รายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
------------------------------------------------------------------------------------------------------กพอ. ได้ ร ั บ งบประมาณในการด าเนิ นงานโครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

โครงการ
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ
สท. ตามหลัก Accessibility
โครงการบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบเครือข่ายของ สท.
โครงการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภายในของ สท.
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ
ในการจัดจ้าง

งบประมาณ
ใช้จ่ายไป

งบประมาณ
คงเหลือจาก
การจัดจ้าง

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๒๒๐,๐๐๐

๑,๐๔๔,๓๒๐

๑๗๕,๖๘๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๒๙๒,๔๙๘

๑,๗๐๐,๐๐๐

๕๙๒,๔๙๘

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๒๖๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๓,๕๕๐,๐๐๐
๙,๕๕๐,๐๐๐

๓,๕๕๐,๐๐๐
๘,๓๒๒,๔๙๘

๓,๔๙๕,๙๖๗
๖,๓๔๕,๙๖๗

๕๔,๐๓๓
๗๕๖,๕๓๑

ทั้งนี้ กพอ. ขอรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Accessibility
๑.๑) แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessibility ตาม
ค าสั่ ง สท. ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๖ โดยมี หั ว หน้ า กลุ่ ม งานพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
สารสนเทศ (นางสุธาทิพย์ ศิริชยาพร) เป็นประธานคณะทางาน และผู้แทนสานัก/กองร่วมเป็น คณะทางาน
ประกอบด้วย นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส นางสาวกิ ตติมา ยวงมณี
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นายแฉล้ม ทองเกลา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา
กองกลาง นางเธียรทอง ประสานพานิช สานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ สานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา ทองชัยยะ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสุกัญญา งามสม
ภาพ ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ เ ยาวชน นางสาวดรุ ณี พจนานุ กู ล กิ จ กลุ่ ม งานพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
สารสนเทศ เป็นคณะทางานและเลขานุการ และ นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ กลุ่ มงานพัฒนาองค์ความรู้และ
สารสนเทศ เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทางานมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessibility
และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสาสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อ การสื่อสาร และบริการสาธารณะสาหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
/(๒) จัดทา ...

-๒(๒) จัดทาขอบเขตของงานการพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานส่งเสริม สวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามหลัก Web Accessibility
(๓) รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามหลัก Web Accessibility
๑.๒) จัดประชุมคณะทางานพัฒนาเว็บไซต์ของ สท. ตามหลัก Web Accessibility
จานวน ๓ ครั้ง เพื่อจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตงาน ( TOR : Term of reference ) โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ของ สท. ตามหลัก Web Accessibility ซึง่ ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๓) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตงาน ( TOR : Term of reference ) โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ ของ สท. ตามหลัก Web Accessibility เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๔) จัดทาหนังสือขออนุมัติ ผอ.สท. ดาเนินจัดจ้างในโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ สท.
ตามหลัก Accessibility ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา พร้อมค่าใช้จ่าย ในวงเงิน
๑,๒๒๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๒) การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ สท.
กพอ. ได้ดาเนินงานบารุ ง รั ก ษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย
ของ สท. ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ในวงเงิ น
๒,๒๙๒,๔๙๘ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยบริษัท โอ จี เอ ซีนค
อม จากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็นจานวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลา ๘ เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๗
๓) การบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศภายในของ สท.
กพอ. ได้ดาเนินการจ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศภายในของ สท. ใน
วงเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยบริ ษั ท บิ ส ซิเ นสอะไลฟ์ จากัด เป็น ผู้ ช นะการสอบราคา เป็ นจ านวนเงิ น
๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๑ เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้จัดทาสัญญาการจ้างเหมาบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๔) การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ สท.
กพอ. ได้ดาเนินงานการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของ สท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วย
วิธีการทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) ในวงเงิ น ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดย สท. ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ๘๐ Mbps และภายนอกประเทศ ๒๐ Mbps โดยวงจรที่เชื่อมต่อ
จาก สท. มักกะสัน (ต้นทาง) ไปยังสานักส่งเสริมและพิ ทั ก ษ์ ผู้ ด้ อ ยโอกาส (สทอ.) และกองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย (กพข.) (ปลายทาง) แบบ Ethernet ความเร็ว ๑๐ Mbps โดยมีการดาเนินงานดังนี้
๔.๑) สท. ได้ เช่าใช้บ ริการอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีพิเศษกับบริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต
(ประเทศไทย) จากัด ในวงเงิน ๔๘๗,๙๖๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ระยะเวลา
๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๒๖
/๔.๒) สท. ...

-๓๔.๒) สท. ได้เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction)
โดยบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็ น เงิ น ๓,๐๐๘,๐๐๐
บาท (สามล้านแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๐ เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗

