รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
*****************
ผู้เข้าประชุม
1. นายพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประธานที่ประชุม
แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
2. พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษ มันทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
5. นายยศวีร์ สาริวงศ์จันทร์
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
6. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ
กรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง
7. นายอดิศร สุทธิเลิศ
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
8. นายธรรมศักดิ์ ชนะ
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กรรมการ
ผู้แทนกรมที่ดนิ
9. นายพงษ์ศกั ดิ์ ธีระกิตติวัฒนา วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิรเิ กษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
กรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. นางสาวปริยาตร ซาลิมี
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
12. นายวุฒินันท์ สิลมัฐ
ผู้ช่วยผูว้ ่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
ผู้แทนการประปานครหลวง
13. นางสมภัทร ชูอิสสระ
ผู้อำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กรรมการ
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
14. นายพิเชษฐ์ ชานวาทิก
ผู้ตรวจการ
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
15. นายกิตติณัฎฐ์ ปัญจสิริเลิศ ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๒ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16. นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้แทนองค์การตลาด
17. นางสาวมานิดา จินดามาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนสำานักนโยบายและแผน สป.มท.
กรรมการ
18. นายวันชัย คงเกษม
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกรรมการ
ราชการจังหวัด สป.มท.
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19. นายแมนรัตน์ รัตนสนที่ประชุคนธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร สป.มท. กรรมการและ
เลขานนที่ประชุการ
20. นางบนที่ประชุษราคัม หวังศแทนผู้บริรแทนผู้บริจตแทนผู้บริ ร
หัวหนากลนที่ประชุมวเตอร์แห่ พัฒิหาดไนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
21. นางสาววรรณภา ขันตแทนผู้บริสมบรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการสวเตอร์แห่วนเทคโนโลย!สารสนเทศ
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
22. นางกันทแทนผู้บริมา กลแทนผู้บริประธานที่นพันธนที่ประชุ์
นักวแทนผู้บริเคราะห์นโยบายและแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนช8านาญการ
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
23. นางสาววแทนผู้บริไลภรณ์ ศร!ไพศาล นักวแทนผู้บริชาการคอมพแทนผู้บริวเตอร์ช8านาญการ
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
24. นางสนที่ประชุณย! ์ ชปร!ชา
เจาพนักงานธนที่ประชุรการ ช8านาญงาน
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
ผู,ไมคารศาลาว่มาประชุม (ตแทนผู้บริดราชการ)
1. นายวแทนผู้บริบลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.วนที่ประชุฒิหาดไแทนผู้บริพงศ์ พงศ์สวนที่ประชุ รรณ
กรรมการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิหาดไแทนผู้บริ
3. รศ.ดร.ธนารักษ์ ธ!ระมัประธานที่นคง หัวหนาภาควแทนผู้บริชาเทคโนโลย!สารสนเทศฯ
กรรมการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิหาดไแทนผู้บริ
สถาบันเทคโนโลย!นานาชาตแทนผู้บริสแทนผู้บริรนแทนผู้บริ ธร
4. นายทองสแทนผู้บริน สัตยาพันธนที่ประชุ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการสวเตอร์แห่วนยนที่ประชุทธศาสตร์สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
5. นางนพวรรณ ประคองศแทนผู้บริลป์ นักวแทนผู้บริเคราะห์นโยบายและแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนช8านาญการ
กรรมการและ
ศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร สป.มท.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ
ผู,เข,ารคารศาลาว่วมประชุม
1. นางนแทนผู้บริลนที่ประชุบล เดชเกตนที่ประชุ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการกองแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนและงบประมาณ รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ.กองการศ7กษาฯ อบจ.นครปฐม
2. นางสาวสนที่ประชุภาวด! เกาลแทนผู้บริ้ม
นักวแทนผู้บริชาการศ7กษา
อบจ.นครปฐม
3. นายธ!รศานต์ ฉันธรอาภรณ์ เจาหนาท!ประธานที่ระบบงานคอมพแทนผู้บริวเตอร์
อบจ.นครปฐม
4. นายอารมณ์ ทองอนที่ประชุดมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการกองระบบเครศอขวเตอร์แห่าย
การไฟฟมป้านครหลวง
5. นางสาวจรแทนผู้บรินพร กังวาฬ
นักประมวลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลขอมล ๙
การไฟฟมป้านครหลวง
6. นายสนที่ประชุรเดช สนที่ประชุรแทนผู้บรินทร์
นักประมวลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลขอมล ๖
การไฟฟมป้านครหลวง
7. นายมาโนช ภาพสนที่ประชุวรรณ
นักประมวลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลขอมล ๘
การไฟฟมป้านครหลวง
8. ววเตอร์แห่าท!ประธานที่ ร.ต.สนที่ประชุรพล สศบพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ.กองการศ7กษาฯ
อบจ.อนที่ประชุบลราชธาน!
9. นายชัยวัฒิหาดไน์ นว!ภาพ
นักวแทนผู้บริชาการแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนท!ประธานที่ภาพถวเตอร์แห่าย เช!ประธานที่ยวชาญ
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ
10. นายชัยศร! ศนที่ประชุภก!รตแทนผู้บริโรจน์
นักวแทนผู้บริชาการแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนท!ประธานที่ภาพถวเตอร์แห่าย ช8านาญการพแทนผู้บริเศษ
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ
11. นายตวเตอร์แห่อศักดแทนผู้บริ์ ตั้งชัยรัตน์
วแทนผู้บริศวกรรังวัด ช8านาญการ
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ
12. นางพรธแทนผู้บริพา เหลศองศแทนผู้บริรแทนผู้บริมงคล นักวแทนผู้บริชาการคอมพแทนผู้บริวเตอร์ช8านาญการ
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ
13. นายชนว!ร์ เนแทนผู้บรินธแทนผู้บริรา
นักวแทนผู้บริชาการคอมพแทนผู้บริวเตอร์
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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14. นายทรงศักดแทนผู้บริ์ ศร!โดวัน
นักคอมพแทนผู้บริวเตอร์ (วช) ๖
การประปานครหลวง
15. นางสาวหน7ประธานที่งทแทนผู้บริพา เอ!ประธานที่ยมคงเอก นักคอมพแทนผู้บริวเตอร์ (วช) ๖
การประปานครหลวง
16. นายสนที่ประชุรชัย ยแทนผู้บริ้มเกแทนผู้บริด
ท!ประธานที่ปร7กษานายก อบจ.
อบจ.อนที่ประชุบลราชธาน!
17. นางสนที่ประชุพรรณ! เกแทนผู้บริดสนที่ประชุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหอ8านวยการสวเตอร์แห่วนสารสนเทศ
กรมท!ประธานที่ดนแทนผู้บริ
18. นางสาวศร!สนที่ประชุดา อัฏฏะวัชระ เจาหนาท!ประธานที่ระบบงานคอมพแทนผู้บริวเตอร์ ๖ว
อบจ.ชลบนที่ประชุร!
19. นายวรา กว!กจแทนผู้บริ วแทนผู้บริรตั น์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเจาหนาท!รประธานที่ ะบบงานคอมพแทนผู้บริวเตอร์
อบจ.ชลบนที่ประชุร!
20. นายพนที่ประชุฒิหาดไแทนผู้บริพงศ์ พสแทนผู้บริษฐ์เกษม
นายชวเตอร์แห่างไฟฟมป้า ๗ว
อบจ.ชลบนที่ประชุร!
21. นายคงศักดแทนผู้บริ์ กแทนผู้บริมซแทนผู้บริว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยนายชวเตอร์แห่างไฟฟมป้า
อบจ.ชลบนที่ประชุร!
