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คำนำ

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่า งสิ้นเชิง กฎหมายต้องมีความชัดเจน
มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ต้องเป็นการให้บริการสาธารณะของภาครัฐที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และภาครัฐต้องมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อันเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศ หรือแผนระดับที่ ๑
โดยมีแผนระดับที่ ๒ รองรับ คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้าน... แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และมีแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้าน... อันเป็นแผนซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ ได้กาหนดขึ้นและนาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑
และระดับที่ ๒ นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และจังหวัด โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการ
ด้า นต่า งๆ จึง ได้จัด ทาแผนปฏิบัติก ารดิจิทัล ของศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร สานัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
ในสังกัด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ โดยแผนดังกล่าว จะมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นโยบายประเทศไทย ๔.๐
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕
แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕
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บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ วยรั ฐบาลได้ ก าหนดกรอบทิ ศทางในการพั ฒนาประเทศ และมี การถ่ ายทอดนโยบายลงมาสู่
หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ
ปฏิรูป พัฒนา และปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานขององค์กรในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดีย วกับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และแผนปฏิ รูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบัติ
เพื่อเป็นการตอบสนองและเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ และการ
บริหารราชการแผ่นดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
และจั งหวัด จึ งได้นาแนวคิดด้านนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ มาเป็นแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 2565
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 258 ข. ได้ กาหนดผลสั มฤทธิ์ อั นพึ ง
ประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกาลังคนภาครัฐ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของ
รัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ
จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ
หน้า 1-1
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(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งถือเป็นหั วใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน ได้จัดทา
แผนการปฏิรูป ด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งสร้างภาครัฐซึ่งถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ให้เป็น
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย
(๑) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล
(๒) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง
(๓) พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม
พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
(๔) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง
และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(๕) สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ประสบความสาเร็จ และบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” จึงกาหนดกลไกการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
“๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๕ แผนงาน” โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ และ
(๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
(๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
(๖) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญและขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๒) ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
(๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
(๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
(๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
(๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
(๔) พัฒนาผู้นาที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
(๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่
(๑) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้
(๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส
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อนึ่ง ในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (ปีที่ ๑ – ปีที่ ๒) จะเน้นดาเนินการใน
ประเด็นที่มีความสาคัญเร่งด่วน และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
(๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่เผชิญ
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทาให้ลดภาระของประชาชน
(๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ซึ่งจะมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้
ที่สาคัญ อาทิ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คือ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 และ ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 “ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล”
โดยจะดาเนินการ
(๑) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
(๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ที่สาคัญ
อาทิ
* การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการพื้นฐาน (Service Platform)
* การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Centre) เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ ซึ่งจะทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินทั้งของภาครัฐและประชาชนลดลงอย่างมาก
โดยจุดเด่นของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จะเน้น
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and
Connected) โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และทาให้ประชาชน
มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อภาครัฐ
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2.2 นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

ประเทศไทย ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้
ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย ๒ แนวคิดสาคัญ
๑) Strength from Within คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อน
หลักอยู่ ๓ ตัว ซึ่งต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน คือ
* การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนใน
ประเทศ
* การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven
Proposition)
* การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
๒) Connect to the World เมื่อภายในเข้มแข็งแล้วก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
* ประเทศไทย ๑.๐ เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์
เป็นต้น
* ประเทศไทย ๒.๐ เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง
เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม
* ประเทศไทย ๓.๐ คือ ยุคปัจจุบัน เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ามัน ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
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ภายใต้โมเดล ประเทศไทย ๓.๐ นอกจากต้องเผชิญกับกับดักรายได้ปานกลาง แล้ว ประเทศไทย
ยังต้องเผชิญกับกับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง และ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา กับดักเหล่านี้เป็น
ประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม ประเทศไทย ๓.๐ ไปสู่ ประเทศไทย ๔.๐
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทามาก ได้น้อย ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น ทาน้อย ได้มาก นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน ๓ มิติสาคัญคือ
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๓) เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบสาคัญคือ
๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
๓) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
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2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

วิสัยทัศน์
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าหมาย
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ ผ่านสื่อดิจทิ ัล เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กาหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศเป็นระยะเวลา 20 ปีและมี
การแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น 4 ระยะ พร้อมกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน โดยแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังรูป
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ภาพภูมทิ ศั น์ดจิ ทิ ลั ของไทยในระยะเวลา 20 ปี

ภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก
3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปรั บ รั ฐ วิส าหกิจโทรคมนาคมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจ
ให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ
2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให้เป็นฟันเฟืองสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวกผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม
สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1) จัดให้มีบ ริการอัจ ฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อานวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
2) ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการทางานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน
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3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ
4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1) กาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม
2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค
2.4 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕
วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
“รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” ซึ่งมีเป้าหมาย
ดังนี้
๑) ยกระดับหน่วยงานภาครัฐทางานแบบชาญฉลาดขั้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสาหรับประชาชน
๓) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
โดยกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริการได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
- กาหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการจัดทาข้อมูลดิจิทัล
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการ
จัดทาข้อมูลดิจิทัล
- ส่งเสริมและติดตามการปรับเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
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กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
- กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรฐานการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- ส่งเสริมและติดตามให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการของบริการที่สาคัญ
- ส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
- ยกระดับทักษะและทัศนคติด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
- สร้างกลไกการบริการและการกากับการทางานด้านดิจิทัลทั้งในหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่จาเป็นในการเพิ่มความสามารถในการทางาน
- สนับสนุนมาตรการหรือกลไกที่จาเป็นในการลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
รูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการใช้งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสาหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสาหรับการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- สนับสนุนมาตรการที่จาเป็นในการลดอุปสรรค
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
- กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรฐาน ข้อมูลเปิดภาครัฐ
- พัฒนาปรับปรุงและยกระดับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
- สนับสนุนมาตรการที่จาเป็นในการลดอุปสรรค
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
- สร้างมาตรการกระตุ้น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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2.5 แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรชั้นนาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
2. ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม
เป้าหมาย (Goal)
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ไปสู่ การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในการบริการที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด”
พันธกิจ (Mission)
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๒) ส่ ง เสริ ม และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ และระบบพื้น ฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถ
สนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๓) พั ฒ นานวั ต กรรมการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยมุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง
๔) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยอย่างมีธรรมาภิบาล
ตามแนวทางมาตรฐานสากล

หน้า 1-๑๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง ปลอดภัย
กลยุทธ์ ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรที่รองรับการทางานใน
รูปแบบดิจิทัล
กลยุทธ์ ที่ 2) ปรับปรุงและพัฒ นาระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัล จากแหล่ งข้อมูล
ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น CCTV เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๔) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภั ยทางด้าน
สารสนเทศให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานด้านการบูรณาการที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของสานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย
กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาระบบวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data
กลยุทธ์ที่ ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ ๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไป
ตามแนวทางมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1) จัดทาโครงการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ที่ ๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห ารงาน
ภายในองค์กร (Back Office)
กลยุทธ์ที่ ๓) บารุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1) จัดทาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับบุคลากร 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร
ผู้ใช้งานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 2) จัดการฝีกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้ านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับบุคลากร
ทั้ง 3 กลุ่ม โดยเน้นที่ข้าราชการ และพนักงานราชการ
กลยุทธ์ที่ 3) จัดทาระบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4) จัดทาหลักสูตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร

-----------------------------------------------
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บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานอานวยการ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานรับ-ส่ง จัดเก็บ แจ้งเวียนกฎหมาย
ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
๑๐๐
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ่ายบริหาร

๒. ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ
- งานรวบรวมสถิติข้อมูล
- งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- งานธุรการต่างๆ และงานกิจกรรมพิเศษ
- งานวางแผน วิเคราะห์และจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพิ่มเติม
(แปรญัตติ)
- งานจัดทาข้อมูลและเอกสารประกอบ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- งานจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- งานจัดทาแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณให้กับ
ศสข.๑-๑๒
- งานบริการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณทุกประเภท

การดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๑

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ่าย
งบประมาณ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

๓. ฝ่ายพัสดุสื่อสาร

วิธีการดาเนินงาน
- งานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปี
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการและส่ง
ใช้เงินยืมทดรองราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณ
- งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
การใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง
- การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมบารุง
รักษาครุภัณฑ์ ประจาปี
- งานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจาปี

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๒

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

๑๐๐

งบประมาณ

-

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ่ายพัสดุ

แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
งบประมาณ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)
๑. โครงการระบบบริการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ
ระบบ
๑
๔ ขั้นตอน ๑๐๓.๐๐๐๐
ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
กยส.
สารสนเทศของกระทรวง
มหาดไทยด้วยโครงข่าย
เสมือน

ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ ในการจ้างที่ปรึกษามาพัฒนาระบบ
บริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย
ด้วยโครงข่ายเสมือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ งานพัฒนาระบบ
๑) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการ/
ออกแบบประมวลผล/ออกแบบหน้าจอ
๒) พัฒนาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับจากหน่วยงาน
๓) พัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูล
๔) พัฒนาระบบงานและสารสนเทศ
ผู้บริหาร
๕) พัฒนาและนาเข้าข้อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน์
๑.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน
๑) จัดทาระบบการเชื่อมโยง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒) พัฒนาระบบ SASS

หน้า ๒-๓

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

๒. จัดทาแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิธีการดาเนินงาน
๓) ประเมินและทดสอบระบบที่พัฒนา
๔) ติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการ Data Center
๕) โอนย้ายระบบที่พัฒนา ๑) - ๔)
นาขึ้นไปไว้ในระบบเครือข่าย
๑) ประเมินสถานการณ์และมาตรการที่
สป.มท. ปฏิบตั ิอยู่ เพื่อจัดทานโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดทา
แผนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๓) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อหารือแนวทาง
ในการจัดทาแผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผล
การศึกษาฯ หลังจากที่ดาเนินการไปแล้ว
๔) จัดทาแผนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ของสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

หน้า ๒-๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๑

๔ ขั้นตอน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

-

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๓. จัดทาแผนการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

วิธีการดาเนินงาน

๑) ประเมินสถานการณ์และมาตรการที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติอยู่
เพื่อจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดทา
แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อหารือแนวทาง
ในการจัดทาแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและรายงานผล
การศึกษาฯ ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
๔) จัดทาแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. โครงการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตร
และการสื่อสาร ประจาปี ที่จัดทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. การจัดทาฐานข้อมูล
๑. ออกแบบ/จัดทาฐานข้อมูล
บุคลากรที่ผา่ นการ
๒. บันทึกข้อมูล
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
สารสนเทศและการสื่อสาร ๔. ประมวลผล/วิเคราะห์
ย้อนหลัง ๕ ปี
๕. นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

แผนการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑

๔ ขั้นตอน

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

ระบบ

๑

๕ ขั้นตอน

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

หน้า ๒-๕

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๖. การประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย
๗. จัดทาแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

๘. โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด และ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวนครั้งที่มีการประชุม
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทย เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
๑. สารวจครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานในสังกัด
ร้อยละความสาเร็จของ
สป.มท. ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี
การดาเนินงาน
๒. รวบรวมข้อมูล/ประมวลผลการสารวจ
๓. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามความ
จาเป็นของหน่วยงาน
๔. จัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
- ดาเนินงานตามสัญญาจ้างทีป่ รึกษา
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการ
พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ต่อเนื่องจากงวดงานที่ ๓
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
งวดงานที่ ๔ ภายใน ๔๘๐ วัน
๑) จัดส่งแผนการติดตั้งอุปกรณ์ฯ และ
ร้อยละ ๑๐๐ ของการ
Software ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฯ
ดาเนินงานพัฒนาระบบ
สาหรับ Disaster Recovery Site

หน้า ๒-๖

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

๘

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

๑

๔

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

๔๐.๖๐๕๑

๔๘๐ วัน

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
๒) ติดตั้งอุปกรณ์ฯ และ Software ตาม
แผนการติดตั้งอุปกรณ์ฯ สาหรับ Disaster
Recovery Site๓) รายงานผลการติดตั้ง
อุปกรณ์ฯ และ Software ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้างฯ สาหรับ Disaster Recovery Site
๔) จัดส่งผลการทดสอบระบบงานที่พฒ
ั นา
ตามโครงการฯ (Testing Plan)
๕) ส่งมอบระบบงานทีต่ ิดตั้งที่ Disaster
Recovery Site ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
๖) จัดส่งแผนการฝึกอบรม (Training Plan)
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฯ
- ดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฯ
งวดงานที่ ๕ ภายใน ๖๐๐ วัน
๑) ส่งรายงานการติดตั้งและทดสอบระบบ
(Testing Result)
2) ส่งรายงานผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่โอนย้ายข้อมูล DC เข้าสู่
DR
๓) ส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
รายงานผลการฝึกอบรม
๔) จัดฝึกอบรม พร้อมคู่มือดูแลระบบ
สาหรับผู้ดูแลระบบ (System Manual)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
กยส.

