLR+MRR)/2 ณ วันทเทคโนโลยีประธานที่ ๘ มกราคม 2556 คสอ (๗.5138+8.6063)/2 เทสำนักส่ากับ 
๘.06005 คสอให�ใชุม���Ā�เกณฑ์และแนใ์นการค6านวณอตัราดับสูง อกเบเทคโนโลยีย้ร�อยละ ๘ และคสำนักส่าบ6ารนที่ประชุงรกัษา 10% ให�ลดับสูง ลงเหลสอร�อยละ ๘ รายละเอเทคโนโลยียดับสูง 
ตามรายงานการประชุม���Āนที่ประชุมฯ ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 12/2555 หน�าทเทคโนโลยีประธานที่ 5

- องค์การบริหารสสำนักส่วนจังหวัดับสูง อนที่ประชุบลราชุม���Āธานเทคโนโลยี ไดับสูง �ปรับแก�ไขตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ท6าให�วงเงินลดับสูง ลงเหลสอ 42,997,000 บาท (สเทคโนโลยีประธานที่สิบสองล�านเก�าแสนเก�าหมสประธานที่นเจาลอิเล็ดับสูง พันบาทถิ่น	ก�วน) และไดับสูง �สสำนักส่งเอกสารทเทคโนโลยีประธานที่ปรับแก�ไข
ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ
ระเบ ยบวาระท ! ๕ เร4!องเพิวเตอร4!อพิวเตอรการการบริจัดหาระารณา

- การพจิารณาให�ความเหาลอิเล็นชุม���Āอบโครงการจดัับสูง หาคอมพวิเตอรท์เทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลคสำนักส่าเกนิ 10 ล�านบาท ของสสำนักส่วนราชุม���Āการ 
หนสำนักส่วยงานรฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครองสสำนักส่วนท�องถิิ่น	กประธานที่น ซYประธานที่งไดับสูง �ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสำนักส่านการพจิารณาและตรวจสอบของคณะท6างานฯ ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 1/2556 เมสประธานที่อ
วนัพฤหัสบดับสูง เทคโนโลยีทเทคโนโลยีประธานที่ 24 มกราคม 2556 แล�ว รวม 5 โครงการ ดับสูง งันเทคโนโลยี้

๕.๑ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มลูคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล-านบาท ของสคารศาลาว่วนราชการ  จัดหาระาานวน 1 
โครงการ ดิหารและจังน �

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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กรมสคารศาลาว่งเสรการการบริมการปกครองท-องถการการบริ!น จัดหาระาานวน   ๑   โครงการ  
1. โครงการจัดับสูง หาครนที่ประชุภัณฑ์และแน์คอมพิวเตอร์ พร�อมอนที่ประชุปกรณ์ จ6านวน 2 รายการ ส6าหรับน6ามาใชุม���Ā�ใน

ราชุม���Āการ งบประมาณปเปลี่ยนปี 2556  วงเงิน  11,200,000 บาท  (สิบเอาลอิเล็ดับสูง ล�านสองแสนบาทถิ่น	ก�วน)
- คณะท6างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และ

แนวทางปฏิทินใหิบัติแล�ว ไมสำนักส่มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานน6าไปพิจารณา
จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา

มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบ
๕.๒ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มลูคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล-านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสาหกการการบริจัดหาระ 

จัดหาระาานวน ๒ โครงการ ค4อ
การไฟฟ้าสคารศาลาว่วนภูมการการบริภาค จัดหาระาานวน   ๑   โครงการ  
2. โครงการจัดับสูง หาเครสประธานที่องพิมพ์ Laser A4 ทดับสูง แทนเครสประธานที่องเดับสูง ิม งบประมาณปเปลี่ยนปี 2556 วงเงิน 

22,680,000 บาท (ยเทคโนโลยีประธานที่สิบสองล�านหกแสนแปดับสูง หมสประธานที่นบาทถิ่น	ก�วน)
- คณะท6างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และ