เรการการบริม! ประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบยบวาระท! ๑ เร2อ! งประธานแจัดหาระ,งท!ประชุมทราบ
ประธานฯ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) แจงท!ประธานที่ประชนที่ประชุมววเตอร์แห่า ประธานฯ
(นายจรแทนผู้บรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ตแทนผู้บริดราชการ ไดมอบหมายใหท8าหนาท!ประธานที่ประธานฯ แทน
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
ระเบยบวาระท! ๒ ริหารและจับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คริหารและจังท! ๑๐/๒๕๕๕ เม2!อวิหารและจันท! 31 ตุลาคม ๒๕๕๕
- ในการประชนที่ประชุมคณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งท!ประธานที่
10/๒๕๕๕ เมศประธานที่อวันท!ประธานที่ 31 ตนที่ประชุลาคม ๒๕๕๕ เป๒๕๕๕  เป็นการพแทนผู้บริจารณาใหความเหโลยีอิเล็นชอบและรับทราบโครงการจัดหาคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของ
สวเตอร์แห่วนราชการ หนวเตอร์แห่วยงานรัฐวแทนผู้บริสาหกแทนผู้บริจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสวเตอร์แห่วนทองถแทนผู้บริประธานที่น จ8านวน 8 โครงการ ฝ่ายบริหัวหน้าฝ่าย
เลขานนที่ประชุการฯ ไดจัดท8ารายงานการประชนที่ประชุม ม!จ8านวน 7 หนา ซ7ประธานที่งไดจัดสวเตอร์แห่งใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถกตองลวเตอร์แห่วงหนา
แลว และกรมการปกครอง แจงขอแกไขฯ หนา ๖ บรรทัดท!ประธานที่ ๕ ขอปรั บแกไขขอความจากเดแทนผู้บริ ม “เลขบั ต รประจ8 า ตัว
ประชาชน 13 หลัก” เป๒๕๕๕  เป็น “เลขรหัสประจ8าบาน 11 หลัก” ตามท!นประธานที่ 8าเสนอรับรองในการประชนที่ประชุมฯ
มตการการบริท!ประชุม
รับรองรายงานการประชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ท!ประธานที่ ๑๐/๒๕๕๕
ระเบยบวาระท! ๓ เร2อ! งเพิวเตอรอ2! ทราบ
- กรมโยธาธการการบริการและผิหารและจังเม2อง แจัดหาระ,งวคารศาลาว่าได,ดาาเนการการบรินการแตคารศาลาว่งติหารและจังคณะกรรมการการบรการการบริหารและจัดหาระิหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ของกรมโยธาธการการบริการและผิหารและจังเม2อง เพศประธานที่อด8าเนแทนผู้บรินการพแทนผู้บริจารณาใหความเหโลยีอิเล็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์
ภายในวงเงแทนผู้บรินไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน 10 ลานบาท ตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริของการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย (ตามหนังสศอ ท!ประธานที่ มท 0707/11246 ลงวันท!ประธานที่ ๒ พฤศจแทนผู้บริกายน 2555) จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
- การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาโครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คริหารและจังตคารศาลาว่อไปจัดหาระะกาา หนด
ประชุมภายใน ๒ เด2อน ประชุม ๑ คริหารและจัง โดยปดดริหารและจับโครงการท!จัดหาระะสำนักงาคารศาลาว่งให,คณะกรรมการพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาภายในสำนักงาิหารและจัปดาหมพิวเตอร์แรกของทุก
เด2อนท! ๒
คณะท8างานฯ ไดประชนที่ประชุมครั้งท!ประธานที่ 11/2555 เมศประธานที่อวันท!ประธานที่ 22 พฤศจแทนผู้บริกายน 2555 พแทนผู้บริจารณาแลวเหโลยีอิเล็ นววเตอร์แห่า
หากม!โครงการใดท!ประธานที่ตองน8ากลับไปปรับแกไขจะท8าใหการพแทนผู้บริจารณาลวเตอร์แห่าชาไป จ7งควรม!การประชนที่ประชุมทนที่ประชุกเดศอน แตวเตอร์แห่ถาเดศอนไหน
ม! จ8 า นวนโครงการนอย และไมวเตอร์แห่ ม! โ ครงการใดจ8 า เป๒๕๕๕  เป็ น เรวเตอร์แห่ ง ดวเตอร์แห่ ว นกโลยีอิเล็ อ าจเลศประธานที่ อ นประชนที่ประชุ ม ออกไปกวเตอร์แห่ อ น จ7 ง เร! ย นท!ประธานที่ ป ระชนที่ประชุ ม เพศประธานที่ อ
โปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบตามขอเสนอของคณะท8างานฯ
๓.๑ สำนักงารุปรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ของสำนักงาคารศาลาว่วนราชการ และหนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสำนักงาาหกการการบริจัดหาระใน
สำนักงาิหารและจังกิหารและจัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2555 ท!ดาาเนการการบรินการตามระเบยบพิวเตอริหารและจัสำนักงาดุฯ แล,ว จัดหาระาานวน 2 หนคารศาลาว่วยงาน ค2อ
(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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๑) กรมโยธาธแทนผู้บริการและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหงั เมศอง รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ทม!ประธานที่ ม! ลควเตอร์แห่าไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน ๕ ลานบาท
รวม 8 โครงการ วงเงแทนผู้บรินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาวเตอร์แห่ นการอนนที่ประชุมตั รแทนผู้บริ วม 14,763,212 บาท (สแทนผู้บริบส!ลประธานที่ านเจโลยีอิเล็ดแสนหกหมศนประธานที่ สามพันสองรอยสแทนผู้บริบสองบาทถวน)
ราคาจัดหาไดจรแทนผู้บริงรวม 13,758,865.85 บาท (สแทนผู้บริบสามลานเจโลยีอิเล็ดแสนหาหมศนประธานที่ แปดพันแปดรอยหกสแทนผู้บริบหาบาทแปดสแทนผู้บริบหาสตางค์)
และท!มประธานที่ ม! ลควเตอร์แห่าเกแทนผู้บริน ๕ ลานบาท จ8านวน 1 โครงการ วงเงแทนผู้บรินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาวเตอร์แห่ นการอนนที่ประชุมตั รแทนผู้บริ วม 11,265,941 (สแทนผู้บริบเอโลยีอิเล็ดลานสองแสนหกหมศนประธานที่ หาพัน
เการอยส!สประธานที่ บแทนผู้บริ เอโลยีอิเล็ดบาทถวน) ราคาจัดหาไดจรแทนผู้บริงรวม 10,231,536 บาท (สแทนผู้บริบลานสองแสนสามหมศนประธานที่ หน7งประธานที่ พันหารอยสามสแทนผู้บริบหกบาทถวน)
๒) การประปานครหลวง รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ทม!ประธานที่ ม! ลควเตอร์แห่าไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน ๕ ลานบาท รวม 3
โครงการ วงเงแทนผู้บรินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาวเตอร์แห่ นการอนนที่ประชุมตั รแทนผู้บริ วม 10,530,000 บาท (สแทนผู้บริบลานหาแสนสามหมศนประธานที่ บาทถวน) ราคาจัดหาไดจรแทนผู้บริงรวม ๙,510,000 บาท
(เกาลานหาแสนหน7งประธานที่ หมศนประธานที่ บาทถวน) และท!มประธานที่ ม! ลควเตอร์แห่าเกแทนผู้บริน ๕ ลานบาท รวม 3 โครงการ วงเงแทนผู้บรินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาวเตอร์แห่ นการอนนที่ประชุมตั รแทนผู้บริ วม 60,602,500 (หกสแทนผู้บริบ
ลานหกแสนสองพันหารอยบาทถวน) ราคาจัดหาไดจรแทนผู้บริงรวม 57,855,000 บาท (หาสแทนผู้บริบเจโลยีอิเล็ดลานแปดแสนหาหมศนประธานที่ หาพันบาทถวน)
จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
๓.๒ สำนักงารุปรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท!มมูลคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน ๕ ล,านบาท ของหนคารศาลาว่วยงานใน
ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปีงบประมาณ 2555 ท!ผคารศาลาว่านการพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาของคณะกรรมการฯ ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ดิหารและจังน
1) จังหวัดอนที่ประชุทยั ธาน! จ8านวน 31 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 41 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงแทนผู้บรินทัง้ สแทนผู้บริน้ ๒,009,700 บาท
(สองลานเกาพันเจโลยีอิเล็ดรอยบาทถวน)
2) จังหวัดเช!ยงใหมวเตอร์แห่ จ8านวน 163 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 292 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงแทนผู้บรินทั้งสแทนผู้บริ้น
22,274,321 บาท (ย!ประธานที่สแทนผู้บริบสองลานสองแสนเจโลยีอิเล็ดหมศประธานที่นส!พประธานที่ ันสามรอยย!ประธานที่สแทนผู้บริบเอโลยีอิเล็ดบาทถวน)
3) จังหวัดสตล จ8านวน 21 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 24 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงแทนผู้บรินทั้งสแทนผู้บริ้น ๓,029,170 บาท
(สามลานสองหมศประธานที่นเกาพันหน7ประธานที่งรอยเจโลยีอิเล็ดสแทนผู้บริบบาทถวน)
4) จังหวัดสนที่ประชุพรรณบนที่ประชุร! จ8านวน 91 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 114 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงแทนผู้บรินทั้งสแทนผู้บริ้น
10,160,040 บาท (สแทนผู้บริบลานหน7ประธานที่งแสนหกหมศประธานที่นส!ประธานที่สแทนผู้บริบบาทถวน)
5) จังหวัดพัทลนที่ประชุง จ8านวน 62 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 116 โครงการ รวมเป๒๕๕๕  เป็นเงแทนผู้บรินทั้งสแทนผู้บริ้น ๗,355,070