ร้อยละ ๘๐ ของการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบ

หน้า ๒-๗

๔๐.๖๐๕๑

๖๐๐ วัน

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๕) จัดฝึกอบรมพร้อมคู่มือปฏิบัติงานสาหรับ
ผู้ใช้งาน (Operation Manual)
๖) รายงานผลการฝึกอบรม (Training
Result)
๗) ส่งมอบเอกสาร คู่มืออุปกรณ์
Hardware/Software ทั้งหมดตามโครงการ
รูปเล่มเอกสารและบรรจุอยู่ในแผน DVD
หรือ สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม จานวน ๕ ชุด
๘) ส่งมอบเอกสารและ Source Code
ล่าสุดบรรจุในแผน DVD หรือสื่ออื่นๆ ที่
เหมาะสม จานวน ๕ ชุด ดังนี้
๘.๑) เอกสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาระบบทั้งโครงการฯ
๘.๒) Source Code ที่พัฒนาระบบตาม
โครงการฯ ทั้งโครงการ
๘.๓) คู่มือและระบบสาหรับผู้ดูแลระบบ
๘.๔) คู่มือปฏิบัติงานสาหรับผู้ใช้งาน
๘.๕) คู่มือการตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา
และการซ่อมบารุงทัง้ ด้าน Software,
Hardware ของอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ
๙) เอกสารแสดงสิทธ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ตามโครงการ
ส่งมอบงานที่เหลือในโครงการนีท้ ั้งหมด

หน้า ๒-๘

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙. โครงการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

๑) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทลั ศสส.สป.
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๒) ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ศสส.
ทบทวนแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๓) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจทิ ลั ของ ศสส.
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๔) จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ ศสส.สป.
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาและประกาศใช้
๕)จัดส่งแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ ศสส.สป.
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานใน
สังกัด ศสส.สป. เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
๒) ทาหนังสือเชิญหน่วยงานในสังกัด มท.
ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ
ที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๓) ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
มท. พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามความเห็น
ของหน่วยงาน

๑๐. โครงการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

เล่ม

๑

๔

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

เล่ม

๑

๔ ขั้นตอน

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

หน้า ๒-๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

๑๐. โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทลั
(Digital Action Plan)
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑. โครงการ : จัดทา
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance)
ของ สป.มท.

วิธีการดาเนินงาน
๔) จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ มท. พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นาเสนอผูบ้ ริหาร เพื่อ
พิจารณาและประกาศใช้
๕) จัดส่งแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของ ศสส.สป.
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานใน
สังกัด ศสส.สป. เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทลั ประจาปี
(Digital Action Plan) ของ ศสส.สป. พ.ศ.
๒๕๖๔
๓) นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประกาศใช้แผนฯ
๔) จัดส่งแผนปฏิบัติการดิจิทลั ประจาปี
(Digital Action Plan) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
ศสส.สป. ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ศสส.สป.
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Council)และ
คณะทางานธรรมาภิบาลข้อมูล ของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

-

เล่ม

๑

๔

-

๑๕ ส.ค.- ๓๑ ต.ค.
๖๓

กยส.

ระบบ

๑

๔

๔.๐๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กยส.

หน้า ๒-๑๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๒. ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อมา
ดาเนินการตามขั้นตอนในการจัดทา
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data
Governance) ของ สป.มท.
๓. เสนอแผนการดาเนินงาน ขัน้ ตอน และ
วิธีการดาเนินการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance) ของ สป.มท.
๔. ดาเนินการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance) ของ สป.มท.
ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการงานตามที่
กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน้า ๒-๑๑

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
ตัวชี้วัดแผนงาน/
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานใน
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. สังกัด สป.มท. ตามที่ร้องขอ

ร้อยละการดาเนินงานตาม
ภารกิจหรือตามที่
หน่วยงานร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

๒. การปรับปรุงเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet)
เว็บไซต์สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(www.smoi.moi.go.th)
และเว็บไซต์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.
(www.ict.moi.go.th)

ร้อยละการดาเนินงานตาม
ภารกิจหรือตามที่
หน่วยงานร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์เครือข่ายภายใน
(moinet) เว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (www.smoi.moi.go.th) และ
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th)

หน้า ๒-๑๒

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๓) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(www.smoi.moi.go.th)
และเว็บไซต์เครือข่าย
ภายใน (moinet)

ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
สังกัดสป.มท.ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(www.smoi.moi.go.th) (และเว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet)

ร้อยละของการนาเข้า
ข้อมูล

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.6๓ - ก.ย.6๔

กทส.

๔. ถ่ายทอดสดการประชุม
ผ่านระบบ Video
Streaming
๕. การตรวจสอบเว็บไซต์ที่
มีหัวข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์
๖. การให้บริการพื้นที่ฝาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน/
จังหวัด
๗. ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน

ดาเนินการถ่ายทอดสดการประชุมต่าง ๆ
ผ่านระบบ Video Streaming

ร้อยละของการถ่ายทอด

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ทมี่ ีหัวข้อ/
ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

ร้อยละของความสาเร็จใน
การตรวจสอบ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการให้บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/จังหวัด

ร้อยละของจานวนผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Application)
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่หน่วยงาน
ร้องขอ

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

หน้า ๒-๑๓

(ต่อ)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๘. ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และวางแผน
ระบบโครงสร้างและการ
จัดการฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน
๙. งานศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office,
Font Office)
๑๐. ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
วางแผนระบบโครงสร้างและการจัดการ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามที่หน่วยงานร้องขอ

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Back Office, Font Office) ตามที่
หน่วยงานร้องขอ

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ตามที่หน่วยงานร้องขอ

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

๑๑. เป็นศูนย์กลาง
ประสานข้อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑๒. ดูแลระบบงานศูนย์
ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย

ดาเนินการประสานข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

หน้า ๒-๑๔

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๓) งานบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
ในระบบ Internet
(Authentication)
๑๔) งานติดตั้ง บริหาร
จัดการ และบารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๑๕) งานบริหารจัดการและ
บารุงรักษาและติดตั้งระบบ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
๑๖. งานซ่อมบารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย และ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๑๗. งานบารุงรักษาระบบ
เครือข่าย ให้บริการภาครัฐ
(GIN) และระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย

ดาเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนให้กับผู้
ขอใช้เครือข่ายมหาดไทย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของการตรวจสอบ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและ
บารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการบริหารจัดการและบารุงรักษาและ
ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการซ่อมบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยและสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ดาเนินการบารุงรักษาระบบเครือข่าย
ให้บริการภาครัฐ (GIN) และระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย

ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

หน้า ๒-๑๕

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๘. งานบริหารจัดการและ
บารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงภายในของ
กระทรวงมหาดไทยและ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๑๙) จ้างบารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์ (Web Server)
และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail
Server)

ดาเนินการบริหารจัดการและบารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงภายในของกระทรวงมหาดไทยและ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบเว็บไซต์และระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทา TOR
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน
๒๐. จ้างบารุงรักษาและ
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการบารุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
แม่ข่ายและอุปกรณ์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
กระจายสัญญาณ
- จัดทา TOR
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้องขอ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ระบบ

๑

ดาเนินการเอง

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ระบบ

๑

๑.๓

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ระบบ

๑

๒.๖๕๑๔

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

หน้า ๒-๑๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๒๑. เช่าใช้บริการ
ดาเนินการเช่าใช้บริการ Software ArcGIS
Software ArcGIS online online
- จัดทา TOR
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน
๒๒. เช่าใช้บริการสื่อ
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการเช่าใช้บริการ
สัญญาณข้อมูลระบบ
สื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตแบบ
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร
องค์กร พร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ
พร้อมอุปกรณ์บริหาร
- จัดทา TOR
จัดการ
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน
๒๓. จ้างบารุงรักษาระบบ ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการบารุงรักษา
รักษาความปลอดภัยด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสาร และการสื่อสาร
- จัดทา TOR
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ระบบ

๑

๐.๒๖๗๕

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ระบบ

๑

๒๔

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ระบบ

๑

๑๖.๔

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

กทส.

