ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑

๑

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑
---------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท ำหน้าที่ในการกำกับ หรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มี สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบ ัติงานเทีย บได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีล ักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่ ง ใส ประกอบกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น ที ่ ๒๐ การบริ ก ารประชาชนและ
ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ ม ี ค วามทั น สมั ย ภาครั ฐ
มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจมีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่ง ยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” และพัฒนาการให้บริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ เป็น ที่ย อมรับ ของผู้ใช้บ ริการ และเป็นการพัฒ นาแบบบูรณาการไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั่ว ถึ ง
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง
ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(สำนักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประสาน
ความร่วมมือ เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดในข้อ ๑๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่ว ยงานของรัฐ และจัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตร
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ทุกระดับ

๒
สำนักงาน ป.ย.ป. จึงได้ดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
อีกทั้งสนับสนุนเป้าหมายและภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป. สามารถติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผล และจัดทำ
รายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณา ดำเนินการเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๒.๒ เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป. มีข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคี
ปรองดองที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๓ เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป. สามารถบริหารงานภายในสำนักงานได้อย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน อันเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๒.๔ เพื่อให้ภาครัฐสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ภายใต้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้า ถึง
แหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ และการจ้างงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสอดคล้อง เหมาะสมกับ
สภาพข้อจำกัดทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคล อันจะสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพของ
ผู้พิการ ให้มีความสามารถในการทำงานโดยเหมาะสมกับข้อจำกัด และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ มีระบบติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ มีระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จากประชาชนเกี่ย วกับ การดำเนิ น งานตามแผนการปฏิ รู ปประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

