
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖
วนัพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น.

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

ผู้  มา  ประชุม  
1. นายจรินทร ์จกักะพาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รองประธานคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.วฒิุพงศ์ พงศ์สวุรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกฤษ มันทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพจิักษ์ เพิ่มประเสรฐิ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คอมพวิเตอร์แห่งชาติ
6. นางอาทติยา สธุาธรรม ผูอ้ำานวยการสำานักสง่เสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์สป. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายศุภลักษณ์  ปรีตเิขมรัตน์ เจา้พนักงานปกครองชำานาญการ กรรมการ

ผู้แทนกรมการปกครอง
8. นายอดิศร  สุทธเิลิศ ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
9. นางสพุรรณี  เกิดสุวรรณ์ ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศ กรรมการ

ผู้แทนกรมที่ดนิ
10. นายพงษ์ศักดิ ์ ธรีะกติตวิัฒนา วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. นายชานน วาสิกศริิ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิิน กรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิิน
12. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี นักทรพัยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ กรรมการ

ผู้แทนกรมโยธาธกิารและผังเมือง
13. นายวุฒินันท์  สิลมฐั ผู้ช่วยผูว้่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการ

ผู้แทนการประปานครหลวง
14. นางสมภทัร  ชูอิสสระ ผู้อำานวยการกองคอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย กรรมการ

ผู้แทนการประปาสว่นภูมิภาค
15. นายพิเชษฐ์  ชานวาทิก ผู้ตรวจการ กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟา้นครหลวง
16. นายสงวน อนุตรโสตถิิ ผู้ช่วยผูว้่าการธุรกจิสารสนเทศและสื่อสาร กรรมการ

ผู้แทนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
17. พนัโท นราวทิย์ เปาอินทร์ รองผู้อำานวยการองคก์ารตลาด กรรมการ

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) องค์การตลาด
18. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ

แทนผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
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19. นายชุม���èวลิต จรสัตระก�ล ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการสวเตอร์แห่วนอ=านวยการ  กรรมการ
 แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการส=านักพัฒิ�����นาและสวเตอร์แห่งเสริมการบริหาร-

ราชุม���èการจังหวดัับสูง  สป.มท.
20. นายทองสิน สัตยาพันธนที่ประชุ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการสวเตอร์แห่วนยนที่ประชุทธศาสตร์สารสนเทศและการสรประธานที่อสาร กรรมการและ

 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
21. นางบนที่ประชุษราคัม หวังศริิจติร หัวหน�ากลนที่ประชุวเตอร์แห่มพฒัิ�����นาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร กรรมการและ

ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
22. นางสาววรรณภา ขันติสมบ�รณ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการสวเตอร์แห่วนเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและ

ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
23. นางสาววิไลภรณ์ ศรเทคโนโลยีไพศาล นักวิชุม���èาการคอมพวิเตอรช์ุม���è=านาญการ กรรมการและ

 ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
24. นางสนที่ประชุณเทคโนโลยีย์ ชุม���è�ปรเทคโนโลยีชุม���èา เจ�าพนักงานธนที่ประชุรการชุม���è=านาญงาน กรรมการและ

ศ�นย์เทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
ผู1ไมคารศาลาว่มาประชุม (ตดิับสูง ราชุม���èการ)
1. นายวิบ�ลย์ สงวนพงศ์ ปลดัับสูง กระทรวงมหาดับสูง ไทย ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.ดับสูง ร.ธนารักษ์ ธเทคโนโลยีระมัประธานที่นคง หัวหน�าภาควชิุม���èาเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����

