รายงานการประชุมพิจารณาแผนงานดาเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๕๐ น. – ๑๑.๕๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ทาเนียบองคมนตรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
นางสุขุมาลย์ เตียพิริยะกิจ
นางอาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว
นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข
นายเอสนะ ชินชานาญ

ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
ผู้อานวยการกองกองกลาง
ผู้อานวยการกองการในพระองค์
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
ผู้อานวยการกองข่าว
ผู้อานวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
๗. นางรสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ผู้อานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๘. นางสาวสิยากร พูนพนิช
ผู้อานวยการกองนิติการ
๙. นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
๑๐. นางสาวนวลถนอม รักถาวร
ผู้อานวยการกองอานวยการนักบริหาร
๑๑. นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินและบัญชี
๑๒. นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๓. นางสาวกัลยพัชร ชาคร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๔. นางเกษสุดา คณา
ผู้อานวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๑๕. นายฉัตรสุวรรณ วิทยะวาณิชกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๖. นางสุวรรณา ปิยะบพิตร
วิทยากรชานาญการพิเศษ
๑๗. นางสาวกุศล สมบัติ
วิทยากรชานาญการพิเศษ
๑๘. นางสาวสุภาพร โพธิ์สาขา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๑๙. นางวิภารัชต์ สารีดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒๐. นางวิรภา สกุลประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวศิริยุบล กสิยพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๒๒. นางสาวทิพรัตน์ ศิลปพงศ์วรากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๒๓. นางสาวเยาวภา ริลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๒๔. นางสาวนุชนาถ จันทร์ถนอม เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
.../ ๒๕.นางสาว

- ๒๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นางสาวปัทยา วรศรี
นางสาวสุนทรินทร์ บินไทยสงค์
นางสาวกัตติกา สาลักษณ์
นายวรุส อิศวิลานนท์
นางสาวบุษรินทร์ หลีน้อย
นางสาวสุรัชนี ไตรเพิ่ม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิทยากรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานบริการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.
นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
วาระที่ ๑

ผู้ช่วยราชเลขาธิการ ทาหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน ฯ ขอแจ้ ง ว่ า เนื่ อ งจากคณะท างานพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สานักราชเลขาธิการได้เปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ และเพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ จึงจะ
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ฯ ขึ้นแทนชุดเดิม อยู่ระหว่างการร่างคาสั่ง
ทั้ งนี้ กลุ่ ม งานคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ จั ด ท าค าของบประมาณรายง่า ยประจ า
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและแจ้ งไปยั งกองต่ า งๆ เพื่ อ พิ จ ารณา
และยื น ยัน ความประสงค์ดาเนิ น การตามโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙ แล้ว พร้อมทั้งคาขอ
ของกองต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒

การดาเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน ฯ ขอให้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
นางเกษสุดาฯ รายงานว่าทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักราชเลขาธิการ
โดยได้ยึดหลักการ “มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถวายงาน และประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” ตามเป้าหมายการดาเนินงานรายปีของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเตรียมความพร้อมระบบ IT ในปัจจุบัน
บารุงรักษาระบบสารสนเทศในปัจจุบันให้มีความพร้อมใช้งาน
ศึกษา วิเคราะห์กาหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง และออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการระบบสารสนเทศ

- ๓…/ในปีงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เตรียมความพร้อมของการพัฒนา IT อย่างเป็นระบบ
ปรับกระบวนการทางานให้รองรับการประยุกต์ใช้ IT
ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหารระยะที่ ๑
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะที่ ๑
พัฒนาวิธีการประสานระหว่างเจ้าหน้าที่สานักราชเลขาธิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
เพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานแบบทุกที่ทุกเวลา
(Anywhere Any Time)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บูรณาการระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร ระยะที่ ๒
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะที่ ๒
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บูรณาการระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บูรณาการระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร ระยะที่ ๓
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะที่ ๓
อย่างไรก็ตาม การดาเนินโครงการ ฯ ใน ๒ ปีที่ผ่านมา คือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗
พบว่าไม่สามารถดาเนินการในบางโครงการ ฯ ได้ เช่ น โครงการฐานข้อมูลกลาง เนื่องจากข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล
ยังไม่พร้อม จึงต้องทาการชะลอไปก่อน และหากข้อมูลพร้อม จึงจะนามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ สานักราชเลขาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามรายละเอียด และสถานการณ์ดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- ๔…/ โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ ๑๙ โครงการ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อโครงการ
โครงการจัดจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองการในพระองค์
โครงการจ้างสแกนเอกสารต้นเรื่องและนาเข้าข้อมูลของกองนิติการ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองศิลปาชีพ

สถานะการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว

โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของสานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองการต่างประเทศ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองข่าว
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มงานอานวยการและบริหารทั่วไป
กองกลาง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มงานการคลัง กองกลาง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการจ้างสแกน หนังสือ/เอกสาร/สไลด์ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
โครงการจัดทาอักษรอาลักษณ์
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของกองศิลปาชีพ
โครงการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
โครงการพัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ
โครงการจัดจ้างแปลงสัญญาณภาพข่าวในพระราชสานัก
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบเว็บไซต์หน่วยงาน
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
โครงการติดตั้งอุปกรณ์สารองข้อมูล (Backup site)

อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างการสอบราคา
อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างจัดชื้อจัดจ้าง

นางสาวฐาปณีย์ ฯ ขอหารือเพิ่มเติมเกีย่ วกับโครงการ ฯ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่ามีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไรบ้าง และขอให้ทางกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นาเรียนประธานคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักราชเลขาธิการ (CIO) ให้ทราบต่อไปด้วย
นางสาวสิยากร ฯ แจ้งว่าพบปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในการจัดทาโครงการจ้างสแกนเอกสาร
ต้นเรื่องและนาเข้าข้อมูลของกองนิติการ เนื่องจากต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการศึกษาข้อมูล
ขั้นต้นเกี่ยวกับฎีกาที่จะนาเข้าด้วย

- ๕นางอนงค์ ฯ ขอหารือว่าสามารถนาอักษรอาลักษณ์ที่กองการในพระองค์ทาขึ้นมาไปใช้ได้หรือไม่
.../นางอาบทิพย์
นางอาบทิพย์ ฯ โครงการจัดทาอักษรอาลักษณ์ แต่ไม่สามารถให้หน่วยงานอื่นนาอักษรอาลักษณ์ไปใช้ได้
เนื่องจากเป็นลายอักษรอาลักษณ์ที่ทาขึ้นมาใช้เฉพาะกองการในพระองค์ เท่านั้น
นางเกษสุดา ฯ แจ้งที่ประชุมว่าการดาเนินโครงการที่ผ่านมานั้น จะมีปัญหาเรื่องของจานวนเอกสาร
ที่จะนามาสแกน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือกับเจ้าของหน่วยงาน ให้เตรียมพร้อมสาหรับเอกสารที่จะนามาสแกน และ
ขอให้ทุกหน่วยงานนาเข้าข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อดาเนิน
โครงการนั้น ยึดแผนการปฏิบัติงานที่ได้ส่งให้กับกลุ่มงานการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณต่อไป
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ ๑๓ โครงการ
ลาดับ
โครงการ
๑ โครงการบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) ประกอบด้วย
Iwebflow , Iwebform ระบบรายงาน (Report)
๒
โครงการบารุงรักษาระบบคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

สถานะการดาเนินโครงการ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว/
จ่ำยรำยครั้ง

๓

โครงการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานศิลปาชีพภูมิภาค
และระบบงานบริหารการเงินและบัญชี

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

๔

โครงการบารุงรักษาระบบพัสดุ

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการบารุงรักษาระบบเผยแพร่พระราชกรณียกิจแก่บุคคล

ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว/
จ่ำยรำยครั้ง

โครงการบารุงรักษาระบบบริการสารบบ (Directory Service) และระบบงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว/
จ่ำยรำยครั้ง
โครงการบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
โครงการการจ้างดูแล บารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสานักราชดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขาธิการ
โครงการบารุงรักษาระบบปฏิบัติการและระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบพิสูจน์ตัวตน
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว/
โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์
จ่ำยรำยครั้ง
โครงการบารุงรักษาระบบงานของศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ

- ๖มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๓

…/วาระที่ ๓

พิจารณางบประมาณด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙

นางเกษสุดา ฯ แจ้งว่ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณายืนยัน
ความประสงค์ดาเนินการตามโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ ๑๗ โครงการ
ลาดับ

โครงการ

๑
๒
๓

โครงการจัดจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองการในพระองค์
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองนิติการ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองศิลปาชีพ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของสานักงานเลขาธิการ
คณะองคมนตรี
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองการต่างประเทศ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองโครงการสัมพันธ์
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองข่าว
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มงานอานวยการและ
บริหารทั่วไป กองกลาง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มงานการคลัง กองกลาง
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของสถาบันสิริกิติ์
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองงานในพระองค์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สถานะ
ดาเนินการ ไม่ดาเนินการ
















- ๗.../๑๖ โครงการจ้าง

ลาดับ

โครงการ

สถานะ
ดาเนินการ ไม่ดาเนินการ

๑๖

โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี



๑๗

โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน



๑๘

โครงการจ้างสแกนเอกสารและนาเข้าข้อมูลของกองอานวยการนักบริหาร



๑๙

โครงการจ้างสแกน หนังสือ/เอกสาร/สไลด์ ศูนย์สารสนเทศ สานักราช
เลขาธิการ

๒๐

โครงการจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของศูนย์สารสนเทศ
สานักราชเลขาธิการ