บาท (เจโลยีอิเล็ดลานสามแสนหาหมศประธานที่นหาพันเจโลยีอิเล็ดสแทนผู้บริบบาทถวน)
จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
๓.๓ สำนักงารุปรายงานผลการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท!มมูลคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน ๕ ล,านบาท ของหนคารศาลาว่วยงาน ใน
ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัด ปีงบประมาณ 2555 ท!ดาาเนการการบรินการจัดหาระิหารและจัดหาตามระเบยบพิวเตอรสำนักงาิหารและจั ดุฯ แล,ว ค2อ
- จังหวัดพัทลนที่ประชุง จ8านวน 31 หนวเตอร์แห่วยงาน รวม 53 โครงการ วงเงแทนผู้บรินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาวเตอร์แห่ นการอนนที่ประชุมตั รแทนผู้บริ วม ๒,891,870 บาท
(สองลานแปดแสนเกาหมศประธานที่นหน7ประธานที่งพันแปดรอยเจโลยีอิเล็ดสแทนผู้บริบบาทถวน) ราคาจัดหาไดจรแทนผู้บริงรวม ๒,859,838 บาท (สองลานแปดแสน
หาหมศประธานที่นเกาพันแปดรอยสามสแทนผู้บริบแปดบาทถวน) จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมพศอประธานที่ โปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
๓.๔ บรการการบริษัทิหารและจัท Microsoft Operations Pte Ltd. ประเทศสำนักงาการการบริงคโปรมพิวเตอร์ มหนิหารและจังสำนักงา2อถึงหน่วหนังสือถึงหนคารศาลาว่วยงานในสำนักงาิหารและจังกิหารและจัด
กระทรวงมหาดไทย ขอตรวจัดหาระสำนักงาอบภายในเก!ยวกิหารและจับการใช,ผลการการบริตภิหารและจัณฑมพิวเตอร์ของไมโครซอฟตมพิวเตอร์ของหนคารศาลาว่วยงาน
จากการประชนที่ประชุ มคณะท8 า งานฯ ใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ า ยเลขานนที่ประชุ ก ารฯ เสนอแนวทางแกไขและปมป้ อ งกั น การใช
ซอฟต์แวร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนผู้บริดกฎหมาย โดยประสานงานภายในกับสวเตอร์แห่วนราชการในสังกัดดวย ส8าหรับการตรวจสอบภายในของบรแทนผู้บริษัท ให
ประสานและหารศอส8านักกฎหมาย สป. จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมพศอประธานที่ โปรดทราบ
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ อภแทนผู้บริปรายและเสนอความเหโลยีอิเล็น ซ7งประธานที่ สรนที่ประชุปไดววเตอร์แห่า ใหน8าเร!ยนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพศอประธานที่
ทราบ และม!หนังสศอแจงหนวเตอร์แห่วยงานในสังกัดใหตรวจสอบคัดแยกเครศประธานที่องท!ประธานที่ใชซอฟต์แวร์ลแทนผู้บริขสแทนผู้บริทธแทนผู้บริแ์ ละเครศประธานที่องท!ใประธานที่ ชซอฟต์แวร์ Open
(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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Source และก8าชับไมวเตอร์แห่ใ หม!การน8า ซอฟต์แวร์ลแทนผู้บริขสแทนผู้บริ ทธแทนผู้บริ์มาตแทนผู้บริดตั้งใชงานโดยไมวเตอร์แห่ม! สแทนผู้บริท ธแทนผู้บริ์ (ไมวเตอร์แห่ใหม!การละเมแทนผู้บริ ดลแทนผู้บริ ขสแทนผู้บริท ธแทนผู้บริ์ ) ใหม! การ
สนับสนนที่ประชุนนโยบายสวเตอร์แห่งเสรแทนผู้บริมการใชซอฟต์แวร์แบบ Open Source แทนการใชซอฟต์แวร์ท!ประธานที่ม!ลแทนผู้บริขสแทนผู้บริทธแทนผู้บริ์ เพศประธานที่อเป๒๕๕๕  เป็นการประหยัดงบ
ประมาณตามนโยบายดานเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสารของรัฐบาล กระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร
และกระทรวงมหาดไทย
มตการการบริท!ประชุม
ใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ น8าเร!ยนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพศประธานที่อทราบ และม!หนังสศอแจงหนวเตอร์แห่วยงานในสังกัด
ส8ารวจเครศประธานที่องคอมพแทนผู้บริวเตอร์ไวเตร!ยมใหตรวจสอบ และแจงนโยบายสวเตอร์แห่งเสรแทนผู้บริมการใชซอฟต์แวร์แบบ Open Source แทนการใช
ซอฟต์แวร์ทม!ประธานที่ !ลแทนผู้บริขสแทนผู้บริทธแทนผู้บริ์
ระเบยบวาระท! ๔ เร2อ! งสำนักงา2บเน2!องจัดหาระากการประชุมฯ คริหารและจังท! ๑๐/๒๕๕๕ เม2!อวิหารและจันท! ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
- การพิวเตอรจัดหาระการการบริ ารณาและให,ความเหมเห็นชอบโครงการฯ ทม! มูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล,านบาท ขององคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสำนักงาวคารศาลาว่ นจัดหาระงิหารและจั หวิหารและจัด
ชลบุร จัดหาระาานวน 1 โครงการ ค2อ โครงการยกระดิหารและจับคุณภาพิวเตอรสำนักงาถึงหน่วานศหนังสือถึกษัทาด,วยสำนักงา2!ออการการบริเลมเห็กทรอนการการบริกสำนักงามพิวเตอร์ตรงตามมาตรฐานติหารและจัวชวิหารและจัด
งบประมาณปี 2555 วงเงการการบริน 27,288,800 บาท (ย!สำนักงาการการบริบเจัดหาระมเห็ดล,านสำนักงาองแสำนักงานแปดหม2น! แปดพิวเตอริหารและจันแปดร,อยบาทถึงหน่วว, น)
คณะกรรมการฯ ไดพแทนผู้บริจารณาแลว ม!ขอสังเกตในรายละเอ!ยดคนที่ประชุณลักษณะพศ้นฐานของสศประธานที่ออแทนผู้บริเลโลยีอิเล็กทรอนแทนผู้บริกส์
(ซอฟต์แวร์) ท!ประธานที่จดั หาในสวเตอร์แห่วนของเทคนแทนผู้บริคการน8าเสนอ ซ7ประธานที่งเหโลยีอิเล็นววเตอร์แห่าเป๒๕๕๕  เป็นการน8าเสนอในลักษณะขอความท!ประธานที่เคลศประธานที่อนไหวไดเทวเตอร์แห่านั้น ให
ปรับแกไขใหมวเตอร์แห่ใหม!รปการ์ตน ภาพประกอบ หรศอว!ดแทนผู้บริโอ เพศประธานที่อใหเหมาะสมกับราคาท!ประธานที่เสนอมา จ7งใหหนวเตอร์แห่วยงานน8าไปปรับแกไข
เพแทนผู้บริประธานที่มเตแทนผู้บริม แลวน8าเขาท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อพแทนผู้บริจารณาในครั้งตวเตอร์แห่อไป จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
ระเบยบวาระท! ๕ เร2อ! งเพิวเตอรอ2! พิวเตอรการการบริจัดหาระารณา
๑. ตามหนิหารและจังสำนักงา2อจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดปวัดปัตตาน ท! ปน 0016.1/18847 ลงวิหารและจันท! ๘ พิวเตอรฤศจัดหาระการการบริกายน 2555 ขอหาร2อ
เก!ยวกิหารและจับการจัดหาระดิหารและจั หาระบบคอมพิวเตอรวการการบริ เตอรมพิวเตอร์ของหนคารศาลาว่วยงานในสำนักงางิหารและจั กิหารและจัดกระทรวงมหาดไทยระดิหารและจับจัดหาระงิหารและจั หวิหารและจัด ในเร2อ! งของอาานาจัดหาระหน,าทข! อง
คณะกรรมการฯ ในประเดมเห็นดิหารและจังน
(๑) คณะกรรมการฯ สามารถแตวเตอร์แห่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอ8าเภอ และมอบอ8านาจใหพแทนผู้บริจารณาอนนที่ประชุมัตแทนผู้บริ
โครงการฯ ขององค์กรปกครองสวเตอร์แห่วนทองถแทนผู้บริประธานที่นในก8ากับดแล แลวรายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลการพแทนผู้บริจารณาใหจังหวัดทราบไดหรศอไมวเตอร์แห่
(๒) คณะกรรมการฯ สามารถเบแทนผู้บริกเบ!้ยประชนที่ประชุมหรศอควเตอร์แห่าพาหนะในการเดแทนผู้บรินทางมาประชนที่ประชุมไดหรศอไมวเตอร์แห่
จากการประชนที่ประชุมของคณะท8างานฯ ม!ความเหโลยีอิเล็นสรนที่ประชุปไดววเตอร์แห่า ประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๑ ตามเจตนารมย์ของการมอบให
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พแทนผู้บริจารณาใหความเหโลยีอิเล็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ ม!วตั ถนที่ประชุประสงค์เพศอประธานที่ (๑) ใหม!การบรณาการ
ของหนวเตอร์แห่วยงานสวเตอร์แห่วนภมแทนผู้บริภาคในระดับจังหวัด (๒) ไมวเตอร์แห่ใหเกแทนผู้บริดความซ้า8 ซอน (๓) ใหม!การใชประโยชน์ของทรัพยากรรวเตอร์แห่วมกันของหนวเตอร์แห่วยงาน
และ (๔) เป๒๕๕๕  เป็นการประหยัดงบประมาณ ดังนัน้ การแตวเตอร์แห่งตัง้ คณะกรรมการฯ ระดับอ8าเภอจะไมวเตอร์แห่สามารถพแทนผู้บริจารณาด8าเนแทนผู้บรินการตาม
เจตนารมย์ดงั กลวเตอร์แห่าวได จ7งไมวเตอร์แห่เหโลยีอิเล็นควรมอบอ8านาจใหคณะกรรมการฯ อศนประธานที่ ๆ มาพแทนผู้บริจารณาอนนที่ประชุมตั โแทนผู้บริ ครงการฯ อ!ก
แตวเตอร์แห่ทั้งน!้ เพศประธานที่อใหเกแทนผู้บริดความรวดเรโลยีอิเล็วในการพแทนผู้บริจารณา คณะกรรมการฯ ระดิหารและจับจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดสำนักงาามารถึงหน่วพิวเตอรการการบริจัดหาระารณา
กาา หนดหลิหารและจั ก เกณฑมพิวเตอร์การพิวเตอรการการบริจัดหาระารณาได,โดยไมคารศาลาว่ขิหารและจัด กิหารและจั บหลิหารและจั กเกณฑมพิวเตอร์แ ละแนวทางปฏิการการบริ บิหารและจัตการการบริ การจัดหาระิหารและจัด หาระบบคอมพิวเตอรการการบริ ว เตอรมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสศอกระทรวงมหาดไทย ท!ประธานที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๘ (เร!ยน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหววเตอร์แห่าราชการจังหวัดทนที่ประชุกจังหวัด ) และ