 สถิ่น	กาบันเทคโนโลยเทคโนโลยีนานาชุม���èาติสิรนิธร
3. นายกฤษณ์ ธนาวณิชุม���è ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการศ�นยเ์ทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร สป.มท. กรรมการและเลขานนที่ประชุการ
ผู1เข1ารคารศาลาว่วมประชุม 
1. นายแสวง บนที่ประชุญรักศิลป์ ปลดัับสูง องค์การบริหารสวเตอร์แห่วนจังหวดัับสูง สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี อบจ.สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี
2. นายสนที่ประชุเทพ ศรเทคโนโลยีสรวล ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการกองการศกองการศึกษา ศาสนา และวัฒิ�����นธรรม อบจ.สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี
3. นางฐติิภา กาญจนาภรณ์ นักวิชุม���èาการศกองการศึกษา ๖ว อบจ.สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี
4. นางกมลภัทร ธรรมสนที่ประชุนทร นักบริหารการศกองการศึกษา อบจ.ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยี
5. นางสาวจตกองการศึพร อกองการศึ้งเท�ง เจ�าหน�าทเทคโนโลยีประธานที่บันทกองการศึกข�อม�ล อบจ.ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยี
6. ววเตอร์แห่าทเทคโนโลยีประธานที่ ร.ต.ปราสัย สนที่ประชุขปสัย สุขปิติ ศกองการศึกษานิเทศก์ อบจ.ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยี
7. นายสมชุม���èนก สันตินิยม ทเทคโนโลยีประธานที่ปรกองการศึกษา อบจ.สระบนที่ประชุรเทคโนโลยี
8. นายชุม���èงิชุม���èัย เอเทคโนโลยีประธานที่ยมสิทธพิันธนที่ประชุ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการฝ่ายบริหัวหน้าฝ่าย การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
9. นายวเทคโนโลยีรสทิธิ์ โพธิปักขิย์ นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๑๐ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
10. นายพิศณนที่ประชุ ตันติถิ่น	กาวร ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��อ=านวยการฝ่ายบริหัวหน้าฝ่าย การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
11. นายโสฬส สนที่ประชุขานนท์สวัสดับสูง ิ์ นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๖ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
12. นางอัญชุม���èลเทคโนโลยี นาคนิศร นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๑๐ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
13. นายภิญโญ กติติก�ล วิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
14. นางสาวศวิพร แบวเตอร์แห่งลาภ นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๙ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
15. นางสาวสนที่ประชุณเทคโนโลยี เลิศอนที่ประชุดับสูง มมงคล นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
16. นางสาวศริิพร ธมัมวิจยะปัญญา นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๘ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
17. นายกิตตชิุม���èัย น�อยนวล ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ชุม���èวเตอร์แห่วยเจ�าหน�าทเทคโนโลยีประธานที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เมรองพัทยา
18. นางสาวรักชุม���èนก ภิรมยาภรณ์ เจ�าหน�าทเทคโนโลยีประธานที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ๖ (ว) เมรองพัทยา
19. พ.จ.อ.ชุม���èนที่ประชุมพล เทเทคโนโลยีประธานที่ยงธรรมดับสูง เทคโนโลยี นายชุม���èวเตอร์แห่างไฟฟ้แทนกรมป้า ๖ (ว) เมรองพัทยา
20. นางสาวณัฐธเทคโนโลยีรา พฒัิ�����โนทัย นักประมวลผู้บริหารเทคโนโลยีสารลข�อม�ล ๕ การไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวง
21. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม นักวิชุม���èาการคอมพวิเตอรช์ุม���è=านาญการ กรมสวเตอร์แห่งเสริมฯ
22. นายธณัฐ สนที่ประชุขรมย์ นักวิชุม���èาการคอมพวิเตอรช์ุม���è=านาญการ กรมป้แทนกรมป้องกันฯ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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เรการการบริ!มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
ระเบ ยบวาระท ! ๑ เร8!องประธ์ ๒๕๕๖านแจัดหาระ1งท !ประชุมทราบ

- ไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยี -
ระเบ ยบวาระท ! ๒ ริหารและจับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจั�งท ! ๑/๒๕๕๖  เม8!อวิหารและจันท ! ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

-  ประธานฯ ไดับสูง �มอบให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น=าเสนอรายงานการประชุม���èนที่ประชุมตวเตอร์แห่อทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ ววเตอร์แห่าในการประชุม���èนที่ประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดับสูง หาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย ครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ ๑/๒๕๕๖ เมรประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๖ เป๖ เป็นการพิจารณาให�ความเหเล็นชุม���èอบและรับทราบโครงการจัดับสูง หาคอมพิวเตอร์ของสวเตอร์แห่วนราชุม���èการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดับสูง 
กระทรวงมหาดับสูง ไทย และองค์กรปกครองสวเตอร์แห่วนท�องถิิ่น	กประธานที่น จ=านวน ๘ โครงการ ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง �จัดับสูง ท=ารายงานการประชุม���èนที่ประชุม 
จ=านวน ๗ หน�า ซกองการศึประธานที่งไดับสูง �จัดับสูง สวเตอร์แห่งให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถิ่น	ก�กต�องลวเตอร์แห่วงหน�าแล�ว ไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีกรรมการฯ ทวเตอร์แห่านใดับสูง แจ�งแก�ไข
รายงานการประชุม���èนที่ประชุมฯ แตวเตอร์แห่อยวเตอร์แห่างใดับสูง  จกองการศึงเรเทคโนโลยียนมาเพรประธานที่อโปรดับสูง พจิารณารับรองรายงานการประชุม���èนที่ประชุมฯ
มตการการบริท !ประชุม รับรองรายงานการประชุม���èนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ ๑/๒๕๕๖
ระเบ ยบวาระท ! ๓ เร8!องเพิวเตอร8!อทราบ

๓.1 กรมการพฒัิ�����นาชุม���èนที่ประชุมชุม���èน สวเตอร์แห่งส=าเนาค=าสัประธานที่งทเทคโนโลยีประธานที่ 128/2556 ลงวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 12 กนที่ประชุมภาพนัธ ์2556 เรรประธานที่อง แตวเตอร์แห่งตัง้
คณะกรรมการเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร กรมการพัฒิ�����นาชุม���èนที่ประชุมชุม���èน เพรประธานที่อพิจารณาให�ความเหเล็นชุม���èอบและอนนที่ประชุมัติ
โครงการทเทคโนโลยีประธานที่ใชุม���è�ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของหนวเตอร์แห่วยงานซกองการศึประธานที่งมเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าไมวเตอร์แห่เกิน 10 ล�านบาท และให�รายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารลการ
พจิารณาให�กระทรวงมหาดับสูง ไทยทราบ

จกองการศึงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมเพรประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๒ กระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร ไดับสูง �ดับสูง =าเนินการจัดับสูง การประชุม���èาพิจารณ์ (รวเตอร์แห่าง) 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์ราคากลางและคนที่ประชุณลักษณะพร้นฐานครนที่ประชุภัณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์คอมพิวเตอร์ ประจ=าป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทเทคโนโลยีประธานที่เวเล็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรประธานที่อสาร (http://www.mict.go.th) หากมเทคโนโลยีข�อเสนอแนะกรนที่ประชุณาติดับสูง ตวเตอร์แห่อ rangsarit.n@mict.go.th, 
teeravut.t@mict.go.th, sorasak.k@mict.go.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๙๒๘

จกองการศึงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมเพรประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

๓.๓ สรนที่ประชุปรายงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารลการจัดับสูง หาระบบคอมพิวเตอร์ทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าไมวเตอร์แห่เกิน 10 ล�านบาท ของหนวเตอร์แห่วยงานใน
ระดับสูง ับจังหวัดับสูง  ป ประจำปีงบประมาณ 2555 ทเทคโนโลยีประธานที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับสูง บัจังหวดัับสูง  ดับสูง งันเทคโนโลยี้

1) จงัหวดัับสูง นราธวิาส จ=านวน ๔๖ หนวเตอร์แห่วยงาน รวม ๖๐ โครงการ รวมเป๖ เป็นเงนิทัง้สิน้ ๖,๗๘๓,๘๓๐ บาท 
(หกล�านเจเล็ดับสูง แสนแปดับสูง หมรประธานที่นสามพนัแปดับสูง ร�อยสามสบิบาทถิ่น	ก�วน) 

๒) จงัหวดัับสูง ฉะเชุม���èงิเทรา จ=านวน ๒๐ หนวเตอร์แห่วยงาน รวม ๒๒ โครงการ รวมเป๖ เป็นเงนิทัง้สิน้ ๔,๗๗๔,๑๕๐ บาท 
(สเทคโนโลยีประธานที่ล�านเจเล็ดับสูง แสนเจเล็ดับสูง หมรประธานที่นสเทคโนโลยีประธานที่พนัหนกองการศึประธานที่งร�อยห�าสบิบาทถิ่น	ก�วน) 

๓) จงัหวดัับสูง บนที่ประชุรเทคโนโลยีรมัย ์จ=านวน ๖๒ หนวเตอร์แห่วยงาน รวม ๑๐๔ โครงการ รวมเป๖ เป็นเงนิทัง้สิน้ ๙,๕๒๓,๘๒๗  บาท 
(เก�าล�านห�าแสนสองหมรประธานที่นสามพนัแปดับสูง ร�อยยเทคโนโลยีประธานที่สบิเจเล็ดับสูง บาทถิ่น	ก�วน) 

๔) จงัหวดัับสูง พษิณนที่ประชุโลก จ=านวน ๑๕ หนวเตอร์แห่วยงาน รวม ๒๔ โครงการ รวมเป๖ เป็นเงนิทัง้สิน้ ๓,๔๕๐,๔๕๐ บาท 
(สามล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนห�าหมรประธานที่นสเทคโนโลยีประธานที่ร�อยห�าสบิบาทถิ่น	ก�วน)

จกองการศึงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมเพรประธานที่อโปรดับสูง ทราบ
มตการการบริท !ประชุม รับทราบ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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ระเบ ยบวาระท ! ๔ - เร8!องส8บเน8!องจัดหาระากการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจั�งท ! ๑/๒๕๕๖ เม8!อวิหารและจันท ! ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๔.๑ การพิจารณาและให�ความเหเล็นชุม���èอบโครงการห�องเรเทคโนโลยียนอิเลเล็กทรอนิกส์ส=าหรับโรงเรเทคโนโลยียนหรรอ

สถิ่น	กานศกองการศึกษาในพร้นทเทคโนโลยีประธานที่จังหวัดับสูง นวเตอร์แห่าน ขององค์การบริหารสวเตอร์แห่วนจังหวัดับสูง นวเตอร์แห่าน  ป ประจำปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 24,000,๐๐๐ บาท 
(ยเทคโนโลยีประธานที่สิบสเทคโนโลยีประธานที่ล�านบาทถิ่น	ก�วน) สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ=านวนเงิน 14,767,200 บาท (สิบสเทคโนโลยีประธานที่ล�านเจเล็ดับสูง แสนหกหมรประธานที่นเจเล็ดับสูง พัน
สองร�อยบาทถิ่น	ก�วน)