๓
๓.๓ มีระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office) ที่มีประสิทธิภาพทันสมัย เหมาะสม
กับ ภารกิจ เพื่อ สนับ สนุน การปฏิบ ัติร าชการของสำนักงาน ในภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๓.๔ มีร ะบบข้อมูล สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้า ถึ ง
แหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ
๔. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ป.ย.ป.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั ้ ง ซึ ่ ง มี ม ู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื ่ น บาทคู ่ ส ั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
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๖. ขอบเขตงาน
โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑ มีโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว
จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
๖.๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขั บเคลื่อนการปฏิร ูปประเทศ เพื่อให้
สำนักงาน ป.ย.ป สามารถติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ เสนอแนะ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้ภารกิจ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตของงาน
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป.
เป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล เพื ่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายการที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลโครงการ/การดำเนินงาน โดยมี
รายการที่ต้องแสดงในแต่ละโครงการ/การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ชื่อโครงการ
(๑.๒) ลักษณะโครงการ
(๑.๓) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(๑.๔) สถานะโครงการ/การดำเนินงาน
(๑.๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
(๑.๖) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน
(๒) พัฒนาระบบปรับปรุงความก้าวหน้าของข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน
โดยสามารถแนบไฟล์ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) และไฟล์นามสกุล .CSV
๖.๑.๒ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ผู้ใช้งานจาก
สำนักงาน ป.ย.ป. (๒) ผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง และ (๓) ผู้ดูแลระบบในภาพรวม ซึ่งกำหนด
ขอบเขตของงานไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตงานสำหรับผู้ใช้งานจากสำนักงาน ป.ย.ป. ประกอบด้วยรายละเอียด
การพัฒนาให้ระบบสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
(๑.๑) ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน
(๑.๒) เชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้งานกับฐานข้อมูลระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e – Office) ในลั ก ษณะ Single Sign – On โดยสามารถเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ผู ้ใ ช้ง านมาใช้ ก ับ ระบบติด ตาม
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของระบบ
(๑.๓) แสดงข้อมูลสรุปความก้าวหน้า และงบประมาณที่ใช้ของโครงการ/
การดำเนินงาน แยกตามประเด็นปฏิรูปที่สำคัญ
(๑.๔) แสดงข้อมูล รายละเอียดของโครงการ/การดำเนินงานทั้ง หมด
สามารถจำแนกตามประเด็นปฏิรูปที่สำคัญได้ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน สถานะโครงการ/
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การดำเนินงาน วันที่ทปี่ รับปรุงข้อมูล เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และติดตามโครงการ/การดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๕) เพิ่มประเด็นปฏิรูปที่ต้องการขับเคลื่อนตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีข้อมูลที่ต้องสามารถบันทึกได้อย่างน้อยดังนี้
๑) รหัสประเด็นปฏิรูป
๒) ชื่อประเด็นปฏิรูป
๓) เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จ (KPI)
(๑.๖) เพิ่มการดำเนินงานภายใต้ประเด็นปฏิรูปของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยมี
ข้อมูลที่ใช้บันทึกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑) รหัสโครงการ/การดำเนินงาน
๒) ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน
๓) ยุทธศาสตร์ชาติ
๔) แผนการดำเนินงาน
๕) ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ
๖) ลักษณะโครงการ/การดำเนินการ
๗) ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๘) การมอบหมายกองที่รับผิดชอบ
๙) งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
๑๐) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑๑) แนบไฟล์อ้างอิงของโครงการได้มากกว่า 1 ไฟล์
(๑.๗) บันทึกและตรวจสอบข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน
(๑.๘) รองรับการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมหรือข้อมูลโครงการได้ตลอดเวลา
โดยสามารถปรับปรุงสถานะรายการ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และการบันทึกการใช้งบประมาณ
(๑.๙) แบ่งการเพิ่มหรือลดโครงการ/การดำเนินงานตามกองที่ไ ด้ รับ
มอบหมายได้
(๑.๑๐) แสดงกิจกรรมย่อยภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดง
ข้อมูลชื่อกิจกรรม ชื่อกองที่ได้รับมอบหมาย งบประมาณที่ใช้ สถานะของกิจกรรม หมายเหตุการทำงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการทำงาน
(๑.๑๑) แสดงข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ของกระทรวง และกรม
ภายใต้ประเด็นปฏิรูปที่ส ำคัญโดยแสดงรหัสโครงการ ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ
สถานะโครงการ/การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
(๒) ขอบเขตงานสำหรั บผู ้ ใช้ งานของกระทรวง ประกอบด้ ว ยรายละเอี ยด
การพัฒนาให้ระบบสามารถดำเนินการรองรับการรายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้
(๒.๑) ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน
(๒.๒) จัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่กระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้ทำการปรับปรุง
ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ คือ
๑) คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย
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๒) คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
๓) ตำแหน่ง
๔) หน่วยงานที่สังกัด กระทรวง กรม
๕) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
๖) เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
๗) อีเมล
๘) รูปถ่าย
(๒.๓) ปรับปรุงผลการทำโครงการ/การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
โดยมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงดังต่อไปนี้ คือ
๑) สถานะโครงการ/การดำเนินงาน
๒) งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
๓) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน
(๒.๔) กำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเรียกดูข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา
(๒.๕) แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดการปรับปรุงข้อมูลและแจ้งเตื อน
เมื่อพ้นกำหนด ผ่านหน้าจอของระบบงานหรืออีเมล
(๓) ขอบเขตงานสำหรับผู้ดูแลระบบติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยรายละเอียดการพัฒนาให้ระบบสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
(๓.๑) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือระงับ ผู้ใช้งานได้ในทุกกลุ่ม
(๓.๒) สามารถล้างรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานได้ในทุกกลุ่ม
๖.๑.๓ สามารถแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
(๑) โปรแกรม Web Browser โดยพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Based Application
(๒) Web Responsive บนการพัฒนาในลักษณะของ Web Based Application
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และแท็บเล็ต
(๓) Single View หรือ Dashboard ที่ประกอบด้วยข้อมูลหลายกลุ่มในหน้าจอ
เดียวกัน
(๔) รายงานไฟล์นามสกุล .PDF ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel)
และไฟล์นามสกุล .CSV เพื่อรองรับการพิมพ์เอกสาร
๖.๑.๔ ติดตั้งระบบ และ SSL บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด
๖.๑.๕ จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน หรือตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด โดยมีรายละเอียดทีต่ ้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(๒) บันทึกวิดีโอการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. และส่งมอบ
ในรูปแบบ Soft file หรือตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ ชุด
(๓) จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และสถานที่สำหรับการฝึกอบรม
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว
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(๔) เสนอตารางการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมให้ส ำนักงาน ป.ย.ป.
พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ ก่อนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามจำนวนผู้เข้าอบรม
(๕) ผู้ส อนแต่ล ะหัว ข้ อการฝึ ก อบรมจะต้ องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความชำนาญในหัวข้อการฝึกอบรม
(๖) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ
(๗) จัดทำและส่งมอบหนังสือ/เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทย และ
ต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจ โดยเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ป.ย.ป. ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอก่อน
๖.๒ โครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ประมวลผลเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป. มีข้อมูลร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และจัดทำแผนระดับต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องให้ส อดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ ช าติ
โดยมีขอบเขตของงานการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลเรื่องร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ฯ ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ มีระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลเรื่อ งร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
๖.๒.๒ จำแนกและแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๖.๒.๓ จำแนกและแสดงข้อมูล ของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ตามหลักภูมิศาสตร์ และ
ประชากรศาสตร์
๖.๒.๔ ประมวลผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ด้วยการจัดทำรายงานในรูปแบบของ
ไฟล์นามสกุล .PDF ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) และไฟล์นามสกุล .CSV โดยผู้ใช้สามารถเลือก
ความถี่ของการจัดทำรายงานได้ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
๖.๒.๕ สามารถแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ที่สำคัญตามช่วงเวลา
(๒) ข้อมูลเชิงแผนที่ได้ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด โดยผู้ใช้สามารถ
เลือกดูข้อมูลด้วยการกดบนพื้นทีท่ ี่ต้องการ
(๓) ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้ผ ู้ใช้ส ามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็น
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ

๘
(๔) ข้อมูลในรูปแบบ Single View หรือ Dashboard เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์
และประมวลผลของเจ้าหน้าที่ และสะดวกต่อการนำเสนอ
๖.๒.๖ รองรับการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๗ ติดตัง้ ระบบ และ SSL บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด
๖.๒.๘ จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน หรือตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(๒) บันทึกวิดีโอการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. และส่งมอบ
ในรูปแบบ Soft file หรือตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ ชุด
(๓) จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และสถานที่สำหรับการฝึกอบรม
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว
(๔) เสนอตารางการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมให้ส ำนักงาน ป.ย.ป.
พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ ก่อนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามจำนวนผู้เข้าอบรม
(๕) ผู้ส อนแต่ล ะหัว ข้ อการฝึ ก อบรมจะต้ องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความชำนาญในหัวข้อการฝึกอบรม
(๖) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ
(๗) จัดทำและส่งมอบหนังสือ/เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทย และ
ต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจ โดยเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ป.ย.ป. ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอก่อน
๖.๓ โครงการจัดหาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office) เพื่อให้สำนักงาน ป.ย.ป.
สามารถบริหารงานภายในสำนักงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน อันเป็นการสนับสนุนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
โดยมี ข อบเขตของงานการพั ฒ นาระบบสำนั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e – Office) ตามความเห็ น ชอบของ
สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๖.๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปของระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล
(๑) เชื่อมโยงกับระบบย่ อยอื่น ๆ ภายใต้ระบบสำนัก งานอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e – Office) ที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น โดยพั ฒ นาระบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Data Integrity) ที ่ ผ ่ า นการลงลายมื อ ชื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด ้ ว ยหลั ก การกุ ญ แจสาธารณะ
(Public Key Infrastructure : PKI) ซึ่งจะมีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างปลอดภัย ผู้รับปลายทางสามารถตรวจสอบได้
ด้วยหลักการ PKI เพื่อยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร และรองรับจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

๙
(๒) กำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมได้ โดยระบุเป็นผู้ใช้งานทั่วไปของระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office) หรือผู้ใช้งานที่สามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร
(๓) ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ผู้ที่ลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หรือผู้ที่สั่งการเป็นเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจริง
(๔) รักษาความลับ (Confidentiality) ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเปิดได้ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office) เป็นหลัก
(๕) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของลายมื อ ชื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และป้ อ งกั น
การปฏิเสธความรับ ผิดชอบสำหรับ การดำเนินงานกับเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์นั้ น (Non – Repudiation)
ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๖) ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน e – Form ที่พัฒนา และใช้ กระบวนการ
ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยใช้หลักการกุญแจสาธารณะ (Public
Key Infrastructure : PKI)
(๗) เมื่อมีการลงลายมือชื่อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถ
แก้ไขเอกสารต้นฉบับได้
(๘) เข้ า รหั ส และถอดรหั ส เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ต ามมาตรฐานสากลได้
พร้อมกันโดยอัตโนมัติในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office)
(๙) บันทึกคำสั่งการหรือบันทึกความเห็นเพิ่มเติมได้พร้อมแสดงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส ั่งการหรือผู้บันทึกโดยอัตโนมัติเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิล งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ในเอกสาร
(๑๐) ระบบสามารถนำรูปภาพลายมือชื่อมาแสดงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผ่านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้
(๑๑) ผู้ที่มีสิทธิลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ
สามารถบันทึกคำสั่งการหรือบันทึกการปฏิบัติงานส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปได้
(๑๒) การเปิดเรียกดูเอกสารหรือการอ่านบันทึกคำสั่งการที่ถูกลงลายมือชื่อ
สามารถเปิดดูได้ตามสิทธิของผู้ใช้งานในระบบ และเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเท่านั้น
๖.๓.๒ คุณสมบัติทั่วไปของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ต้องทำงานในลักษณะ Web Based Application และสามารถทำงานได้
พร้อม ๆ กัน (Concurrent Users) โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser
(๒) สร้างทะเบียนหนังสือชนิดต่าง ๆ สำหรับแต่ละกอง/กลุ่ม เช่น ทะเบียนรับ
ภายนอก ทะเบียนรับภายใน ทะเบียนส่งภายนอก ทะเบียนส่งภายใน ทะเบียนหนังสือเวียนของสำนักงาน ป.ย.ป.
เป็นต้น
(๓) มีระบบควบคุมเลขทะเบียนรับ – ส่ง โดยแยกชนิดของหนังสือ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งเลขทะเบียนระบบจะออกให้โดยอัตโนมัติ
(๔) รองรับการรับ-ส่งหนังสือได้ถึงระดับตัวบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้กอง/กลุ่ม งาน
ของสำนักงาน ป.ย.ป.
(๕) จองเลขทะเบียนรับ - ส่งภายนอก และรับ – ส่งภายใน