หนังสศอ ท!ประธานที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๙ (เร!ยนหัวหนาสวเตอร์แห่วนราชการระดับกรม หัวหนาหนวเตอร์แห่วยงานรัฐวแทนผู้บริสาหกแทนผู้บริจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกรนที่ประชุงเทพมหานคร) ลงวันท!ประธานที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เรศอประธานที่ ง การมอบใหสวเตอร์แห่วนราชการ/หนวเตอร์แห่วยงานรัฐวแทนผู้บริสาหกแทนผู้บริจ และจังหวัด
พแทนผู้บริจารณาใหความเหโลยีอิเล็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ ภายในวงเงแทนผู้บรินไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน ๑๐ ลานบาท สามารถดรายละเอ!ยดไดใน
รายงานการประชนที่ประชุมคณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ท!ประธานที่ ๗ /๒๕๕๕ เมศอประธานที่ วันท!ประธานที่
๙ สแทนผู้บริงหาคม ๒๕๕๕ วาระท!ประธานที่ ๕.๒
ตัวอยวเตอร์แห่างเชวเตอร์แห่น โครงการ/แผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนงาน/งาน ท!มประธานที่ !มลควเตอร์แห่าไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน … บาท ใหสวเตอร์แห่วนราชการในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด/องค์กรปกครองสวเตอร์แห่วนทองถแทนผู้บริประธานที่น พแทนผู้บริจารณาความเหมาะสมเองโดยม! CIO ของหนวเตอร์แห่วยงานรับรอง และแจง
(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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ใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพแทนผู้บริจารณากวเตอร์แห่อนการจัดหา ๓๐ วัน หากคณะกรรมการฯ (โดยฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขานนที่ประชุการฯ) ไมวเตอร์แห่ตอบหรศอม!ความ
เหโลยีอิเล็นกลับภายใน ๑๕ วัน ใหจัดหาตวเตอร์แห่อไปได แลวน8าเขารายงานคณะกรรมการฯ เพศประธานที่อทราบ
ส8าหรับประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๒ คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย เบแทนผู้บริกควเตอร์แห่าเบ!้ยประชนที่ประชุมไดเนศประธานที่องจากเป๒๕๕๕  เป็น
คณะกรรมการฯ ท!ประธานที่แตวเตอร์แห่งตั้งตามมตแทนผู้บริคณะรัฐมนตร! แตวเตอร์แห่กรณ!คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังไมวเตอร์แห่สามารถต!ความไดชัดเจนววเตอร์แห่าเป๒๕๕๕  เป็น
การแตวเตอร์แห่งตั้งตามมตแทนผู้บริคณะรัฐมนตร!ดวยหรศอไมวเตอร์แห่ เหโลยีอิเล็นควรใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ประสานและหารศอหนวเตอร์แห่วยงานท!ประธานที่เก!ประธานที่ยวของ เชวเตอร์แห่น กระทรวง
เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร กรมบัญช!กลาง และส8านักกฎหมาย สป. จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ อภแทนผู้บริปรายและเสนอความเหโลยีอิเล็น ซ7ประธานที่งสรนที่ประชุปไดววเตอร์แห่า ประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๑ เหโลยีอิเล็นชอบตามขอเสนอของ
คณะท8างาน ส8าหรับประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๒ ตองพแทนผู้บริจารณาจากตนเรศประธานที่องววเตอร์แห่าคณะรัฐมนตร!ม!มตแทนผู้บริใหแตวเตอร์แห่งตั้งคณะท8างานหรศอคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัดหรศอไมวเตอร์แห่
(๑) คณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ไดแตวเตอร์แห่งตั้งตามมตแทนผู้บริ
คณะรัฐมนตร! เมศประธานที่อวันท!ประธานที่ ๒๖ พฤศจแทนผู้บริกายน ๒๕๔๕ จ7งชัดเจนววเตอร์แห่าคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยสามารถเบแทนผู้บริกควเตอร์แห่าเบ!้ย
ประชนที่ประชุมได
(๒) คณะท8างานก8าหนดมาตรฐานและราคากลางอนที่ประชุปกรณ์คอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เป๒๕๕๕  เป็น
คณะท8างานท!ประธานที่แตวเตอร์แห่งตั้งตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ฯ ท!ประธานที่กระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการ
สศอประธานที่ สารเสนอ และคณะรัฐมนตร!มม! ตแทนผู้บริเหโลยีอิเล็นชอบหลักเกณฑ์และแนแ์ ละแนวทางดังกลวเตอร์แห่าว ซ7งประธานที่ ระบนที่ประชุวาวเตอร์แห่ CIO อาจตัง้ คณะท8างานฯ เพศอประธานที่ ท8าหนาท!กประธานที่ ลันประธานที่
กรองงานให CIO ไดตามความเหมาะสมและจ8าเป๒๕๕๕  เป็น โดยม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วย CIO เป๒๕๕๕  เป็นฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขานนที่ประชุการ
(ดรายละเอ!ยดจากหนังสศอกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร ท!ประธานที่ ทก ๐๒๐๒/ว๕๕๙
ลงวันท!ประธานที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรศประธานที่อง หลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของรัฐ (สแทนผู้บริประธานที่งท!ประธานที่สวเตอร์แห่งมาดวย ๒ ส8าเนา
หนังสศอกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสาร ดวเตอร์แห่วนท!ประธานที่สนที่ประชุด ท!ประธานที่ ทก ๐๒๐๗/๒๐๓ ลงวันท!ประธานที่ ๑๒ กนที่ประชุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (สแทนผู้บริประธานที่งท!ประธานที่สวเตอร์แห่ง
มาดวย ๒ หลักเกณฑ์และแน์และแนวทางปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริการจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของหนวเตอร์แห่วยงานภายใตหลักเกณฑ์และแน์ หมายเหตุ ข้ออ  ๓ CIO
อ าจตุงคณะทำงานฯ ตางานฯ เพื่อทำงานฯ เพื่อ ทำงานฯ ตาหนอาทำงานฯ ำานฯ เพื่กลั่นกานฯ เพื่นกรอ งงานใหอ CIO ไ%อตุามความเหมาะสมแลั่นกะจตาเป็น โดและจำเป็น โ%ยมำผู้ช่วอช่วย Cยมีผู้ช่วย CIO เป็น โดและจำเป็น01าย
เลั่นกข้านการ)))
เหโลยีอิเล็นควรหารศอกรมบัญช!กลางววเตอร์แห่าการแตวเตอร์แห่งตั้งคณะท8างานฯ ตามหลักเกณฑ์และแน์ของกระทรวงเทคโนโลย!
สารสนเทศและการสศอประธานที่ สารท!ประธานที่คณะรัฐมนตร!มม! ตแทนผู้บริเหโลยีอิเล็นชอบ นั้น สามารถเบแทนผู้บริกควเตอร์แห่าเบ!้ยประชนที่ประชุมไดหรศอไมวเตอร์แห่
(๓) คณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของหนวเตอร์แห่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด ซ7งประธานที่ ม!องค์ประกอบ คศอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหววเตอร์แห่าราชการจังหวัดเป๒๕๕๕  เป็นประธาน รองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหววเตอร์แห่าราชการจังหวัด (CIO) เป๒๕๕๕  เป็นรองประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิหาดไทแทนผู้บริ ม!ประธานที่ ค! วามร
ความเช!ยประธานที่ วชาญทางดานสารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร (จ8านวน ๒ ทวเตอร์แห่าน) เป๒๕๕๕  เป็นกรรมการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหทรงคนที่ประชุณวนที่ประชุฒิหาดไแทนผู้บริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนหัวหนาสวเตอร์แห่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป๒๕๕๕  เป็นกรรมการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนองค์กรปกครองสวเตอร์แห่วนทองถแทนผู้บริประธานที่น (จังหวัดเป๒๕๕๕  เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหพแทนผู้บริจารณาความเหมาะสม จากองค์กรปกครอง
สวเตอร์แห่วนทองถแทนผู้บริประธานที่นทนที่ประชุกระดับ) เป๒๕๕๕  เป็นกรรมการ สถแทนผู้บริตจแทนผู้บริ งั หวัด (เป๒๕๕๕  เป็นตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร ระดับจังหวัด) เป๒๕๕๕  เป็น
กรรมการ หัวหนาส8านักงานจังหวัดเป๒๕๕๕  เป็นกรรมการและเลขานนที่ประชุการ หัวหนากลนที่ประชุมวเตอร์แห่ งานขอมลสารสนเทศและการสศอประธานที่ สารของส8านักงานจังหวัด
เป๒๕๕๕  เป็นกรรมการและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหชวเตอร์แห่วยเลขานนที่ประชุการ (ดรายละเอ!ยดจากหนังสศอกระทรวงมหาดไทย ดวเตอร์แห่วนมาก ท!ประธานที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๖๘๖ ลงวันท!ประธานที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๓) เหโลยีอิเล็นควรหารศอกรมบัญช!กลางววเตอร์แห่าการแตวเตอร์แห่งตัง้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ถศอเป๒๕๕๕  เป็นการปฏแทนผู้บริบตั ตแทนผู้บริ ามหลักเกณฑ์และแนข์ อง
กระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สารท!คประธานที่ ณะรัฐมนตร!มม! ตแทนผู้บริเหโลยีอิเล็นชอบหรศอไมวเตอร์แห่ และสามารถเบแทนผู้บริกควเตอร์แห่าเบ!ย้ ประชนที่ประชุมไดหรศอไมวเตอร์แห่
มตการการบริท!ประชุม
ประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๑ เหโลยีอิเล็นชอบตามขอเสนอของคณะท8างาน
ประเดโลยีอิเล็นท!ประธานที่ ๒ เหโลยีอิเล็นควรหารศอกรมบั ญ ช!กลางววเตอร์แห่า คณะท8างานก8าหนดมาตรฐานและราคากลางอนที่ประชุปกรณ์