คณะกรรมการฯ ประชุม���èนที่ประชุมเมรประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 31 มกราคม 2556 มเทคโนโลยีมตเิหเล็นชุม���èอบในหลกัการแล�ว และมเทคโนโลยีข�อสังเกต
ให�หนวเตอร์แห่วยงานปรับแก�ไขกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์มาตรฐาน รายการทเทคโนโลยีประธานที่ ๒ กระดับสูง านมินิบอร์ดับสูง  ให�ย�ายไปไว�ทเทคโนโลยีประธานที่กรณเทคโนโลยีตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรวม์าตรฐานโดับสูง ยใชุม���è�เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรวร์าคากลางและคนที่ประชุณลกัษณะพรน้ฐานกระดับสูง านอเิลเล็กทรอนิกสข์นาดับสูง เลเล็ก (Mini Electronic Board 
หรรอ Mini e-Board) ของกระทรวงมหาดับสูง ไทย และเมรประธานที่อปรับแก�ไขแล�ว ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น=าเข�ารับรองในครั้งตวเตอร์แห่อไป 

คณะท=างานฯ ประชุม���èนที่ประชุมครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ ๒/๒๕๕๖ เมรประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๒๒ กนที่ประชุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ไดับสูง �ตรวจสอบเอกสารรายการ
กระดับสูง านมินิบอรด์ับสูง ตามข�อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซกองการศึประธานที่งองคก์ารบริหารสวเตอร์แห่วนจังหวัดับสูง นวเตอร์แห่านไดับสูง �ปรับแก�ไข และสวเตอร์แห่ง
ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุม

จกองการศึงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมเพรประธานที่อโปรดับสูง พิจารณา
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ

- เร8!องส8บเน8!องจัดหาระากการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจั�งท ! ๑๐/๒๕๕๕ เม8!อวิหารและจันท ! ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๔.๒ การพิจารณาและให�ความเหเล็นชุม���èอบโครงการยกระดับสูง ับคนที่ประชุณภาพสถิ่น	กานศกองการศึกษาดับสูง �วยสรประธานที่ออิเลเล็กทรอนิกส์

ตรงตามมาตรฐานตัวชุม���èเทคโนโลยี้วัดับสูง  ขององค์การบริหารสวเตอร์แห่วนจังหวัดับสูง ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยี งบประมาณป ประจำปี 2555 วงเงิน 27,288,800 บาท (ยเทคโนโลยีประธานที่สิบ
เจเล็ดับสูง ล�านสองแสนแปดับสูง หมรประธานที่นแปดับสูง พันแปดับสูง ร�อยบาทถิ่น	ก�วน) 

คณะกรรมการฯ ประชุม���èนที่ประชุมครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ 10/2555 เมรประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ 31 ตนที่ประชุลาคม 2555 มเทคโนโลยีมติเหเล็นชุม���èอบในหลักการ 
แตวเตอร์แห่มเทคโนโลยีข�อสังเกตและเสนอแนะให�องค์การบริหารสวเตอร์แห่วนจังหวัดับสูง ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยี เพิประธานที่มเติมรายละเอเทคโนโลยียดับสูง คนที่ประชุณลักษณะพร้นฐานของสรประธานที่อ
อเิลเล็กทรอนิกส ์(ซอฟตแ์วร์) แล�วน=าไปปรกองการศึกษากรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ����� และเมรประธานที่อผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��ทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิิ�����เหเล็นชุม���èอบแล�ว ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ 
น=าเข�ารับรองในครั้งตวเตอร์แห่อไป 

ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง �รับการประสานจากหนวเตอร์แห่วยงานววเตอร์แห่า ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��รับผู้บริหารเทคโนโลยีสาริดับสูง ชุม���èอบโครงการปหัวหน้าฝ่วยกระทันหันไมวเตอร์แห่สามารถิ่น	ก
จัดับสูง ท=ารายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสารไดับสูง � ท=าให�ลวเตอร์แห่าชุม���è�า จกองการศึงขอน=าเสนอรายละเอเทคโนโลยียดับสูง ทเทคโนโลยีประธานที่จัดับสูง ท=าเพิประธานที่มเติมมาเพรประธานที่อให�คณะกรรมการฯ พิจารณา  
ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง  Program ทเทคโนโลยีประธานที่สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ 

