ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค)

ประวัติความเปนมา
ในปงบประมาณ 2535 มีการแบงเขตควบคุมการสื่อสารใหมออกเปน ศูนยสื่อสารเขต จำนวน 12 เขต
และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใชทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหม ๆ ที่ทันสมัย ไดแก บริการสื่อสารขอมูล ( Online ) การใหบริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แตในจังหวัดใหญที่เปนศูนยกลางของพื้นที่แต
ละภาค ใหบริการโดยศูนยสื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ไดแก
ศูนยสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนยสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนยสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนยสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนยสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนยสื่อสารเขต 6 (ขอนแกน)
ศูนยสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
ศูนยสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนยสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค)
ศูนยสื่อสารเขต 10 (สุราษฎรธานี)
ศูนยสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนยสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

-๒พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดลงนามในกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหวาง กองการสื่อสาร และ ศูนยสารสนเทศ จัดตั้งเปน “ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” สำหรับในสวนภูมิภาค ไดมีการจัดตั้งสถานีสอื่ สารขึ้นในทุกจังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ของศูนยสื่อสารเขต และ ทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภารกิจไวอยูใน กลุมงานขอมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานจังหวัด....... ศูนยสื่อสารเขต ไดรับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหมเปน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปจจุบัน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแกน)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎรธานี)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)
ในปงบประมาณ 2537 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค) ไดยายที่ทำการ
มายังอาคารที่ทำการปจจุบัน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
สถานที่ตั้ง

-๓-

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค) ถนนสวรรควิถี ซอยถนนสวรรควิถี ๔๕
ตำบลนครสวรรคตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

หนาที่ความรับผิดชอบ
• งานถวายความปลอดภัยดานสื่อสาร แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จ พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ
• งานเครือขายเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
• เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารระหวางสวนกลางและจังหวัดในขายรับผิดชอบ
• เปนศูนยกลางประสานขอมูลของกระทรวงมหาดไทยในสวนภูมิภาคและสนับสนุนศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยในขายรับผิดชอบ
• ใหคำแนะนำดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกจังหวัดในขายรับผิดชอบ
• ติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด
ภายในขายรับผิดชอบ
• สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร และใหบริการดานการรับ-สงขาวสาร การติดตั้ง ตรวจ
ซอม การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสารสนเทศและการสื่อสารแกสวนราชการตางๆ

-๔-

แผนผังองคการ (Organization Chart)
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค)
นายอุทัยวุฒิ หอนาค
ผอ.ศสข.๙ (นว.)

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

(วาง)
นายชางไฟฟาอาวุโส
(หัวหนาฝาย)
- นายคมกฤษ มวงมัน
นายชางไฟฟาชำนาญงาน
- นายบุญเลิศ สุขแกน
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย

- นายชัยชนะ เชี่ยวชาญ
นายชางไฟฟาอาวุโส
(หัวหนาฝาย)
ชวยราชการ ศสข.๑ (อย.)
- นายจตุรงค รัชตโชติ
นายชางไฟฟาชำนาญงาน
- นายจักรี เกษวิทย
เจาหนาทีส่ นับสนุนงานมหาดไทย

- นางอิงครัตน ผูพัฒนภัทร
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหนางาน)
- นายสำราญ ศรีลักษณ
พนักงานขับรถ
- นางกาญจนา แสงทอง
พนักงานจางเหมาบริการ

-

นายอุทัยวุฒิ หอนาค
ผอ.ศสข.๙ (นว.)

(วาง)
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายชัยชนะ เชี่ยวชาญ
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยราชการ ศสข.๑ (อย.)

นางอิงครัตน ผูพัฒนภัทร
หัวหนางานบริหารทั่วไป

-๕มีการจัดโครงสรางแบงงานภายในออกเปน ๒ ฝาย ๑ งาน ดังนี้
๑. ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝ.สส.)
๒. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ.ทส.)
๓. งานบริหารทั่วไป (ง.บท.)