คอมพแทนผู้บริวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัด หาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ข องหนวเตอร์แห่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด สามารถเบแทนผู้บริกควเตอร์แห่าเบ!้ยประชนที่ประชุมไดหรศอไมวเตอร์แห่
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๒. ตามหนิหารและจังสำนักงา2อจัดหาระงิหารและจั หวิหารและจัดลพิวเตอรบุร ดคารศาลาว่วนมาก ท! ลบ 0016.1/19792 ลงวิหารและจันท! 10 กรกฎาคม 2555 ขอ
หาร2อแนวทางการพิวเตอรจัดหาระการการบริ ารณาโครงการฯ ระดิหารและจับจัดหาระงิหารและจั หวิหารและจัด ดิหารและจังน
(๑) โครงการฯ ท!มประธานที่ !ยอดเงแทนผู้บรินตั้งแตวเตอร์แห่หน7ประธานที่งพันบาท แตวเตอร์แห่ไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บรินหน7ประธานที่งแสนบาท ฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขาฯ ตรวจสอบแลวถก
ตองตามเกณฑ์และแนม์ าตรฐานฯ ซ7งประธานที่ ไมวเตอร์แห่มป! ญ
ั หา จะขอใชมตแทนผู้บริเว!ยนแทนการประชนที่ประชุมฯ ไดหรศอไมวเตอร์แห่ เพศอประธานที่ ไมวเตอร์แห่ใหเป๒๕๕๕  เป็นภาระแกวเตอร์แห่คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัดท!จประธานที่ ะตองเดแทนผู้บรินทางมาประชนที่ประชุมบวเตอร์แห่อยครั้ง
(๒) โครงการฯ ท!ประธานที่ม!ยอดเงแทนผู้บรินเกแทนผู้บรินหน7ประธานที่งแสนบาทข7้นไป ฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขาฯ ตรวจสอบแลวเหโลยีอิเล็นววเตอร์แห่าอาจจะม!ปัญหาจะ
น8าเขาท!ประธานที่ประชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
จากการประชนที่ประชุมของคณะท8างานฯ ม!ความเหโลยีอิเล็นสรนที่ประชุปไดววเตอร์แห่า การประชนที่ประชุมตองม!การรวเตอร์แห่วมปร7กษาหารศอกัน รวม
ทั้งม!การช!้แจง อภแทนผู้บริปราย เสนอแนะ แลกเปล!ประธานที่ยนความคแทนผู้บริดเหโลยีอิเล็น เพศประธานที่อหาขอสรนที่ประชุปรวเตอร์แห่วมกัน จ7งถศอเป๒๕๕๕  เป็นมตแทนผู้บริท!ประธานที่ประชนที่ประชุม ส8าหรับมตแทนผู้บริเว!ยนใหมตแทนผู้บริ
ท!ประธานที่ประชนที่ประชุมม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลใชไดเมศอประธานที่ คณะกรรมการ/คณะอนนที่ประชุกรรมการ/คณะท8างาน เหโลยีอิเล็นชอบเป๒๕๕๕  เป็นเอกฉันท์แลวเทวเตอร์แห่านั้น และใหรายงานท!ประธานที่ประชนที่ประชุม
ทราบในวันประชนที่ประชุมครัง้ ตวเตอร์แห่อไป โดยข7้นอยวเตอร์แห่กับการม!มตแทนผู้บริดังกลวเตอร์แห่าวน!ไ้ วกวเตอร์แห่อน
คณะท8างานม!ความเหโลยีอิเล็นววเตอร์แห่ามตแทนผู้บริเว!ยนไมวเตอร์แห่ควรน8ามาใชในการพแทนผู้บริจารณาค8าสังประธานที่ ทางปกครองท!ตประธานที่ องท8าโดยท!ประธานที่
ประชนที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เพราะการท!กประธานที่ ฎหมายก8าหนดใหม!คณะกรรมการกโลยีอิเล็เพศอประธานที่ ท!จประธานที่ ะใหกรรมการทัง้ หลายไดรวเตอร์แห่วมกันแสดง
ความคแทนผู้บริดเหโลยีอิเล็น รวเตอร์แห่วมกันตัดสแทนผู้บรินใจ รวเตอร์แห่วมกันออกค8าสัประธานที่ง อนนที่ประชุมัตแทนผู้บริเรศประธานที่องตวเตอร์แห่าง ๆ ซ7ประธานที่งหากการประชนที่ประชุมท8าโดยอาศัยมตแทนผู้บริเว!ยนกโลยีอิเล็จะเทวเตอร์แห่ากับตัด
โอกาสไมวเตอร์แห่ใหกรรมการไดม!สววเตอร์แห่ นรวเตอร์แห่วมดังกลวเตอร์แห่าว ซ7งประธานที่ ไมวเตอร์แห่ถกตองดวยหลักของการม!คณะกรรมการฯ คณะท8างานพแทนผู้บริจารณาแลว เหโลยีอิเล็นควร
ใหฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขานนที่ประชุการฯ ประสานและหารศอส8านักกฎหมาย ส8านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ7งเร!ยนท!ปประธานที่ ระชนที่ประชุมเพศอประธานที่ โปรดพแทนผู้บริจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประธานฯ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) ใหขอสังเกตววเตอร์แห่า ในทางราชการไมวเตอร์แห่มก! ารใชมตแทนผู้บริเว!ยน
กรรมการผู้ท รงคชุ ณวชุ ฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนทส ) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้ อสบัง เกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า ควรตั้ง
กรรมการท!ประธานที่ไมวเตอร์แห่มภ! าระในเรศประธานที่องควเตอร์แห่าใชจวเตอร์แห่ายในการเดแทนผู้บรินทาง เพราะไมวเตอร์แห่ไดก8าหนดไวววเตอร์แห่าจะตองตั้งกรรมการอ8าเภอใดหรศอต8าบลใด
มตการการบริท!ประชุม
ไมวเตอร์แห่ใหใชมตแทนผู้บริเว!ยนแทนการประชนที่ประชุมคณะกรรมการการบรแทนผู้บริหารและจัดหาระบบคอมพแทนผู้บริวเตอร์ของหนวเตอร์แห่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ตามหนิหารและจังสำนักงาอ2 การไฟฟไฟฟ้านครหลวง ท! มท 5225/52/55 ลงวิหารและจันท! ๖ พิวเตอรฤศจัดหาระกการการบริ ายน 2555 เร2อ! งหลิหารและจักเกณฑมพิวเตอร์
การจัดหาระิหารและจัด ทาาราคากลางในการจัดหาระิหารและจัดซ2ออุปกรณมพิวเตอร์ค อมพิวเตอรการการบริว เตอรมพิวเตอร์แ ละอุปกรณมพิวเตอร์ประกอบ ในกรณท!ไมคารศาลาว่มราคาตามเกณฑมพิวเตอร์ม าตรฐาน
กาาหนดให,เปรยบเทยบ ๓ รายการ แตคารศาลาว่บางโครงการฯ ของการไฟฟไฟฟ้านครหลวงไมคารศาลาว่สำนักงาามารถึงหน่วหาผูเ, สำนักงานอราคาได,ถึงหน่วงหนังสือถึ ๓ บรการการบริษัททิหารและจั จัดหาระะขอ
อนุโลมให,ใช, ๒ บรการการบริษัททิหารและจั ได,หร2อไมคารศาลาว่เป็นกรณ ๆ ไป
จากการประชนที่ประชุมของคณะท8างานฯ ม!ความเหโลยีอิเล็นววเตอร์แห่า การพแทนผู้บริจารณาอนนที่ประชุมตั โแทนผู้บริ ครงการฯ ท!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหประธานที่ าวเตอร์แห่ นมา หากโครงการใดไมวเตอร์แห่
สามารถหาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหเสนอราคาไดครบ ๓ ราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหเสนอโครงการฯ จะตองช!แ้ จงเหตนที่ประชุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลใหคณะกรรมการฯ ทราบ และเป๒๕๕๕  เป็นดนที่ประชุลยพแทนผู้บรินจแทนผู้บริ ของคณะกรรมการฯ
ววเตอร์แห่า จะอนนที่ประชุโลมใหม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหเสนอราคาเพศอประธานที่ ประกอบการพแทนผู้บริจารณาราคากลางไมวเตอร์แห่นอยกววเตอร์แห่า ๒ ราย ไดหรศอไมวเตอร์แห่ได จ7งเร!ยนท!ปประธานที่ ระชนที่ประชุมเพศอประธานที่ โปรดพแทนผู้บริจารณา
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคชุณวชุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนทส) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อสบังเกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า การพิจารณา
ราคากลางจากผู้ประกอบการ ๓ ราย นบั้น ถูกต้องตามระเบียบพบัสดชุห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีรือไมเสนอแนะว่ อยากจะเรียนเสนอวเสนอแนะว่าเอกสารที่ผู้ประกอบการเสนอ
มาก็เก็บไว้ แล้วที่เสนอเข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้าคณะกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้เสนอเป็นยี่ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้อ ไมเสนอแนะว่ต้องใสเสนอแนะว่ชื่อบริษบัทมา คำาถามคือ ทำาไมต้องถาม ๓ บริษบัทนี้ ทำาไม
ไมเสนอแนะว่ถามบริษบัทอื่น ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีรือบางครบัง้ เป็นชื่อบริษบัททีไ่ มเสนอแนะว่เคยเห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี็นในวงการเลย
กรรมการผู้ทรงคชุณวชุฒิ (นายยศวีรส สาริวงศสจบันทรส ) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อสบังเกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า เนื่องจากการห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีา
Solution อาจต้องมองในภาพรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระองการทำางานทบั้งระบบ ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีากเปรียบเทียบ ๓ ยี่ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้อ อาจจะทำางานทบั้งระบบไมเสนอแนะว่ได้ จ่ได้ จึงควร
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป วเสนอแนะว่าจะเสนอเป็น ๓ ราย (ไมเสนอแนะว่ใชเสนอแนะว่ ๓ ยี่ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้อ) ได้
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กรรมการผู้ทรงคชุณวชุฒิ (นายกฤษ มบันทรานนทส) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อสบังเกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า ตามระเบียบสำานบัก