คณะท=างานฯ ประชุม���èนที่ประชุมครั้งทเทคโนโลยีประธานที่ ๒/๒๕๕๖ เมรประธานที่อวันทเทคโนโลยีประธานที่ ๒๒ กนที่ประชุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไดับสูง �ดับสูง �รายละเอเทคโนโลยียดับสูง โปรแกรมทเทคโนโลยีประธานที่ 
อบจ.ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยีสวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น=าเสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมแล�ว ปรากฏววเตอร์แห่ามเทคโนโลยีการเพิประธานที่มสวเตอร์แห่วนประกอบของระบบ ครอ โมดับสูง �ล
e-Book ดับสูง �วยถิ่น	กรอววเตอร์แห่าสวเตอร์แห่วนราชุม���èการไดับสูง �ประโยชุม���èน์ และมเทคโนโลยีข�อสังเกตและเสนอแนะให�หนวเตอร์แห่วยงานเข�าชุม���èเทคโนโลยี้แจงรายละเอเทคโนโลยียดับสูง โครงการทเทคโนโลยีประธานที่
ปรับแก�ไขเพรประธานที่อให�ทเทคโนโลยีประธานที่ปรกองการศึกษา (ดับสูง ร.วนที่ประชุฒิิ�����พงศ์ พงศ์สนที่ประชุวรรณ) ตรวจสอบดับสูง �กวเตอร์แห่อนเข�าวาระคณะกรรมการฯ ววเตอร์แห่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านหรรอไมวเตอร์แห่ ถิ่น	ก�าผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านการ
พจิารณา ให�ประสานกับฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ เพรประธานที่อน=าเข�ารบัรองในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตวเตอร์แห่อไป

ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ไดับสูง �รับการประสานจากผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทน อบจ.ชุม���èลบนที่ประชุรเทคโนโลยีววเตอร์แห่า เมรประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ ๒๗ กนที่ประชุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไดับสูง �เข�า
ชุม���èเทคโนโลยี้แจงรายละเอเทคโนโลยียดับสูง โครงการฯ ทเทคโนโลยีประธานที่เพิประธานที่มเติมกับทเทคโนโลยีประธานที่ปรกองการศึกษา (ดับสูง ร.วนที่ประชุฒิิ�����พงศ์ พงศ์สนที่ประชุวรรณ) และเหเล็นชุม���èอบแล�ว

จกองการศึงเรเทคโนโลยียนทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมเพรประธานที่อโปรดับสูง พจิารณา
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ
ระเบ ยบวาระท ! ๕ เร8!องเพิวเตอร8!อพิวเตอรการการบริจัดหาระารณา

- การพจิารณาให�ความเหเล็นชุม���èอบโครงการจดัับสูง หาคอมพวิเตอรท์เทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเกนิ 10 ล�านบาท และทเทคโนโลยีประธานที่มเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเกนิ 
100 ล�านบาท ของสวเตอร์แห่วนราชุม���èการ หนวเตอร์แห่วยงานรฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครองสวเตอร์แห่วนท�องถิิ่น	กประธานที่น  ซกองการศึประธานที่งไดับสูง �ผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านการพจิารณาและตรวจสอบ
ของคณะท=างานฯ ครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ ๒/2556 เมรประธานที่อวนัศนที่ประชุกรท์เทคโนโลยีประธานที่ ๒๒ กนที่ประชุมภาพนัธ ์2556 แล�ว รวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ดับสูง งันเทคโนโลยี้

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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๕.๑ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล1านบาท ของสคารศาลาว่วนราชการ  จัดหาระาานวน 1 
โครงการ ดิหารและจังน �

กรมป้องกิหารและจันและบรรเทาสาธ์ ๒๕๕๖ารณภิหารและจัย จัดหาระาานวน   ๑   โครงการ  
1. โครงการบ�รณาการระบบเชุม���èรประธานที่อมโยงคลังข�อม�ลสาธารณภัยแหวเตอร์แห่งชุม���èาติกับหนวเตอร์แห่วยงานทเทคโนโลยีประธานที่เกเทคโนโลยีประธานที่ยวข�อง 

งบประมาณป ประจำปี 2557  วงเงิน 14,000,000 บาท  (สิบสเทคโนโลยีประธานที่ล�านบาทถิ่น	ก�วน) 
- คณะท=างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์และแนวทาง

ปฏิบัติแล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนวเตอร์แห่วยงานปรับแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง อัตราควเตอร์แห่าจ�างพัฒิ�����นาระบบให�เป๖ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติควเตอร์แห่าจ�าง
ทเทคโนโลยีประธานที่ปรกองการศึกษา ป ประจำปีงบประมาณ 2554 ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ปรับแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง อตัราควเตอร์แห่าจ�างพัฒิ�����นาระบบให�เป๖ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ควเตอร์แห่าจ�างทเทคโนโลยีประธานที่ปรกองการศึกษา ป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ปรบัแก�ไข สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ
ข1อสิหารและจังเกตและข1อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มเทคโนโลยีข�อสงัเกตให�หนวเตอร์แห่วยงานปรับแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง โครงการให�ชุม���èดัับสูง เจนววเตอร์แห่าการจดัับสูง หาครัง้นเทคโนโลยีท้=า
อะไรไดับสูง �แควเตอร์แห่ไหน และอนาคตมเทคโนโลยีความต�องการให�ระบบพฒัิ�����นาเพิประธานที่มเตมิไดับสูง �แควเตอร์แห่ไหน ต�องใชุม���è�งบประมาณเทวเตอร์แห่าไหรวเตอร์แห่ และมเทคโนโลยีข�อเสนอแนะววเตอร์แห่า
ในการจดัับสูง ท=าขอบเขตงาน (TOR) ควรเขเทคโนโลยียนความต�องการในการพฒัิ�����นาระบบให�ชุม���èดัับสูง เจน ระบนที่ประชุรายละเอเทคโนโลยียดับสูง ให�ลกองการศึก เพรประธานที่อให�ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��รบัจ�าง
พฒัิ�����นาสามารถิ่น	กท=างานไดับสูง �ตรงตามความต�องการของหนวเตอร์แห่วยงาน และหนวเตอร์แห่วยงานจะตรวจรบังานไดับสูง �งวเตอร์แห่ายขกองการศึน้
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบในหลักการ และให�หนวเตอร์แห่วยงานปรับแก�ไขตามข�อเสนอของคณะกรรมการฯ เมรประธานที่อปรับแก�ไข
เรเทคโนโลยียบร�อยแล�ว ให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น=าเข�ารบัรองในครั้งตวเตอร์แห่อไป