๑๐
(๖) ตรวจสอบทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในระบบ โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เลขทะเบียน วันที่ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ ความเร่งด่วน จาก ถึง เรื่อง เป็นอย่างน้อย และสามารถพิมพ์
รายการทะเบียนเป็นไฟล์รายงาน
(๗) มีระบบเตือน (Alert) เมื่อมีเอกสารมาถึงผู้ปฏิบัติ สามารถกำหนดเวลาได้
และเตือนทุกครั้งที่มีเอกสารส่งมาถึง
(๘) กำหนดรายการเอกสารที่ต้องติดตาม โดยระบบจะมีหน้าจอแสดงข้อมูล
เฉพาะเรื่องที่อยู่ระหว่างติดตามแยกจากเรื่องทั่วไปได้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน
(๙) กำหนดวันที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า หากเรื่องดังกล่าว
ดำเนินการไม่เสร็จ และใกล้ถึงกำหนดวันแล้วเสร็จ
(๑๐) หากดำเนินการไม่เสร็จทันตามกำหนด ผู้ใช้สามารถเลื่อนวันที่กำหนด
แล้วเสร็จออกไปได้โดยระบบต้องเก็บประวัติการเปลี่ยนวันกาหนดเสร็จเดิมไว้ เพื่อตรวจสอบภายหลัง
(1๑) ติดตามขั้นตอนการทำงานของแต่ละเรื่องได้ โดยแสดงรายชื่อหน่วยงาน
ที่รับส่งระหว่างกัน แสดงวันที่เวลาส่งเอกสาร สถานะการทำงาน และเลขทะเบียนรับเข้าของหน่วยงานผู้รับ
ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน หรือเลือกอ่านบันทึกการทำงาน ส่งงานเฉพาะขั้นตอนของหน่วยงานตนเอง
ดำเนินการเท่านั้นได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน
(๑๒) รับ – ส่งเรื่อง พร้อมเอกสารแนบได้หลายประเภท เช่น เอกสารจากการ
สแกน (นามสกุลไฟล์ .PDF) และเอกสารที่บันทึกด้วยโปรแกรมประเภท Word Excel PowerPoint เป็นต้น โดย
สามารถแนบเอกสารได้หลายชนิดและไม่จ ำกัดจำนวนไฟล์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติม หรือลบเอกสารได้
ในภายหลัง โดยระบบจะเก็บประวัติการลบ หรือแก้ไขเอกสารแนบไว้เพื่อตรวจสอบได้
(๑๓) สร้างข้อมูลเอกสารในระบบ ประกอบด้วยข้อมูล เลขทะเบียน วันที่
เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ ความเร่งด่วน ชั้นความลับ จากหน่วยงาน ถึงหน่วยงาน เรื่อง อ้างถึง และ
หมายเหตุ เป็นอย่างน้อย เอกสารที่จัดเก็บในระบบสามารถสำเนาไฟล์เอกสารแนบออกจากระบบเป็นไฟล์
(๑๔) ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาเอกสารได้จากเงื่อนไขเอกสาร/ข้อกำหนด
ของรายละเอียดเอกสาร เช่น สถานะของหนังสือ ความเร่งด่วน เงื่อนไข เลขที่หนังสือ เอกสารลงวันที่ วันที่ลงรับ
เลขทะเบียนรับ ชื่อเรื่อง จาก ถึง เป็นต้น โดยสามารถค้นหาด้วยเงื่อนไข/ข้อกำหนดเดียวหรือผสมข้อมูล
(Combine) ได้ในหน้าจอเมนูค้นหาเดียว
(๑๕) มีระบบยืมคืนหนังสือต้นฉบับ โดยสามารถระบุว่าใครเป็นผู้ยืม วันที่
และเวลาในการยืม/คืน โดยระบบจะบันทึกประวัติการยืมคืนหนังสือต้นฉบับ
(๑๖) รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยใช้มาตรฐาน TH e – GIF ผ่านระบบ e – CMS Web Service 2.0 บน Cloud ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ว่าจ้างจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้งและการทดสอบการรับส่งเอกสารผ่านระบบ e – CMS Web Service 2.0
บน Cloud
(๑๗) ส่งเรื่องผ่านไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของสำนักงาน ป.ย.ป.
พร้อมทั้งสามารถสำเนาเรื่องเพื่อทราบไปยัง กอง/กลุ่มงานภายในสำนักงาน ป.ย.ป. ที่ต้องการ และหนังสือที่
ถูกส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ต้องสามารถดูได้ในส่วนงานรับเข้าของผู้รับ และถูกบันทึกลงในหน้าจอส่งออกของผู้ส่ง