นายกรบัฐมนตรีวเสนอแนะว่าด้วยการพบัสดชุ พ.ศ.๒๕๓๕ กำาห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีนดวเสนอแนะว่า ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีากเป็นพบัสดชุที่โดยลบักษณะข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระองการใช้งานห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีรือมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อจำากบัดทางเทคนิคที่
จำาเป็นต้องระบชุยห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีี่ อ้ เป็นการเฉพาะ สามารถจบัดซืือ้ โดยวิธีพี เิ ศษได้ คณะกรรมการฯ จ่ได้ จึงอนชุโลมเอาระเบียบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระอ้ นบัน้ มาใช้ โดยมีห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีลกบั เกณฑ์ส
วเสนอแนะว่าห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีนเสนอแนะว่วยงานจะต้องชีแ้ จงเห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีตชุผลความจำาเป็นที่จะต้องระบชุยี่ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้อ แล้วเปรียบเทียบราคาจาก ๓ บริษบัท
ประธานฯ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) ใหขอเสนอแนะววเตอร์แห่า ควรหารศอหนวเตอร์แห่วยงานท!ประธานที่รักษาการตามระเบ!ยบ/
กฎหมาย ซ7ประธานที่งในกรณ!น!้ คศอ กรมบัญช!กลาง เพศประธานที่อใหม!ขออางอแทนผู้บริงใหถกตองตามหลักการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนการไฟฟมป้านครหลวงช!แ้ จงววเตอร์แห่า เหตนที่ประชุท!ประธานที่ท8าหนังสศอช!้แจงมาเนศอประธานที่ งจากการตแทนผู้บริดตามงานของฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยบรแทนผู้บริหารใน
โครงการ ปี ๒๕56 ปรากฎววเตอร์แห่าแผู้ตรวจราชการกระทรวงมหนการปฏแทนผู้บริบตั มแทนผู้บริ ค! วามลวเตอร์แห่าชาเนศอประธานที่ งจากหลักเกณฑ์และแนก์ ารพแทนผู้บริจารณาท!ใประธานที่ หสอบถามจาก 3 บรแทนผู้บริษทั ในขณะท!ประธานที่
ของบางอยวเตอร์แห่างม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหจ8าหนวเตอร์แห่ายเพ!ยง 2 บรแทนผู้บริษัท ท8าใหหาบรแทนผู้บริษัทท!ประธานที่ 3 มาเท!ยบดวยยาก จ7งม!หนังสศอมาหารศอววเตอร์แห่าหากเกแทนผู้บริดเหตนที่ประชุการณ์อยวเตอร์แห่างน!้
จะตองท8าอยวเตอร์แห่างไร
มตการการบริท!ประชุม
ใหฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขานนที่ประชุการฯ หารศอกรมบัญช!กลางใน ๓ ประเดโลยีอิเล็น ดังน!้
(๑) สามารถใชการเปร!ยบเท!ยบราคา จ8านวน ๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลตแทนผู้บริ ภัณฑ์และแน์ (ย!หประธานที่ อ) แลวใชราคาตประธานที่า8 สนที่ประชุดเป๒๕๕๕  เป็นราคากลาง ไดหรศอไมวเตอร์แห่
(๒) หากไมวเตอร์แห่สามารถเปร!ยบเท!ยบ เชวเตอร์แห่น อนที่ประชุปกรณ์ดงั กลวเตอร์แห่าวม!การขายเพ!ยงย!หประธานที่ อเด!ยว หรศอม!ความจ8าเป๒๕๕๕  เป็นตอง
ระบนที่ประชุยห!ประธานที่ อเพศอประธานที่ ความเขากันไดกับระบบเดแทนผู้บริมท!มประธานที่ อ! ยวเตอร์แห่ ใหเปร!ยบเท!ยบราคา จ8านวน ๓ บรแทนผู้บริษทั ทัง้ น!้ ตองเป๒๕๕๕  เป็นย!หประธานที่ อและรนที่ประชุนวเตอร์แห่ เด!ยวกันทัง้ ๓
บรแทนผู้บริษทั แลวใชราคาตประธานที่า8 สนที่ประชุดเป๒๕๕๕  เป็นราคากลาง ไดหรศอไมวเตอร์แห่
(๓) หากแจงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหเสนอราคาเพศประธานที่อประกอบการพแทนผู้บริจารณาแลว แตวเตอร์แห่ม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหยศประธานที่นไมวเตอร์แห่ครบ ๓ ราย อนนที่ประชุโลมใหม!ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหเสนอ
ราคาเพศอประธานที่ ประกอบการพแทนผู้บริจารณาราคากลางไมวเตอร์แห่นอยกววเตอร์แห่า ๒ ราย เป๒๕๕๕  เป็นกรณ! ๆ ไป ไดหรศอไมวเตอร์แห่
ในระหววเตอร์แห่างรอค8าตอบใหด8าเนแทนผู้บรินการตามหลักการเดแทนผู้บริม หรศอพแทนผู้บริจารณาตามขอเทโลยีอิเล็จจรแทนผู้บริงไปกวเตอร์แห่อน เมศอประธานที่ กรมบัญช!
กลางตอบกลับมาแลว ใหถศอปฏแทนผู้บริบัตตแทนผู้บริ ามแนวทางท!ประธานที่กรมบัญช!กลางแจงมา
๕.๑ พิวเตอรจัดหาระการการบริ ารณาริหารและจับทราบโครงการจัดหาระดิหารและจั หาระบบคอมพิวเตอรวการการบริ เตอรมพิวเตอร์ฯ ทม! มูลคคารศาลาว่าไมคารศาลาว่เกการการบริน 5 ล,านบาท ของสำนักงาาา นิหารและจักงาน
ปลิหารและจัดกระทรวงมหาดไทย จัดหาระาา นวน 1 โครงการ ค2อ
1. โครงการจัดหาเครศอประธานที่ งคอมพแทนผู้บริวเตอร์แมวเตอร์แห่ขาวเตอร์แห่ ยเพศอประธานที่ ทดแทนเครศอประธานที่ งคอมพแทนผู้บริวเตอร์แมวเตอร์แห่ขาวเตอร์แห่ ยเดแทนผู้บริมท!หประธานที่ มดอายนที่ประชุการ
ใชงาน ของศนย์เทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริน 335,000 บาท (สามแสนสามหมศนประธานที่ หาพันบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแแทนผู้บริ ลว ไมวเตอร์แห่ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานน8าไปพแทนผู้บริจารณา จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดทราบ
มตการการบริท!ประชุม
รับทราบ
๕.๒ พิวเตอรการการบริจัดหาระารณาให,ความเหมเห็นชอบโครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท!มมูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล,านบาท ของ
หนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสำนักงาาหกการการบริจัดหาระในสำนักงาิหารและจังกิหารและจัดกระทรวงมหาดไทย จัดหาระาานวน 4 โครงการ ค2อ
การไฟฟไฟฟ้านครหลวง จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
2. โครงการปรับปรนที่ประชุงศนย์ควบคนที่ประชุมเทคโนโลย!สารสนเทศและระบบสศประธานที่อสาร งบประมาณปี 2555
วงเงแทนผู้บริน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจโลยีอิเล็ดสแทนผู้บริบหาลานบาทถวน) สวเตอร์แห่วนท!ประธานที่เป๒๕๕๕  เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพแทนผู้บริวเตอร์ จ8านวนเงแทนผู้บริน ๓๙,๔๒๒,200 บาท
(สามสแทนผู้บริบเกาลานส!ประธานที่แสนสองหมศประธานที่นสองพันสองรอยบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริแลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานปรับแกไขสวเตอร์แห่วนท!ประธานที่เป๒๕๕๕  เป็ นอนที่ประชุปกรณ์อศประธานที่น ๆ คศอ รายการท!ประธานที่ ๓ อนที่ประชุปกรณ์แสดงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลกลาง (Wall
Display System) ส8าหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริงานในหอง NOC ชั้น ๒ และรายการท!ประธานที่ ๕ อนที่ประชุปกรณ์ควบคนที่ประชุมการสวเตอร์แห่งภาพข7้นไปยังระบบ
แสดงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลกลาง ใหยายไปไวท!ประธานที่กรณ!ไมวเตอร์แห่ม!ราคาตามเกณฑ์และแน์มาตรฐาน รายการท!ประธานที่ ๔ อนที่ประชุปกรณ์แสดงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหลจากสวเตอร์แห่วนกลางส8าหรับหอง
ประชนที่ประชุม War Room ชั้น ๓ ใหปรับแกไขใหชัดเจนววเตอร์แห่าเป๒๕๕๕  เป็นเครศประธานที่องฉายภาพ (Projector) ซ7ประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดปรับแกไขสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่าย
เลขานนที่ประชุการฯ แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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การไฟฟไฟฟ้าสำนักงาคารศาลาว่วนภูมการการบริภาค จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
3. โครงการจัดหาเครศประธานที่องไมโครคอมพแทนผู้บริวเตอร์ พรอมชนที่ประชุดโปรแกรมระบบปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริการส8าหรับสายงาน
ปฏแทนผู้บริบตั กแทนผู้บริ ารเครศอขวเตอร์แห่าย งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริน 10,240,570.89 บาท (สแทนผู้บริบลานสองแสนส!หประธานที่ มศนประธานที่ หารอยเจโลยีอิเล็ดสแทนผู้บริบบาทแปดสแทนผู้บริบ
เกาสตางค์)
คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแแทนผู้บริ ลว ไมวเตอร์แห่ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานน8าไปพแทนผู้บริจารณา จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
การประปานครหลวง จัดหาระาานวน ๒ โครงการ
4. โครงการจัดหาเครศประธานที่องอวเตอร์แห่านมาตรวัดน้8าและเครศประธานที่องพแทนผู้บริมพ์พกพา งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริน
52,400,000 บาท (หาสแทนผู้บริบสองลานส!ประธานที่แสนบาทถวน)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนการประปานครหลวงช!้แจงววเตอร์แห่า ไดรับงบประมาณเพ!ยง ๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท แตวเตอร์แห่เมศประธานที่อ
ด8าเนแทนผู้บรินการสอบราคาแลว วงเงแทนผู้บรินรวม คศอ ๕๕,๑๑๒,๐๐๐ บาท อยวเตอร์แห่างไรกโลยีอิเล็ตาม เมศประธานที่อม!การประกวดราคาดวยวแทนผู้บริธ!การทาง