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

หน้า ๒-๑๗

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๒๔. จ้างบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- จัดทา TOR
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- กากับตรวจสอบผู้รบั จ้าง
- ตรวจรับงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ระบบ

ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

หน้า ๒-๑๘

๑

งบประมาณ
๒.๐๗๗๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กทส.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. เช่าใช้บริการวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูง

เช่าใช้วงจรสื่อสัญญาณเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายมหาดไทยไปยังหน่วยงานต่างๆ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านการ
เช่าใช้บริการวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูง

ร้อยละ

๑๐๐

๑๓๒.๖๘๓๒

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

๒. เช่าใช้บริการท่อร้อย
สาย (Duct) โครงการ
จิตรลดา ๕ เส้นทาง

เช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) เพื่อร้อย
สายเคเบิ้ลใยแก้วนาแสงในการเชื่อมโยง
เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยกับ
หน่วยงานต่างๆ จานวน ๕ เส้นทาง

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสาย
เคเบิ้ลใยแก้วนาแสงทีผ่ ่าน
การเช่าใช้บริการท่อร้อย
สาย(Duct) โครงการ
จิตรลดา ๕ เส้นทาง

ร้อยละ

๑๐๐

๒.๙๙๙๘

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

๓. เช่าใช้บริการ Sip
Trunk จานวน ๑ วงจร
สาหรับหมายเลข ๑๕๖๗
ของศูนย์ดารงธรรม

เช่าใช้บริการ Sip Trunk จานวน ๑ วงจร
ร้อยละความสาเร็จในการ
เพื่อเชื่อมโยงการใช้งานรับแจ้งผ่านหมายเลข แจ้งเรื่องจากระบบ
๑๕๖๗ ของศูนย์ดารงธรรม
โทรศัพท์ พื้นฐาน และ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่านเลขหมาย 1567

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๒๔๐๗

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

หน้า ๒-๑๙

(ต่อ)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๔. เช่าบริการคู่สายจาก
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน ๔ คู่สาย ไปยัง ๔
เส้นทาง (๔ หมายเลข)

เช่าบริการคู่สายเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ
โทรศัพท์ข่ายมหาดไทยจากศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรีไปยังบ้านพักผู้บริหารของ
กระทรวง มหาดไทยภายในจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน ๔ คู่สาย (๔ หมายเลข)

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงสัญญาณโทรศัพท์
ข่ายมหาดไทยผ่านการเช่า
บริการคู่สายจากศาลา
กลางจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน ๔ คู่สาย ไปยัง ๔
เส้นทาง (๔ หมายเลข)

ร้อยละ

๑๐๐

.๐๕๑๓๖๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

๕. เช่าบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท์เครือข่าย
มหาดไทยกับกรมที่ดนิ
(อาคารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

เช่าบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์และระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย
กับกรมที่ดิน และหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์
และระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทย ผ่านเช่า
บริการเชื่อมโยงระบบ
โทรศัพท์เครือข่าย
มหาดไทยกับกรมที่ดนิ
(อาคารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๕๔๐๑

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

หน้า ๒-๒๐

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๖. จ้างบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารของกระทรวง
มหาดไทย

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวง มหาดไทยให้สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่องตลอด เวลา

ร้อยละความสาเร็จในการ
ให้บริการเชื่อมโยง
ระบบงานผ่านอุปกรณ์
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยให้
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
ตลอดเวลา

ร้อยละ

๑๐๐

๒๔.๙๙๙๘

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

๗. จ้างบารุงรักษาซ่อมแซม
และแก้ไขอุปกรณ์โครงการ
ระบบบริหารจัดการ
ให้บริการ Call Center
สาหรับศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด และศูนย์ดารงธรรม
ส่วนกลาง กระทรวง
มหาดไทย

จ้างบารุงรักษาซ่อมแซม และแก้ไขอุปกรณ์
โครงการระบบบริหารจัดการให้บริการ Call
Center สาหรับศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และ
ศูนย์ดารงธรรมส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย
ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

ร้อยละความสาเร็จในการ
ให้บริการ Call Center
สาหรับศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด และศูนย์ดารง
ธรรมส่วนกลาง กระทรวง
มหาดไทยสามารถใช้งาน
ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

ร้อยละ

๑๐๐

๑.๙

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กคฐ.

๘. ค่าจัดหาระบบ
เครือข่ายไร้สายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย

ดาเนินการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกลเพื่อทดแทนการเชื่อมโยงผ่านสาย
สื่อสารและปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
ของระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกระทรวง
มหาดไทย จานวน ๓๓ สถานี

ร้อยละความสาเร็จในการ
บริหารสัญญาให้เป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ

๑๐๐

๙๕.๙๕

๑๕ มิ.ย.๖๒ – ๖
ต.ค.๖๓

กคฐ.

หน้า ๒-๒๑

(ต่อ)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙. ค่าปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground
System) ของระบบ
เครื่องมือสื่อสาร

ดาเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบสายดิน
(Ground System) ของระบบเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ Surge Protection
ของระบบไฟฟ้าภายในห้องเครื่องมือสื่อสาร
ทุกจังหวัด

ร้อยละความสาเร็จในการ
บริหารสัญญาให้เป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ

๑๐๐

๕๙.๘๕๕๘

๙ ส.ค.๖๒ – ๒๐
ธ.ค.๖๓

กคฐ.