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝ.สส.)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปจจุบันมีเจาหนาที่ประจำฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝ.สส.) จำนวน ๒ คน มีหนาที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดเครือขายถวายความปลอดภัยดานการสื่อสาร แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงษ
- จัดเครือขายสื่อสารในภารกิจดานความมั่นคงของชาติ และชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
- สนับสนุนเครือขายสื่อสารในภารกิจการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ
ที่รองขอ
- งานเชื่อมโยงเครือขายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานติดตั้ง ตรวจซอม ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีการสื่อสารของฝาย
- งานเชื่อมโยงเครือขายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานตรวจสอบ ดูแล การเชื่อมโยงใชงานวงจรสื่อสัญญาณ (วงจรเชา , คูสายเชา)
- งานควบคุมการเชื่อมโยงระบบวีดิทัศนทางไกล
- งานติดตั้ง ตรวจซอม ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือขายการสื่อสารทุกระบบ
- งานบริหารจัดการระบบเครือขายโทรศัพทและเครือขายเชื่อมตอ ANM (Access Network Management)
และระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือขาย (Netscreen)
- การบริหารจัดการระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบวิทยุสื่อสาร
- งานระบบเครื่องยนตกำเนิดไฟฟา ไฟฟาสำรอง และชุดควบคุมการเปดปดเครื่องปรับอากาศ
- งานตรวจสอบ ตรวจซอม ดูแล ควบคุม และการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
- งานควบคุม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารตามสัญญาจางของฝาย
- ใหคำปรึกษา แนะนำ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร แกหนวยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดในขายรับผิดชอบ
- จัดทำขอมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสาร

-๖ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ.ทส.)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปจจุบันมีเจาหนาที่ประจำฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ.ทส.) จำนวน ๓ คน ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน ๒ คน
(ชวยราชการ ศสข. ๑ (อย.) จำนวน ๑ คน) และลูกจางชั่วคราว จำนวน 1 คน มีหนาที่ในความรับผิดชอบดังนี้
- งานระบบเครือขายสารสนเทศ
- การบริหารจัดการเครือขาย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ิ ัศนทางไกล และการควบคุมอุปกรณ MCU
- การบริหารจัดการการประชุมวีดท
- ควบคุม ดูแล งานศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในขายรับผิดชอบ
- งานติดตั้ง ตรวจสอบ ตรวจซอม ดูแล ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) และเครื่องลูกขายคอมพิวเตอร (Client)
- ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมระบบงานอิเลคทรอนิคสภายในสำนักงาน (Back Office) เชน E-Mail , E-Document , E-Office , FTP
- งานควบคุม ดูแล รายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญาจาง
- งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของฝาย
- งานใหบริการ งานรับ-สงขอมูลขาวสารผานเครือขายสื่อสารทุกระบบ
- จัดทำ ปรับปรุงเว็บไซตของ ศสข.9 (นว.) และดูแลเว็บไซตจังหวัดในขายรับผิดชอบ
- ใหคำปรึกษา แนะนำ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานที่ขอรับบริการและจังหวัดขายรับผิดชอบ
ั แจงเหตุขดั ของ (Help Desk) จังหวัดในขายรับผิดชอบ
- งานศูนยรบ
- จัดทำฐานขอมูล (Data Base) และทะเบียนคุมอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารทั่วไป (ง.บท.)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปจจุบันมีเจาหนาที่ประจำงานบริหารทั่วไป (ง.บท.) จำนวน ๓ คน ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน ๑ คน
ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน ๑ คน ลูกจางประจำ จำนวน ๑ คน และลูกจางชั่วคราว จำนวน 1 คน มีหนาที่ใน
ความรับผิดชอบดังนี้
- งานบุคคล
- งานธุรการ สารบรรณทั่วไป และรับสารบรรณอิเล็กทรอนิกสประจำวัน
- งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
- การเบิกจายพัสดุ ควบคุมการใชพัสดุ รายงานการใชวัสดุสิ้นเปลื้อง
- การจัดทำและลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ การเก็บรักษา จัดจำหนายพัสดุ
- เสนอการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป
- ประสานการตรวจสอบ ประมาณราคาวัสดุ ครุภัณฑ
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- งานงบประมาณ
- ประสานและเสนอคำขอตั้งงบประมาณและประมาณ
- การจัดทำบัญชี ทะเบียนควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
- การจัดทำเอกสารหลักฐาน ประสานจังหวัดในการเบิกจายเงินงบประมาณ
- รวบรวมรายงานสถิติงานประจำ ผลการปฏิบัตงิ านประจำเดือน รายไตรมาส
- การติดตามประเมินผล