๑๑
ทันที และผู้ส่งสามารถทราบเลขทะเบียนรับเข้าเมื่อผู้รับลงทะเบียนรับเอกสารแล้ว และสามารถติดตามสถานะ
งานปัจจุบันของหน่วยงานผู้รับจากหน้าจองานส่งออกของตนเองได้ทันที
(๑๘) รองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) ไม่น้อยกว่า 1๐๐ ผู้ใช้งาน
๖.๓.๓ คุณสมบัติทั่วไปของงานจัดเก็บเอกสาร
(๑) สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารได้ทั้งรูปแบบแฟ้มเอกสารและไฟล์เอกสารได้
ตามลำดับ โดยมีการกำหนดตู้เอกสารส่วนตัว ตู้เอกสารของกอง/กลุ่ม และมีระบบตู้เอกสารรวมของสำนักงาน
(๒) รองรับการนำเข้าไฟล์เพื่อจัดเก็บได้ครั้งละมากกว่า 1 ไฟล์
(๓) สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงแฟ้มเอกสาร และไฟล์เอกสาร
(๔) ผู้ใช้งานระบบสามารถเปิดดูเอกสารด้วยการดาวน์โหลดเอกสารหรือผ่าน
โปรแกรมอ่านเอกสารบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
(๕) ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาเอกสารได้จากเงื่อนไขเอกสาร/ข้อกำหนดของ
รายละเอียดเอกสาร เช่น สถานะของหนังสือ ความเร่งด่วน เงื่ อนไข เลขที่หนังสือ เอกสารลงวันที่ วันที่ลงรับ
เลขทะเบียนรับ ชื่อเรื่อง จาก ถึง เป็นต้น โดยสามารถค้นหาด้วยเงื่อนไข/ข้อกำหนดเดียวหรือผสมข้อมูล
(Combine) ได้ในหน้าจอเมนูค้นหาเดียว
(๖) ค้นหาโดยแยกตามประเภทเอกสารที่ต้องการ หรือค้นหาโดยใช้เงื่อนไข
ต่าง ๆ และมีคำเชื่อมโยงการค้นหาด้วยเงื่อนไข และ/หรือ ได้
(๗) ในดำเนินการกับข้อมูลปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารจากปีเก่า ๆ
ย้อนหลัง
(๘) รองรับการสร้างไฟล์ QR Code เพื่อใช้สื่อสารและดาวน์โหลดไฟล์ รวมถึง
การส่งไฟล์ให้บุคคลภายนอกสำนักงาน ป.ย.ป.
(๙) มีระบบสั่งพิมพ์รายงาน
๖.๓.๔ คุณสมบัติทั่วไปของปฏิทินงาน
(๑) สามารถจัดการข้อมูลการกิจกรรมได้ในหลายระดับ ทั้งกิจกรรมส่วนบุคคล
กิจกรรมระดับกอง และกิจกรรมในระดับสำนักงาน
(๒) สามารถแสดงตารางกิจกรรมทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
(๓) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกกิจกรรมส่วนบุคคล
(๔) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดการแสดงข้อมูลกิจกรรม
๖.๓.๕ คุณสมบัติทั่วไปของการลาออนไลน์
(๑) กำหนดแบบฟอร์มใบลาตามที่ส ำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด และตรงกับ
ประเภทของการลา
(๒) บัน ทึกข้อมูล การลาของเจ้า หน้ าที ่ใ นสำนัก งาน ป.ย.ป. โดยสามารถ
แบ่งตามประเภทของการลา และส่งใบลาเพื่อขอความเห็นชอบและ/หรืออนุญาตได้ตามสายการบังคับบัญชา
พร้อมทั้งแสดงสถานะใบลา
(๓) สามารถดึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบที่ได้ตั้งค่าไว้ มาแสดง
ในฟอร์มโดยอัตโนมัติ รวมทั้งแสดงสิทธิ และเงื่อนไขการลาแบบต่าง ๆ
(๔) สามารถคำนวณวันลาพักผ่อนสะสมตามสิทธิของผู้ใช้งาน