แนวทางปฏิทินใหิบัติแล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานเพิประธานที่มรายละเอเทคโนโลยียดับสูง การทดับสูง แทนเครสประธานที่องเดับสูง ิมโดับสูง ยให�ท6าเปประชุมเป็นสรนที่ประชุปเอกสารวสำนักส่าทดับสูง แทน
ตัง้แตสำนักส่ปเปลี่ยนปีใดับสูง  ซYประธานที่งหนสำนักส่วยงานจดัับสูง สสำนักส่งเอกสารให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา
มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบ

การไฟฟ้านครหลวง จัดหาระาานวน   ๑   โครงการ  
3. โครงการจัดับสูง ซส้ออนที่ประชุปกรณ์บันทYกข�อม�ลเพสประธานที่อทดับสูง แทนทเทคโนโลยีประธานที่หมดับสูง อายนที่ประชุใชุม���Ā�งาน งบประมาณปเปลี่ยนปี ๒๕๕๖ 

วงเงิน ๔๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สเทคโนโลยีประธานที่สิบสามล�านห�าหมสประธานที่นบาทถิ่น	ก�วน) (ไมสำนักส่รวมภาษเทคโนโลยีม�ลคสำนักส่าเพิประธานที่ม ๗ เปอร์เซาลอิเล็นต์)  สสำนักส่วนทเทคโนโลยีประธานที่เปประชุมเป็นอนที่ประชุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 41,800,000 บาท (สเทคโนโลยีประธานที่สิบเอาลอิเล็ดับสูง ล�านแปดับสูง แสนบาทถิ่น	ก�วน)

- คณะท6างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และ
แนวทางปฏิทินใหิบัติแล�ว ไมสำนักส่มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานน6าไปพิจารณา

จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา
มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบ

๕.๓ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มลูคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล-านบาท ขององคมพิวเตอร์กรปกครองสคารศาลาว่วนท-องถการการบริ!น  
จัดหาระาานวน ๒ โครงการ  ค4อ

องคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดเพิวเตอรชรบุร  จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
4. โครงการขอรับการสนับสนนที่ประชุนครนที่ประชุภัณฑ์และแน์คอมพิวเตอร์พร�อมสสประธานที่อการเรเทคโนโลยียนการสอน ประจ6า

ปเปลี่ยนปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 20,000,000 บาท  (ยเทคโนโลยีประธานที่สิบล�านบาทถิ่น	ก�วน) สสำนักส่วนทเทคโนโลยีประธานที่เปประชุมเป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ6านวนเงิน 
19,219,664 บาท  (สิบเก�าล�านสองแสนหนYประธานที่งหมสประธานที่นเก�าพันหกร�อยหกสิบสเทคโนโลยีประธานที่บาทถิ่น	ก�วน)

- คณะท6างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และ
แนวทางปฏิทินใหิบัติแล�ว ไมสำนักส่มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนสำนักส่วยงานน6าไปพิจารณา จYงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���Āนที่ประชุมเพสประธานที่อโปรดับสูง พิจารณา
มตการการบริท !ประชุม เหาลอิเล็นชุม���Āอบ

องคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดสระบุร  จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
5. โครงการจดัับสูง ซสอ้วสัดับสูง นที่ประชุอนที่ประชุปกรณเ์ครสประธานที่องถิ่น	กสำนักส่ายภาพใต�ท�องรถิ่น	กระบบคอมพวิเตอร ์เพสประธานที่อตรวจสอบหาวตัถิ่น	กนที่ประชุ

ต�องสงสัย วัตถิ่น	กนที่ประชุระเบิดับสูง  และยาเสพติดับสูง  เพสประธานที่อติดับสูง ตั้งในพส้นทเทคโนโลยีประธานที่จังหวัดับสูง สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี งบประมาณปเปลี่ยนปี 2556 วงเงิน 11,165,000 บาท 
(สิบเอาลอิเล็ดับสูง ล�านหนYประธานที่งแสนหกหมสประธานที่นห�าพันบาทถิ่น	ก�วน)

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)