๑๐. จัดหาระบบโทรศัพท์
(IP Telephony) เพื่อการ
สื่อสารแบบครบวงจรของ
กระทรวง มหาดไทย

ดาเนินการจัดหาระบบโทรศัพท์ในข่าย
ร้อยละความสาเร็จในการ
มหาดไทยทดแทนระบบชุมสายเดิมที่ใช้งาน บริหารสัญญาให้เป็นไป
อยู่ให้กับศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
ตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ

๑๐๐

๖๒๘.๕

๑๔ ก.ค.๖๓ – ๕
มี.ค.๖๕

กคฐ.

๑๑. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟ้า
อาคารศาลากลางจังหวัด

ดาเนินการติดตั้งระบบสายดิน (Ground
System) และอุปกรณ์ Surge Protection
ให้กับ AC Power Line ของระบบจ่าย
ไฟฟ้าในอาคารศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ร้อยละ

๑๐๐

๑๗๓.๕๙

๘ ส.ค.๖๓ – ๒๘
ก.ค.๖๕

กคฐ.

ร้อยละความสาเร็จในการ
บริหารสัญญาให้เป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

หน้า ๒-๒๒

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร
และระบบดาวเทียม ระยะ
ที่ ๔

๒. เช่าใช้บริการ
ช่องสัญญาณย่านความถี่
C-Band จานวน ๗/๑๘
Transponder

ใช้เป็นสื่อกลางการเชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพและเสียง จาก
สถานีดาวเทียมภาคพืน้ ดิน มท. (แม่ข่าย) ไป
ยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินและการสื่อสาร
แบบเคลื่อนที่เร็วแบบบูรณาการ ในการสื่อสาร
ผ่านระบบดาวเทียม และรถบัญชาการแบบ
บูรณาการในการบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆ
ในภาวะปกติและไม่ปกติ
ใช้เป็นสื่อกลางการเชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง จาก
สถานีดาวเทียมภาคพืน้ ดิน มท. (แม่ข่าย) ไป
ยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแบบประจาที่
(ลูกข่าย) จานวน ๒๙ สถานี และดาวเทียม
ภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ (รถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียม) จานวน ๑๖ สถานี รวม ๔๕
สถานีทั่วประเทศ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการในการ
ปรับปรุงสถานีสื่อสาร
ดาวเทียมภาคพื้นดินจานวน
๒ สถานี รถสื่อสารเคลื่อนที่
เร็ว ๒ คัน และรถบัญชาการ
เหตุการณ์แบบบูรณาการ
๑ คัน
ร้อยละความสาเร็จ ในการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารการรับ-ส่ง ข้อมูล
ภาพ และเสียง จากสถานี
ดาวเทียมภาคพืน้ ดิน มท.
(แม่ข่าย) ไปยังสถานีดาวเทียม
ภาคพื้นดินแบบประจาที่
(ลูกข่าย) จานวน ๒๙ สถานี
และดาวเทียมภาคพื้นดิน
แบบเคลื่อนที่ (รถยนต์
สื่อสารผ่านดาวเทียม)
จานวน ๑๖ สถานี รวม
๔๕ สถานีทั่วประเทศ
หน้า ๒-๒๓

ร้อยละ

๑๐๐

๔๖.๘๕

๓๐ พ.ค.๖๓ – ๒๔
พ.ค.๖๔

กสส.

ร้อยละ

๑๐๐

๒๖.๘๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๓. เช่าใช้บริการระบบ
สื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม
อุปกรณ์ สาหรับโครงการ
อันเนื่องมากจาก
พระราชดาริ (กปร.)