อแทนผู้บริเลโลยีอิเล็กทรอนแทนผู้บริกส์ (e-Auction) แลว ราคาจะลดลงอ!กมาก จ7งมัประธานที่นใจววเตอร์แห่าจะสามารถด8านแทนผู้บรินการจัดหาได
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริแลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานเพแทนผู้บริประธานที่มหมายเหตนที่ประชุไวทายตารางววเตอร์แห่าไดรับงบประมาณเพ!ยง ๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท จ7งเร!ยนท!ประธานที่
ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
5. โครงการระบบคอมพแทนผู้บริ ว เตอร์ แ มวเตอร์แห่ ขวเตอร์แห่ า ยเสมศ อ นแบบกระจาย งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริ น
35,000,000 บาท (สามสแทนผู้บริบหาลานบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแแทนผู้บริ ลว ไมวเตอร์แห่ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานน8าไปพแทนผู้บริจารณา จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
๕.๓ พิวเตอรการการบริจัดหาระารณาให,ความเหมเห็นชอบโครงการจัดหาระิหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรการการบริวเตอรมพิวเตอร์ท!มมูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 10 ล,านบาท ของ
องคมพิวเตอร์กรปกครองสำนักงาคารศาลาว่วนท,องถึงหน่วการการบริ!น จัดหาระาานวน ๔ โครงการ ค2อ
องคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสำนักงาคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดนครปฐม จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
6. โครงการคอมพแทนผู้บริวเตอร์พรอมโปรแกรมสศประธานที่อการเร!ยนการสอน (CAI) ปีงบประมาณ 2556
วงเงแทนผู้บริ น 40,000,0 ๐๐ บาท (ส!ประธานที่สแทนผู้บริ บ ลานบาทถวน) สวเตอร์แห่ ว นท!ประธานที่ เ ป๒๕๕๕  เป็ น อนที่ประชุ ป กรณ์ ค อมพแทนผู้บริ ว เตอร์ จ8 า นวนเงแทนผู้บริ น 35,941,335 บาท
(สามสแทนผู้บริบหาลานเกาแสนส!ประธานที่หมศประธานที่นหน7ประธานที่งพันสามรอยสามสแทนผู้บริบหาบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแแทนผู้บริ ลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานน8าจัดท8ารายละเอ!ยดของ Software เพแทนผู้บริมประธานที่ เตแทนผู้บริม ซ7งประธานที่ หนวเตอร์แห่วยงานไดจัดท8าสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริาหัวหน้าฝ่ ยเลขานนที่ประชุการฯ
แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
องคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสำนักงาคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดนคารศาลาว่าน จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
7. โครงการหองเร! ย นอแทนผู้บริ เ ลโลยีอิเล็ ก ทรอนแทนผู้บริ ก ส์ ส8 า หรั บ โรงเร! ย นหรศ อ สถานศ7 ก ษาในพศ้ น ท!ประธานที่ จั ง หวั ด นวเตอร์แห่ า น
ปีง บประมาณ 2556 วงเงแทนผู้บริน 24,000,000 บาท (ย!ประธานที่ สแทนผู้บริบส!ประธานที่ ล านบาทถวน) สวเตอร์แห่วนท!ประธานที่เป๒๕๕๕  เป็ นอนที่ประชุ ปกรณ์ ค อมพแทนผู้บริว เตอร์ จ8 า นวนเงแทนผู้บริ น
21,516,000 บาท (ย!ประธานที่สแทนผู้บริบเอโลยีอิเล็ดลานหาแสนหน7ประธานที่งหมศประธานที่นหกพันบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริแลว ม!ขอสังเกตววเตอร์แห่ารายการกรณ!ไมวเตอร์แห่ม!ราคาตามเกณฑ์และแน์มาตรฐาน รายการท!ประธานที่ ๕ โปรแกรม Edu Tablet Online ซ้8าซอน
(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)
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กับรายการท!ประธานที่ ๙ สศประธานที่อโปรแกรมการเร!ยนการสอน ป.๑ – ป.๖ และรายการท!ประธานที่ ๑๐ สศประธานที่อโปรแกรมการเร!ยนการสอน ม.๑ – ม.๖
พรอมขอสอบมหาวแทนผู้บริทยาลัย หรศอไมวเตอร์แห่ ใหหนวเตอร์แห่วยงานจัดท8ารายละเอ!ยดของโครงการเพแทนผู้บริมประธานที่ เตแทนผู้บริมกวเตอร์แห่อนน8าเสนอท!ปประธานที่ ระชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพศประธานที่อพแทนผู้บริจารณาตวเตอร์แห่อไป ซ7ประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดประสานกับฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แลวววเตอร์แห่าจัดท8าเอกสารยังไมวเตอร์แห่เร!ยบรอย ไมวเตอร์แห่สามารถน8าเขาท!ประธานที่
ประชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดทัน จ7งขออนนที่ประชุญาตน8าเสนอเขาท!ประธานที่ประชนที่ประชุมในครั้งตวเตอร์แห่อไป จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคชุณวชุฒิ (พลเอก ดร.วิชติ สาทรานนทส) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ฝ่ายเลขว่า ให้ฝ่ายเลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระานชุการฯ ประสาน
ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีนเสนอแนะว่วยงานเจ้าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระองโครงการ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ระบชุรายละเอียดด้วยวเสนอแนะว่ามีจำานวนกี่โรงเรียน และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อสบังเกตวเสนอแนะว่าควรห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีาวิธีีปอองกบันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ชบัดเจนวเสนอแนะว่าแตเสนอแนะว่ละ
จบังห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีวบัดมีความโปรเสนอแนะว่งใสในการจบัดห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีาอยเสนอแนะว่างไร
คณะกรรมการฯ อภิปรายและเสนอความเห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี็น ซื่ได้ จึ่งสรชุปได้วเสนอแนะว่า สื่อการเรียนการสอนคิดราคาลำาบาก ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีาก
มีการจบัดกลชุเสนอแนะว่มราคาซือฟตสแวรสไว้ จะสามารถใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ความเห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี็นชอบการจบัดห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีาซือฟตสแวรสได้ จ่ได้ จึงเห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี็นควร
จบัดเก็บข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อมูลการอนชุมบัตโิ ครงการที่ผเสนอแนะว่านมาเป็นสถิติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีากสื่อการเรียนการสอนที่เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระออนชุมบัติมี
คชุณลบักษณะใกล้เคียงกบับที่เคยอนชุมบัติไปแล้ว คณะกรรมการฯ จะอนชุมบัตใิ ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ในวงเงินไมเสนอแนะว่เกินที่เคยอนชุมบัติไป
มตการการบริท!ประชุม
ใหหนวเตอร์แห่วยงานจัดท8ารายละเอ!ยดของโครงการเพแทนผู้บริมประธานที่ เตแทนผู้บริมกวเตอร์แห่อนน8าเสนอท!ปประธานที่ ระชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครัง้ ตวเตอร์แห่อไป
องคมพิวเตอร์การบรการการบริหารสำนักงาคารศาลาว่วนจัดหาระิหารและจังหวิหารและจัดอุบลราชธาน จัดหาระาานวน ๒ โครงการ
8. โครงการเชวเตอร์แห่ า คอมพแทนผู้บริ ว เตอร์ พ รอมอนที่ประชุ ป กรณ์ ปี ง บประมาณ 2556-2558 วงเงแทนผู้บริ น
48,648,000 บาท (ส!ประธานที่สแทนผู้บริบแปดลานหกแสนส!ประธานที่หมศประธานที่นแปดพันบาทถวน)
- คณะท8างานฯ แจงใหผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทน อบจ.อนที่ประชุบลราชธาน! ทราบววเตอร์แห่า ในการประชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งท!ประธานที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมศประธานที่อวันท!ประธานที่ ๓๑ ตนที่ประชุลาคม ๒๕๕๕ ม!มตแทนผู้บริเหโลยีอิเล็นชอบในหลักการใหม!การก8าหนดอัตราควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าครนที่ประชุภัณฑ์และแน์คอมพแทนผู้บริวเตอร์
และอนที่ประชุปกรณ์ โดยใชสตร แตวเตอร์แห่ใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ ประสานและหารศอในเรศประธานที่องสตรการค8านวณ และอัตราดอกเบ!้ยกับหนวเตอร์แห่วยงาน
ท!ประธานที่เก!ประธานที่ยวของ เชวเตอร์แห่น กรมบัญช!กลาง และสถาบันการเงแทนผู้บรินของราชการ โดยคณะท8างานฯ และ อบจ.อนที่ประชุบลราชธาน! ไดรวเตอร์แห่วมกัน
ค8านวณควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าจากสตรท!ประธานที่ก8าหนด และหนวเตอร์แห่วยงานปรับแกไขรายละเอ!ยดสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่
ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