๒๑

โครงการจัดจ้างแปลงสัญญาณภาพข่าวในพระราชสานัก ระยะที่ ๓

๒๒

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

๒๓

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๔

โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย

๒๕

โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้งานอินเตอร์เน็ต






(ใช้งบลงทุน)



(ใช้งบอบรม)



(เพิ่มเติมจากแผน)

(เพิ่มเติมจากแผน)

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ ๑๙ โครงการ
สถานะ
ลาดับ
๑

๒

โครงการ
โครงการบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) ประกอบด้วย
Iwebflow , Iwebform ระบบรายงาน (Report) และระบบสืบค้นเนื้อหา
เอกสาร
โครงการบารุงรักษาระบบคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ดาเนินการ



ไม่
ดาเนินการ

- ๘๓

โครงการบารุงรักษาระบบงานศิลปาชีพภูมิภาคและระบบงานบริหารการเงินและบัญชี


…/๔ โครงการ
สถานะ

ลาดับ

โครงการ

ดาเนินการ

๔

โครงการบารุงรักษาระบบพัสดุ



๕

โครงการบารุงรักษาระบบพัสดุสถาบันสิริกิติ์



๖
๗
๘
๙

โครงการบารุงรักษาระบบงานข่าวและข่าวในพระราชสานัก
บารุงรักษาระบบงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการบารุงรักษาระบบจัดเก็บภาพพระราชกรณียกิจ
โครงการบารุงรักษาระบบงานของศูนย์สารสนเทศ

(เพิ่มเติมจากแผน)






(เปลี่ยนแปลงจากแผน)

๑๐
๑๑
๑๒

โครงการบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการบารุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วง




๑๓

โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (OHM Portal)



๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

โครงการบารุงรักษาระบบสื่อมัลติมีเดียสุขพอ
โครงการบารุงรักษาเว็บไซต์เยาวชนจิตอาสา
โครงการบารุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบพิสูจน์ตัวตน
โครงการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์
โครงการบารุงรักษาเว็บไซต์สานักราชเลขาธิการ
โครงการบารุงรักษาระบบเผยแพร่พระราชกรณียกิจแก่บุคลากร และผู้มา
ติดต่อราชการ


(เพิ่มเติมจากแผน)



(เพิ่มเติมจากแผน)



(เพิ่มเติมจากแผน)



(เพิ่มเติมจากแผน)



(เพิ่มเติมจากแผน)



(เพิ่มเติมจากแผน)



ไม่
ดาเนินการ

- ๙.../นางสาวสิยากร
นางสาวสิยากร ฯ ขอหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้แต่ละกองต่าง ๆ นาเข้าข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
และสะดวกในการค้นหาข้อมูล แต่ยังพบปัญหาในโปรแกรมต้นแบบของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของระบบฐานข้อมูลสนับสนุนกองนิติการ ได้ขอให้ปรับแก้/เพิ่มเติมเมนูต่าง ๆ
ในโปรแกรมต้นแบบ ฯ เพื่อให้ข้อมูลได้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด แต่มีความล่าช้ามาก จึงขอหารือให้หาเจ้าหน้าที่
เพิ่ม เบื้องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทาโปรแกรมต้นแบบ ฯ ว่ามีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ฯ
นอกเหนือจากการปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ ฯ ดังกล่าว
นางเกษสุดา ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ ที่ปรับปรุงระบบงานโปรแกรมต้นแบบ ฯ นั้นมีจานวน
๒ ราย หากมีการทางานที่ล่าช้าตามที่ทางผู้อานวยการกองนิติการได้กล่าวไว้นั้น ทั้งนี้จะจัดสรรการทางานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบงานโปรแกรมต้นแบบ ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ราย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
โปรแกรมต้นแบบ ฯ ต่อไป
นางสาวสิยากร ฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า โปรแกรมต้นแบบของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยนเมนู สิทธิการใช้งาน และเมนูต่าง ๆ หากต้องการจะ
ปรับเปลี่ยนชื่อของโปรแกรมต้นแบบ ฯ จะได้หรือไม่
ประธาน ฯ โดยแต่เดิมทีโปรแกรมต้นแบบ ฯ เป็นการทูลเกล้า ฯ ถวายให้กับกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางส่วนกลางได้นามาใช้ส่วนรายละเอียดการปรับเปลี่ยนชื่อ
ขอให้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทาการประชุมในเรื่องดังกล่าว ต่อไปด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