๕.๒ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล1านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสาหกการการบริจัดหาระ 
จัดหาระาานวน 3 โครงการ ค8อ

การไฟฟ้านครหลวง จัดหาระาานวน   ๓   โครงการ  
2. โครงการจัดับสูง หาระบบคอมพิวเตอร์พร�อมอนที่ประชุปกรณ์ประกอบทดับสูง แทน และเพิประธานที่มเติม งบประมาณ

ป ประจำปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๗๖,๔๘๐,๔๐๐ บาท (เจเล็ดับสูง สิบหกล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนแปดับสูง หมรประธานที่นสเทคโนโลยีประธานที่ร�อยบาทถิ่น	ก�วน) (ไมวเตอร์แห่รวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มร�อยละ ๗)
- คณะท=างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์และแนวทาง

ปฏิบัติแล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนวเตอร์แห่วยงานคิดับสูง ค=านวณราคารวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์ดับสูง �วย เมรประธานที่อรวมภาษเทคโนโลยี
ม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์แล�ว สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพวิเตอร์ วงเงิน ๗๖,๖๔๐,๗๗๐ บาท (เจเล็ดับสูง สิบหกล�าน
หกแสนสเทคโนโลยีประธานที่หมรประธานที่นเจเล็ดับสูง ร�อยเจเล็ดับสูง สบิบาทถิ่น	ก�วน) ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ปรบัแก�ไข สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ

3. โครงการพัฒิ�����นาระบบบริหารงานภาคสนาม (Field Forces Management) งบประมาณป ประจำปี 
๒๕๕๖ วงเงิน ๙๓,๖๑๔,๐๐๕ บาท (เก�าสิบสามล�านหกแสนหนกองการศึประธานที่งหมรประธานที่นสเทคโนโลยีประธานที่พันห�าบาทถิ่น	ก�วน) (ไมวเตอร์แห่รวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มร�อยละ ๗) 
สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 81,282,005 บาท (แปดับสูง สิบเอเล็ดับสูง ล�านสองแสนแปดับสูง หมรประธานที่นสองพันห�าบาทถิ่น	ก�วน)

- คณะท=างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตให�หนวเตอร์แห่วยงานปรับแก�ไขรายละเอเทคโนโลยียดับสูง ควเตอร์แห่าใชุม���è�จวเตอร์แห่ายในการพัฒิ�����นาโปรแกรม และปรับแก�ไขสวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็น
อนที่ประชุปกรณ์อรประธานที่น ๆ รายการทเทคโนโลยีประธานที่ ๑ ระบบสรประธานที่อสารของโครงการ ให�ระบนที่ประชุรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เพิประธานที่มเติมตามทเทคโนโลยีประธานที่หนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ชุม���èเทคโนโลยี้แจงทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ ววเตอร์แห่า
เป๖ เป็นควเตอร์แห่าซิมการ์ดับสูง โทรศัพท์ และคิดับสูง ค=านวณราคารวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์ดับสูง �วย เมรประธานที่อรวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่า
เพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรวแ์ล�ว สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณค์อมพวิเตอร ์วงเงนิ ๘๖,๖๖๑,๐๕๗ บาท (แปดับสูง สบิหกล�านหกแสน
หกหมรประธานที่นหนกองการศึประธานที่งพนัห�าสบิเจเล็ดับสูง บาทถิ่น	ก�วน) ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ปรบัแก�ไข สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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4. โครงการจดัับสูง หาพร�อมตดิับสูง ตัง้ระบบเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครรอขวเตอร์แห่ายทเทคโนโลยีประธานที่ศ�นยค์อมพวิเตอร ์ DR Site 
งบประมาณป ประจำปี ๒๕๕๕ วงเงนิ ๕๒๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท (ห�าร�อยยเทคโนโลยีประธานที่สบิแปดับสูง ล�านสามแสนแปดับสูง หมรประธานที่นบาทถิ่น	ก�วน) (ไมวเตอร์แห่รวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่ม
ร�อยละ ๗) สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 493,880,000 บาท (สเทคโนโลยีประธานที่ร�อยเก�าสิบสามล�านแปดับสูง แสนแปดับสูง หมรประธานที่นบาทถิ่น	ก�วน)