ให อบจ.อนที่ประชุ บลราชธาน!ช ะลอโครงการน!้ ไ วกวเตอร์แห่ อ น และใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ า ยเลขานนที่ประชุ ก ารฯ หารศ อ กรมบั ญ ช! ก ลางววเตอร์แห่ า
กระทรวงมหาดไทยสามารถใชสตรการค8านวณควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าอนที่ประชุปกรณ์คอมพแทนผู้บริวเตอร์ตามมตแทนผู้บริทป!ประธานที่ ระชนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ท!ประธานที่ ๑๐/๒๕๕๕
เมศอประธานที่ วันท!ประธานที่ ๓๑ ตนที่ประชุลาคม ๒๕๕๕ ไดหรศอไมวเตอร์แห่ หากสามารถใชสตรการค8านวณดังกลวเตอร์แห่าวได ควรก8าหนด ดอกเบ!้ยและควเตอร์แห่าบ8ารนที่ประชุงรักษา ไมวเตอร์แห่เกแทนผู้บริน
รอยละเทวเตอร์แห่าไหรวเตอร์แห่ของราคาซศอ้
๘.๑โครงการพัฒิหาดไนาหองสมนที่ประชุ ด E-Library โรงเร!ย นบั วงามวแทนผู้บริ ท ยา และโรงเร! ย นไรวเตอร์แห่ใ ตประชาคม
งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริ น 40,000,000 บาท (ส!ประธานที่ สแทนผู้บริ บ ลานบาทถวน) สวเตอร์แห่ ว นท!ประธานที่ เ ป๒๕๕๕  เป็ น อนที่ประชุ ป กรณ์ ค อมพแทนผู้บริ ว เตอร์ จ8 า นวน
28,417,160 บาท (ย!ประธานที่สแทนผู้บริบแปดลานส!ประธานที่แสนหน7ประธานที่งหมศประธานที่นเจโลยีอิเล็ดพันหน7ประธานที่ง รอยหกสแทนผู้บริบบาทถวน) (โครงการทำงานฯ ำานฯ เพื่ 11 จากการป็น โดระช่วย Cม
คณะทำงานฯ ตางานฯ)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแนแ์ ละแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริแลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานจัดท8ารายละเอ!ยดของโครงการเพแทนผู้บริประธานที่มเตแทนผู้บริม ซ7ประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดปรับแกไขสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ
แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ
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๕.๔ พิวเตอรจัดหาระการการบริ ารณาโครงการจัดหาระดิหารและจั หาระบบคอมพิวเตอรวการการบริ เตอรมพิวเตอร์ฯ ทม! มูลคคารศาลาว่าเกการการบริน 100 ล,านบาท ของสำนักงาวคารศาลาว่ นราชการ และ
หนคารศาลาว่วยงานริหารและจัฐวการการบริสำนักงาาหกการการบริจัดหาระฯ จัดหาระาา นวน 2 โครงการ ค2อ
กรมท!ดการการบริน จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
9. โครงการศนย์ข อมลท!ประธานที่ ดแทนผู้บริ น และแผู้ตรวจราชการกระทรวงมห น ท!ประธานที่ แ หวเตอร์แห่ ง ชาตแทนผู้บริ (ระยะท!ประธานที่ ๑) งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริ น
535,921,400 ลานบาท (หารอยสามสแทนผู้บริบหาลานเกาแสนสองหมศประธานที่นหน7ประธานที่งพันส!ประธานที่รอยบาทถวน) สวเตอร์แห่วนท!ประธานที่เป๒๕๕๕  เป็นอนที่ประชุปกรณ์คอมพแทนผู้บริวเตอร์
จ8านวนเงแทนผู้บริน ๕๓๒,921,400 ลานบาท (หารอยสามสแทนผู้บริบสองลานเกาแสนสองหมศประธานที่นหน7ประธานที่งพันส!ประธานที่รอยบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแน์และแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแแทนผู้บริ ลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานปรับแกไขอนที่ประชุปกรณ์กรณ!ไมวเตอร์แห่มร! าคาตามเกณฑ์และแน์มาตรฐาน รายการท!ประธานที่ ๓๒ ควเตอร์แห่าพัฒิหาดไนาระบบการ
จัดการขอมลท!ประธานที่ดแทนผู้บริน และรายการท!ประธานที่ ๓๓ ควเตอร์แห่าพัฒิหาดไนาระบบภมแทนผู้บริสารสนเทศท!ประธานที่ดแทนผู้บริน ใหเปร!ยบเท!ยบราคา ๓ ราย และสวเตอร์แห่วนท!ประธานที่เป๒๕๕๕  เป็น
อนที่ประชุปกรณ์อศประธานที่น คศอ รายการท!ประธานที่ ๑ ควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าเครศอขวเตอร์แห่ายระบบ MPLS ขนาด ๒๐๐ Mbps เป๒๕๕๕  เป็นเวลา ๒ ปี และรายการท!ประธานที่ ๒ ควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าเครศอ
ขวเตอร์แห่ายระบบ ADSL ความเรโลยีอิเล็ว ๑ Mbps เป๒๕๕๕  เป็นเวลา ๑ ปี ใหยายมาไวในกรณ!ไมวเตอร์แห่ม!ราคาตามเกณฑ์และแน์มาตรฐานพรอมเปร!ยบเท!ยบ
ราคา ๓ ราย ซ7ประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานปรับแกไขรายละเอ!ยดสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุการฯ แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่
ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
ข,อสำนักงาิหารและจังเกตและข,อเสำนักงานอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ อภแทนผู้บริปรายและเสนอความเหโลยีอิเล็น ซ7ประธานที่งสรนที่ประชุปไดววเตอร์แห่า ควรใชเครศอขวเตอร์แห่าย GIN แทนการเชวเตอร์แห่าเครศอขวเตอร์แห่าย
จาก TOT หรศอ CAT เพศประธานที่อการใชทรัพยากรรวเตอร์แห่วมกันและเป๒๕๕๕  เป็นการประหยัดงบประมาณตามมตแทนผู้บริคณะรัฐมนตร! กรมท!ประธานที่ดแทนผู้บรินตองการใช
เทวเตอร์แห่าใดกโลยีอิเล็ใหขอจากกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร ซ7ประธานที่งเครศอขวเตอร์แห่าย GIN เกแทนผู้บริดจาก TOT รวมกับ CAT อยวเตอร์แห่แลว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหแทนกรมท!ประธานที่ดแทนผู้บรินขอแกไขรายการควเตอร์แห่าเชวเตอร์แห่าเครศอขวเตอร์แห่ายระบบ ADSL จากเดแทนผู้บริม ความเรโลยีอิเล็ว ๑ Mbps เปล!ประธานที่ยนเป๒๕๕๕  เป็น
ความเรโลยีอิเล็ว ๒ Mbps และไมวเตอร์แห่ใชเครศอขวเตอร์แห่าย GIN เนศประธานที่องจากเมศประธานที่อเกแทนผู้บริดปัญหา ตแทนผู้บริดตวเตอร์แห่อกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสารแลว
ไมวเตอร์แห่ไดรับการแกไขปัญหาไดทันเหตนที่ประชุการณ์ เนศประธานที่องจากกรมท!ประธานที่ดแทนผู้บรินเป๒๕๕๕  เป็นหนวเตอร์แห่วยงานบรแทนผู้บริการประชาขน จ7งขอเชวเตอร์แห่าเครศอขวเตอร์แห่าย TOT หรศอ CAT
ซ7ประธานที่งสารมารถแกไขปัญหาไดภายใน ๑ ชัวประธานที่ โมง
ประธานฯ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) ใหขอเสนอแนะววเตอร์แห่า ใหกรมท!ประธานที่ดแทนผู้บรินศ7กษาการใชเครศอขวเตอร์แห่าย GIN ตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ กวเตอร์แห่อนเสนอกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสารพแทนผู้บริจารณาโครงการฯ หากม!ขอจ8ากัดทาง
เทคนแทนผู้บริค ไมวเตอร์แห่สามารถใชเครศอขวเตอร์แห่าย GIN ได กโลยีอิเล็ใหช!แ้ จงกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศอประธานที่ สาร
กรรมการผู้ทรงคชุณวชุฒิ (นายกฤษ มบันทรานนทส) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อสบังเกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีภาระ้อเสนอแนะวเสนอแนะว่า ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้กรมที่ดินชี้แจงราย
ละเอีย ดการประเมิ น คเสนอแนะว่า ใช้จเสนอแนะว่ า ยในการพบั ฒนาโปรแกรมประยชุ ก ตส ตามเกณฑ์ส ร าคากลางและคชุณ ลบั ก ษณะพื้ น ฐานครชุ ภบั ณ ฑ์ส
คอมพิวเตอรส และซือฟตสแวรสสำาห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มีรบับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส (GIS) โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตั้งกรรมการที่ไม่มี้ระบชุรายละเอียดการประเมินคเสนอแนะว่าใช้จเสนอแนะว่ายตาม
เกณฑ์สการพบัฒนาสเสนอแนะว่วนการติดตเสนอแนะว่อผูใ้ ช้ที่จดบั แบเสนอแนะว่งเป็น ๕ ระดบับ วเสนอแนะว่าต้องใช้ระดบับใดบ้าง จำานวนกี่คน นานกี่วบัน /เดือน
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบในหลักการ และใหกรมท!ประธานที่ดแทนผู้บรินปรับแกไขรายละเอ!ยดเอกสารโครงการฯ ตามขอเสนอของคณะ
กรรมการฯ กวเตอร์แห่อนน8าเสนอกระทรวงเทคโนโลย!สารสนเทศและการสศประธานที่อสารพแทนผู้บริจารณา
การประปานครหลวง จัดหาระาานวน ๑ โครงการ
10. โครงการปรั บ ปรนที่ประชุ ง โครงสรางพศ้ น ฐาน (Infrastructure) งบประมาณปี 2556 วงเงแทนผู้บริ น
151,800,000 บาท (หน7ประธานที่ ง รอยหาสแทนผู้บริ บ เอโลยีอิเล็ ด ลานแปดแสนบาทถวน) สวเตอร์แห่ ว นท!ประธานที่ เ ป๒๕๕๕  เป็ น อนที่ประชุ ป กรณ์ ค อมพแทนผู้บริ ว เตอร์ จ8 า นวนเงแทนผู้บริ น
๑๒๙,๑๗๘,๙๑๐ บาท (หน7ประธานที่งรอยย!ประธานที่สแทนผู้บริบเกาลานหน7ประธานที่งแสนเจโลยีอิเล็ดหมศประธานที่นแปดพันเการอยสแทนผู้บริบบาทถวน)
- คณะท8างานฯ ไดตรวจสอบรายละเอ!ยดเอกสาร และพแทนผู้บริจารณาตามหลักเกณฑ์และแนแ์ ละแนวทาง
ปฏแทนผู้บริบัตแทนผู้บริแลว ม!ขอสังเกตใหหนวเตอร์แห่วยงานจัดท8ารายละเอ!ยดของโครงการฯ เพแทนผู้บริประธานที่มเตแทนผู้บริม ซ7ประธานที่งหนวเตอร์แห่วยงานไดปรับแกไขสวเตอร์แห่งใหฝ่ายบริหัวหน้าฝ่ายเลขานนที่ประชุ
การฯ แลว ตามรายละเอ!ยดเสนอในท!ประธานที่ประชนที่ประชุม จ7งเร!ยนท!ประธานที่ประชนที่ประชุมเพศประธานที่อโปรดพแทนผู้บริจารณา
มตการการบริท!ประชุม
เหโลยีอิเล็นชอบ

(ฉบบับรบับรองรายงานการประชชุม)