๑๒
(๕) ขอยกเลิกวันลาได้ทั้งใบลาและเฉพาะบางวันหรือบางเวลาได้ ซึ่งหากใบลา
ผ่านการอนุมัตเิ สร็จสิ้นแล้วจะต้องได้รับอนุญาตให้ยกเลิกวันลา
(๖) สามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติ และสามารถติดตามผล
ขั้นตอนการอนุมัติการลา
(๗) สามารถจัดทำรายงานสถิติการลา ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี
๖.๓.๖ คุณสมบัติทั่วไปของระบบห้องประชุม
(๑) สามารถบันทึกข้อมูลการจองห้องประชุม พร้อมทั้งระบุพัสดุที่ต้ องใช้
ในการประชุม
(๒) สามารถส่งต่อข้อมูลความต้องการใช้พัสดุไปยังระบบการใช้ทรัพยากรภายใน
สำนักงาน (ระบบงานการพัสดุ)
(๓) สามารถจัดการข้อมูลการจองห้องประชุม โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเพิ่มเติม
และยกเลิกการจองห้องประชุม
(๔) สามารถจัดการข้อมูลการจองพัสดุในห้องประชุม โดยผู้ใช้งานสามารถ
แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกการจองพัสดุ
(๕) สามารถแสดงตารางการจองห้องประชุมทั้งหมด ตามช่วงวันที่ที่ผู้ใช้งานกำหนด
๖.๓.๗ คุณลักษณะทั่วไปของระบบการใช้ทรัพยากรภายในสำนักงาน (ระบบงานการพัสดุ)
(๑) สามารถจองอุปกรณ์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแจ้งการจองอุปกรณ์
(รายการพัสดุ) ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – Mail) โดยอัตโนมัติเพื่อจัดเตรียม
อุปกรณ์
(๒) ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) และจำนวนวันที่ต้องการ
ยืม/ใช้งาน
(๓) สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) ที่จะทำการจอง
(๔) สามารถตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) ทั้งหมด และสามารถ
แยกตามชนิดของอุปกรณ์ (รายการพัสดุ)
(๕) สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) และสถานะ
การยืมอุปกรณ์ (รายการพัสดุ)
(๖) สามารถดูประวัติการยืม โดยสามารถค้นหาจากหมายเลขพัสดุ (เลขทะเบียน
ครุภัณฑ์ หรือเลขรหัสที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
(๗) มีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) และบันทึกสถานะของอุปกรณ์
(รายการพัสดุ)
(๘) สามารถดูสถิติการยืม/คืนอุปกรณ์ (รายการพัสดุ) ตามช่วงวันที่ที่ผู้ใช้งานกำหนด
(๙) แสดงรายงานเปรียบเทียบเป็นรูปแบบกราฟ และตัวเลขได้
๖.๓.๘ คุณสมบัติทั่วไปของระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ระบบ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
(๑) สามารถกำหนดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ/แนวทางของสำนักงาน ก.พ.
(๒) สามารถบันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

๑๓
(๓) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแบบฟอร์มตามข้อ (1) สำหรับใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ย.ป.
(๔) สามารถกำหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนดได้ โดยองค์ประกอบการประเมิน มีดังนี้
(๔.๑) องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๔.๒) องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
(๕) สามารถระบุมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร ตลอดจนรองรับสำหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานด้วย โดยมีประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์
ที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด ดังต่อไปนี้
(๕.๑) สมรรถนะหลัก
(๕.๒) สมรรถนะทางการบริหาร
(๕.๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๖) สามารถสรุปผลการประเมินตามระดับ ที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด เพื่อ
การจัดทำรายงานแจ้งผลสรุปการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินรับทราบ
(๗) สามารถจัดทำข้อมูลเชิงสถิติของบุคลากรที่ได้รับการประเมินให้ปรับปรุง/
พัฒนาทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ย.ป.
(๘) สามารถแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบรายงานไฟล์นามสกุล .PDF และ
.DOCX เพื่อรองรับการจัดพิมพ์เอกสาร
๖.๓.๙ คุณลักษณะทั่วไปอื่น ๆ
สามารถใช้ งานได้ ท ุ กสถานที่ ที่ เชื ่ อมต่ อระบบอิ นเทอร์ เน็ ต ได้ โดยมี ระบบ
การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
๖.๓.๑๐ ติดตั้งระบบ และ SSL บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด
๖.๓.๑๑ จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน หรือตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(๒) บันทึกวิดีโอการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. และส่งมอบ
ในรูปแบบ Soft file หรือตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ ชุด
(๓) จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และสถานที่สำหรับการฝึกอบรม
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว
(๔) เสนอตารางการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมให้ส ำนักงาน ป.ย.ป.
พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ ก่อนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามจำนวนผู้เข้าอบรม
(๕) ผู้ส อนแต่ล ะหัว ข้ อการฝึ ก อบรมจะต้ องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความชำนาญในหัวข้อการฝึกอบรม
(๖) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ

๑๔
(๗) จัดทำและส่งมอบหนังสือ/เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทย และ
ต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจ โดยเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ป.ย.ป. ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอก่อน
๖.๔ โครงการนำร่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการเพื่อ
การเข้า ถึงแหล่งเงิน ทุน และการประกอบอาชีพ (การบูรณาการข้อมูล สารสนเทศเพื่อการสร้างโอกาส
การเข้าถึงสวัสดิการและบริการภาครัฐ บริการสาธารณะ บริการทางการเงิน แก่ประชาชน) เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ การพัฒ นา
แอปพลิเคชันแสดงตัวตนของผู้พิการ (บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) และระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ และการจ้างงานจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนซึ่งสอดคล้อง เหมาะสมกั บ สภาพข้อจำกัดทางด้านร่างกายของแต่ล ะบุคคล อันจะสนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มผลิตภาพของผู้พิการ ให้มีความสามารถในการทำงานโดยเหมาะสมกับข้อจำกัด
และสามารถพึ ่ ง พาตนเองได้ โดยมี ข อบเขตของงานการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น แสดงตั ว ตนของผู้ พ ิ ก าร
(บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๖.๔.๑ เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล Oracle ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการได้
๖.๔.๒ ผู ้ ใช้ งานสามารถกรอกข้ อมู ล เพื ่ อ ขอกู ้ เงิ นจากกองทุ นส่ งเสริ มและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้
๖.๔.๓ รองรั บ ผู ้ ใ ช้ ง านได้ ไ ม่ จ ำกั ด จำนวน ทั ้ ง นี ้ ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางของสำนักงาน ป.ย.ป.
๖.๔.๔ รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์ มือถือ (Smartphone) ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การ
Android และระบบปฏิบัติการ iOS
๖.๔.๕ สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
(๑) แสดงรูปผู้พิการ (เจ้าของบัตรประจำตัวคนพิการ) ด้วยวิธีการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล ผู้ พิการของกรมพัฒ นาและส่งเสริมคุณภาพชีว ิตคนพิการโดยตรง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในการแสดงผล
(๒) แสดงสัญลักษณ์ QR Code เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
ประจำตัวคนพิการ โดยต้องมีขนาดที่เหมาะสม คมชัด และสามารถสแกนด้วยเครื่องมืออ่าน QR Code ของ
ผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเก็บข้อมูลการให้บริการผู้พิการ
(๓) แสดงตำแหน่ ง งานว่ า งสำหรั บ ผู ้ พ ิ ก ารจากทั ้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนโดยแบ่งตามประเภทความพิการ ๖ ประเภท ได้แก่ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้
และพิการทางการออทิสติก โดยให้แสดงผลตามเขตจังหวัด
๖.๔.๖ มีระบบหลังบ้าน ที่สามารถบริ หารจัดการการแสดงผลของข้อมูลที่แสดงผล
บนแอปพลิเคชัน (ระบบหน้าบ้าน) ได้ โดยแบ่งตามประเภทของผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งสามารถรายงาน
ผลการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จำนวนการติ ด ตั ้ ง แอปพลิ เ คชั น ลงบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Smartphone) ได้

๑๕
๖.๔.๗ จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน หรือตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(๒) บันทึกวิดีโอการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. และส่งมอบ
ในรูปแบบ Soft file หรือตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ ชุด
(๓) จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และสถานที่สำหรับการฝึกอบรม
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว
(๔) เสนอตารางการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมให้ส ำนักงาน ป.ย.ป.
พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ ก่อนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามจำนวนผู้เข้าอบรม
(๕) ผู้ส อนแต่ล ะหัว ข้ อการฝึ ก อบรมจะต้ องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ความชำนาญในหัวข้อการฝึกอบรม
(๖) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ
(๗) จัดทำและส่งมอบหนังสือ/เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทย และ
ต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจ โดยเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ป.ย.ป. ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอก่อน
๗. งวดงานและการส่งมอบพัสดุ
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบงาน/พัสดุตามงวดงานที่สำนักงาน ป.ย.ป.
กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
งวดงาน
งวดที่ ๑
ภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญา

การดำเนินการ
ค่าจ้าง
ในทุกโครงการจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ร้อยละ ๑๐
๑) ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ
ของวงเงิน
๒) ส่งมอบรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยบันทึก ตามสัญญา
และจัดทำเอกสารทั้งหมดตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป.

งวดที่ ๒
ภายใน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญา

โครงการตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๓ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ส่งมอบตัวอย่างระบบ (Demo) สำหรับการทดลองใช้งาน
พร้อมคู่มือการใช้งานตัวอย่างระบบ
๒) จัดฝึกอบรมการใช้งานตัวอย่างระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ป.ย.ป. จำนวนอย่างน้อย ๕ คน ต่อโครงการ

ร้อยละ ๒๐
ของวงเงิน
ตามสัญญา

๑๖
งวดงาน
งวดที่ 3
ภายใน 120 วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญา

งวดที่ ๔
ภายใน 1๕0 วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญา

งวดที่ ๕
ภายใน ๒๑0 วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามสัญญา

การดำเนินการ
โครงการตามข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๔ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ส่งมอบตัวอย่างระบบ (Demo) สำหรับการทดลองใช้งาน
พร้อมคู่มือการใช้งานตัวอย่างระบบ
๒) จัดฝึกอบรมการใช้งานตัวอย่างระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง*
จำนวนอย่างน้อย ๕ คน ต่อโครงการ
*หมายเหตุ: สำหรับโครงการตามข้อ ๖.๒ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. และโครงการตามข้อ ๖.๔ คือ เจ้าหน้าที่
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในทุกโครงการจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ส่งมอบระบบหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานจริง (ฉบับสมบูรณ์)
๒) ส่งมอบเอกสารสรุปผลการพัฒนาระบบ และรายงานวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฉบับสมบูรณ์
๓) ส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานระบบ
๔) ส่งมอบ Source Code โดยงานที่ส่งมอบต้องบันทึกข้อมูลตามที่
สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด จำนวน 5 ชุด และ External Hard disk
ไม่ต่ำกว่าขนาด 1 TB จำนวน 1 ชุด
ในทุกโครงการจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน ต่อโครงการ หรือตามที่สำนักงาน ป.ย.ป.
กำหนด โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอแผนและดำเนินการ
ฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๑) ต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
๒) ต้องทำการบันทึกวิดีโอในทุกหลักสูตรที่ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบใน
รูปแบบ Soft file และตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด อย่างน้อยหลักสูตร
ละ ๑ ชุด
๓) จัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และสถานทีส่ ำหรับการ
ฝึกอบรม ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว
๔) ต้องเสนอตารางการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตรให้สำนักงาน ป.ย.ป. พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ
ก่อนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและวัสดุ
เครื่องมือเครื่องใช้ตามจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
๕) ผู้สอนแต่ละหัวข้อการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ความชำนาญในหัวข้อการฝึกอบรม

ค่าจ้าง
ร้อยละ ๒๐
ของวงเงิน
ตามสัญญา

ร้อยละ ๓๐
ของวงเงิน
ตามสัญญา

ร้อยละ ๒๐
ของวงเงิน
ตามสัญญา

๑๗
งวดงาน

การดำเนินการ
๖) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/ให้กับเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามความเห็นชอบของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ โดยมีหลักสูตรด้านการดูแล
รักษาระบบด้วย
๗) ส่งมอบหนังสือ/เอกสารคู่มือทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยต้องมีรายการ
ที่ส่งมอบอย่างน้อย ดังนี้
(๑) คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมโดยต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์
และง่ายต่อการเข้าใจ
(๒) คู่มือและเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้สำนักงาน ป.ย.ป. จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ป.ย.ป. ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบ
การนำเสนอก่อน

ค่าจ้าง

๘. เงื่อนไขการรับประกัน
๘.๑ การรับประกันจะต้องมีระยะเวลา 2 ปี สำหรับ Software ทั้งหมดในระบบทุกระบบ
ทั้งนี้ การรับ ประกัน ให้น ับ จากวัน ที่ ส ำนักงาน ป.ย.ป. รับมอบงานงวดสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ทั้ง โครงการ
การรับประกันดังกล่าวจะต้องรวมถึงการบำรุงรักษา (Maintenance) ในส่วน Software ผู้รับจ้างจะต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบในการซ่ อ มแซม หรื อ เปลี ่ ย นส่ ว นที ่ เ สี ย หายต่ า ง ๆ และการ upgrade software โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
๘.๒ ในกรณีที่ระบบงาน (Software) ที่ส่งมอบเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ระบบสามารถใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร
๘.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ และระบบที่ส่งมอบ ซึ่งสามารถให้ค ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ตลอดระยะเวลารับประกัน
๘.๔ โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งและใช้งานทั้งหมดทางผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
ให้สำนักงาน ป.ย.ป. ได้สิทธิโดยชอบในการใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น (Source Code) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของสำนักงาน ป.ย.ป.

๑๘
๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ย.ป. จะใช้
เกณฑ์การพิจารณาราคาประกอบกับเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
๙.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓0
๙.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗0
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพตามสัดส่วน 100 คะแนน ดังนี้
ลำดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 แนวคิดการดำเนินโครงการและความเข้าใจขอบเขตของงาน
2 รูปแบบการนำเสนอเพื่อการดำเนินโครงการในภาพรวม และจำแนก
ตามโครงการย่อย เช่น
1) ตัวอย่างรูปแบบหรือแนวทางการดำเนินโครงการ
2) ตัวอย่างฟังก์ชั่นการทำงานที่สอดคล้องกับเนื้องาน ใช้งานได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
3) ระบบ back – end มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
3 ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาและประสบการณ์ของบุคลากร

ค่าคะแนน
40
40

20

ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมานำเสนอรูปแบบการดำเนินโครงการตามขอบเขตเกณฑ์การให้คะแนน
ที่กำหนด ภายใน 3 วัน ทำการ โดยนับถัดจากวั นยื่ นข้ อเสนอ ณ ห้องประชุ มสำนั ก งาน ป.ย.ป. ชั้น 5
อาคารสำนั กงาน ก.พ.ร. กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไม่เกิน รายละ ๖0 นาที ไม่รวมระยะเวลาซัก ถาม
ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ป.ย.ป.
1๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนวัตกรรม และกองกลาง สำนักงาน ป.ย.ป. โทร. 0 2536 9975
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