- คณะท=างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์และแนวทาง
ปฏบัิตแิล�ว มเทคโนโลยีข�อสงัเกตครอ โครงการ DR Site นเทคโนโลยี ้ไดับสูง �เคยเสนอมาและไดับสูง �ผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านความเหเล็นชุม���èอบในหลกัการไปแล�วในคราวประชุม���èนที่ประชุมครัง้ทเทคโนโลยีประธานที่ 
6/2555 เมรประธานที่อวนัทเทคโนโลยีประธานที่ 12 กรกฎาคม 2555 ในวงเงนิ 543.319 ล�านบาท และในครัง้นเทคโนโลยีก้ารไฟฟ้แทนกรมป้านครหลวงไดับสูง �มเทคโนโลยีการปรบัแก�ไข
รายการเสนอเข�ามาใหมวเตอร์แห่ เป๖ เป็นวงเงิน ๕๒๘.๓๘ ล�านบาท โดับสูง ยไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีตารางเปรเทคโนโลยียบเทเทคโนโลยียบรายการเดับสูง มิกบัรายการทเทคโนโลยีประธานที่ปรบัเปลเทคโนโลยีประธานที่ยนใหมวเตอร์แห่ 
จกองการศึงเสนอแนะให�หนวเตอร์แห่วยงานประสานกบัฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ในรายการทเทคโนโลยีประธานที่ปรบัเปลเทคโนโลยีประธานที่ยนใหมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีอะไรบ�างแตกตวเตอร์แห่างอยวเตอร์แห่างไร และคดิับสูง ค=านวณ
ราคารวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์ดับสูง �วย เมรประธานที่อรวมภาษเทคโนโลยีม�ลควเตอร์แห่าเพิประธานที่มรายการกรณเทคโนโลยีไมวเตอร์แห่มเทคโนโลยีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์แล�ว  
สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณค์อมพวิเตอร ์วงเงนิ ๕๒๘,๔๕๑,๖๐๐ บาท (ห�าร�อยยเทคโนโลยีประธานที่สบิแปดับสูง ล�านสเทคโนโลยีประธานที่แสนห�าหมรประธานที่นหนกองการศึประธานที่งพันหกร�อยบาทถิ่น	ก�วน) 
ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �ปรบัแก�ไข สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ

คณะท=างานฯ มเทคโนโลยีข�อเสนอแนะให�มเทคโนโลยีการเพิประธานที่มวาระการประชุม���èนที่ประชุมอเทคโนโลยีก ๑ วาระ ครอ กการพจิารณาโครงการ
ทเทคโนโลยีประธานที่เคยผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านการพิจารณาเหเล็นชุม���èอบในหลักการแล�ว และขอเปลเทคโนโลยีประธานที่ยนแปลงรายละเอเทคโนโลยียดับสูง หรรองบประมาณ” ซกองการศึประธานที่งต�องน=ารายละเอเทคโนโลยียดับสูง 
โครงการเดับสูง ิมมาเปรเทคโนโลยียบเทเทคโนโลยียบกับโครงการทเทคโนโลยีประธานที่ขอเปลเทคโนโลยีประธานที่ยนแปลง
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ

๕.๓ โครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ฯ ท !ม มลูคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล1านบาท ขององคมพิวเตอร์กรปกครองสคารศาลาว่วนท1องถิ่น จำการการบริ!น 
จัดหาระาานวน 3 โครงการ  ค8อ

เม8องพิวเตอริหารและจัทยา จัดหาระาานวน ๒ โครงการ
5. โครงการเพิประธานที่มศักยภาพระบบกล�องโทรทัศน์วงจรปสัย สุขปิดับสูง เพรประธานที่อการเฝ่ายบริ้แทนกรมป้าระวังภัยคนที่ประชุกคามเยาวชุม���èน

โรงเรเทคโนโลยียนเมรองพัทยา ป ประจำปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 66,000,000 บาท (หกสิบหกล�านบาทถิ่น	ก�วน) สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ=านวนเงิน 41,328,650 บาท (สเทคโนโลยีประธานที่สิบเอเล็ดับสูง ล�านสามแสนสองหมรประธานที่นแปดับสูง พันหกร�อยห�าสิบบาทถิ่น	ก�วน)

- คณะท=างานฯ ไดับสูง �ตรวจสอบรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เอกสาร และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์กระทรว์และแนวทาง
ปฏิบัติแล�ว มเทคโนโลยีข�อสังเกตครอ ท=าไมเมรองพัทยาไมวเตอร์แห่รวม ๒ โครงการ เป๖ เป็นโครงการเดับสูง เทคโนโลยียวกันเพราะเป๖ เป็นการติดับสูง ตั้งกล�องวงจรปสัย สุขปิดับสูง 
เหมรอนกัน จะเป๖ เป็นการแบวเตอร์แห่งซร้อแบวเตอร์แห่งจ�างหรรอไมวเตอร์แห่ ซกองการศึประธานที่งเมรองพัทยาชุม���èเทคโนโลยี้แจงววเตอร์แห่า ไมวเตอร์แห่สามารถิ่น	กรวมเป๖ เป็นโครงการเดับสูง เทคโนโลยียวกันไดับสูง � เนรประธานที่องจากเป๖ เป็น
เงนิงบประมาณแผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่นดับสูง นิทเทคโนโลยีประธานที่ไดับสูง �รบัจดัับสูง สรรแยกเป๖ เป็น ๒ โครงการ จกองการศึงไมวเตอร์แห่สามารถิ่น	กรวมการจดัับสูง หาเป๖ เป็นโครงการเดับสูง เทคโนโลยียวกนัไดับสูง � และคณะท=างานฯ 
มเทคโนโลยีข�อเสนอแนะให�หนวเตอร์แห่วยงานท=า Chart สรนที่ประชุปภาพรวมโครงการฯ ววเตอร์แห่าไดับสูง �ดับสูง =าเนินการมาแล�วจ=านวนเทวเตอร์แห่าไร ครั้งนเทคโนโลยี้ดับสูง =าเนินการจ=านวน
เทวเตอร์แห่าไร และในอนาคตจะดับสูง =าเนินการอเทคโนโลยีกหรรอไมวเตอร์แห่อยวเตอร์แห่างไร ซกองการศึประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดับสูง �จัดับสูง ท=าตามข�อเสนอแนะฯ สวเตอร์แห่งให�ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แล�ว 
ตามรายละเอเทคโนโลยียดับสูง เสนอในทเทคโนโลยีประธานที่ประชุม���èนที่ประชุมฯ
ข1อสิหารและจังเกตและข1อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มเทคโนโลยีข�อสงัเกตให�หนวเตอร์แห่วยงานตดิับสูง ประกาศเตรอนนักเรเทคโนโลยียน/ประชุม���èาชุม���èน/นักทวเตอร์แห่องเทเทคโนโลยีประธานที่ยว ววเตอร์แห่าบรเิวณนเทคโนโลยี้
มเทคโนโลยีกล�องโทรทัศน์วงจรปสัย สุขปิดับสูง บันทกองการศึกภาพอย�วเตอร์แห่ และมเทคโนโลยีข�อเสนอแนะววเตอร์แห่าในปัจจนที่ประชุบันมเทคโนโลยีเทคโนโลยเทคโนโลยีไร�สาย (Wireless) แล�ว ท=าให�สามารถิ่น	ก
ดับสูง =าเนินการตดิับสูง ตัง้เพิประธานที่มเตมิไดับสูง �งวเตอร์แห่าย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสาร��แทนกระทรวงเทคโนโลยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรประธานที่อสาร ให�ข�อสงัเกตววเตอร์แห่า เมรประธานที่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารวเตอร์แห่านความเหเล็นชุม���èอบในหลกัการแล�ว 
ขอให�รอประมาณ ๒-๓ สปัดับสูง าห์ เนรประธานที่องจากรฐับาลมเทคโนโลยีนโยบายทเทคโนโลยีประธานที่จะให�กล�องโทรทศัน์วงจรปสัย สุขปิดับสูง ของสวเตอร์แห่วนราชุม���èการทนที่ประชุกหนวเตอร์แห่วยงานสามารถิ่น	ก
บ�รณาการรวเตอร์แห่วมกันไดับสูง �ทั้งประเทศ ซกองการศึประธานที่งขณะนเทคโนโลยี้อย�วเตอร์แห่ระหววเตอร์แห่างเสนอขอความเหเล็นชุม���èอบมาตรฐานกลางของระบบโทรทศัน์วงจรปสัย สุขปิดับสูง 
มตการการบริท !ประชุม เหเล็นชุม���èอบ

6. โครงการเพิประธานที่มประสิทธิภาพการป้แทนกรมป้องกันอาชุม���èญากรรมและภัยคนที่ประชุกคามในยวเตอร์แห่านพาณิชุม���èยกรรมและ
บริเวณศาสนสถิ่น	กานทเทคโนโลยีประธานที่ส=าคัญในเขตเมรองพัทยา งบประมาณป ประจำปี 2556 วงเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล�านบาทถิ่น	ก�วน) 
สวเตอร์แห่วนทเทคโนโลยีประธานที่เป๖ เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ=านวนเงิน 17,608,140 บาท (สิบเจเล็ดับสูง ล�านหกแสนแปดับสูง พนัหนกองการศึประธานที่งร�อยสเทคโนโลยีประธานที่สิบบาทถิ่น	ก�วน) 

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)