ใช้เป็นอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
พร้อมช่องสัญญาณย่านความถี่ C-Band
เชื่อมโยงแวะวางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาพ
และเสียงของ มท. สนับสนุนการบริหาร
ราชการของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและสานักงาน
กปร. ในส่วนภูมิภาค จานวน ๘ แห่ง

๔. เช่าใช้บริการระบบ
เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร
ข้อมูลแบบไร้สาย
(Wireless LAN) ผ่าน
ดาวเทียม สาหรับพระ
ตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ภูพานราชนิเวศน์ ทักษิณ
ราชนิเวศน์ วังไกลกังวล
และอาคารทีป่ ระทับ
โครงการชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลภาพและ
เสียงของ มท. สนับสนุน
การบริหารราชการของ
ศูนย์การพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
และสานักงาน กปร. ใน
ส่วนภูมิภาค จานวน ๘
แห่ง อย่างต่อเนื่อง
ใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการ
ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (Internet)
เชื่อมโยงระบบ สื่อสาร
ผ่านระบบสื่อสารดาวเทียมจากเครือข่าย
ข้อมูล(Internet) ผ่าน
หลักของ มท. ไปยังสาหรับพระตาหนัก
ระบบสื่อสารดาวเทียมจาก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ภูพานราชนิเวศน์ ทักษิณ เครือข่ายหลักของ มท. ไป
ราชนิเวศน์ วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับ ยังสาหรับพระตาหนักภูพิง
โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่
คราชนิเวศน์ ภูพานราช
นิเวศน์ ทักษิณราชนิเวศน์
วังไกลกังวล และอาคารที่
ประทับโครงการ
ชลประทาน จังหวัด
เชียงใหม่

หน้า ๒-๒๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

๑๐๐

๕.๔๖๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

ร้อยละ

๑๐๐

๔.๔๕๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

(ต่อ)
เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๕. เช่าใช้วงจรเชื่อมโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อสนับสนุนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้สามารถเชื่อมโยงใช้ในการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ในทุกสถานที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ได้

ร้อยละความสาเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

๑๐๐

๑๘.๐๐๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

๖. เช่าใช้บริการสื่อสาร
ข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง ๔G LTE

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสาร
ของ มท. ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
บูรณาการการใช้งานข้อมูลภาพและเสียงได้
ทั้งขณะอยู่ประจาที่และขณะเคลื่อนที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บนเครือข่าย
ไร้สายความเร็วสูง ๔G LTE สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การให้
ความช่วยเหลือประชาชน และการบริหาร
ราชการของรัฐบาล กระทรวงหมาดไทย
กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ ใน
การบูรณาการ การใช้งาน
ข้อมูลภาพ และเสียงได้ทั้ง
อยู่ประจาที่และขณะ
เคลื่อนที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ

ร้อยละ

๑๐๐

๓.๘๔๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

หน้า ๒-๒๕

งบประมาณ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๗. เช่าใช้บริการ
สื่อสารบนเครือข่าย
ไร้สายความเร็วสูง
๔G LTE ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต
๔ UNIT

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารของ มท.
ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถบูรณาการการใช้งาน
ข้อมูลภาพและเสียงได้ทั้งอยูป่ ระจาที่และขณะ
เคลื่อนที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บน
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ๔G LTE สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การให้
ความช่วยเหลือประชาชน และการบริหารราชการ
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม
และหน่วยงานภาครัฐของประเทศ

ร้อยละความสาเร็จในการ
ป้องกันการขัดข้องของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียม
ด้วยการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ร้อยละ

๑๐๐

๑๗.๒๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

๘. จ้างบารุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไข
เครือข่ายสื่อสาร
และระบบดาวเทียม
ของกระทรวง
มหาดไทย ระยะที่ ๑

จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสือ่ สารและระบบ
ดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชารุด ให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และป้องกันการ
ขัดข้องของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและ
ระบบดาวเทียม ด้วยการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ร้อยละความสาเร็จ ในการ
ป้องกันการขัดข้องของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียม
ด้วยการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ร้อยละ

๑๐๐

๑๗.๒๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

หน้า ๒-๒๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙. จ้างบารุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขเครือข่ายสื่อสาร
และระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะ
ที่ ๒

จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสือ่ สารและ
ระบบดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชารุด
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง รวดเร็ว
และป้องกันการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียม ด้วย
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

๑๐. จ้างบารุงรักษา
เครือข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ของกระทรวงมหาดไทย
ระยะที่ ๑

มีระบบการรับแจ้ง การติดตามและมีการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซมและ
จัดหาอุปกรณ์มาทดแทนของเดิมที่ชารุด
ขัดข้องในระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องและมีภาพพร้อมใช้
งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จในการ
ป้องกันการขัดข้องของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสาร และระบบดาวเทียม
ด้วยการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้ตลอด
เวลา
ร้อยละความสาเร็จ ในการ
รับแจ้ง การติดตาม
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
การซ่อมแซม และจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทน
ของเดิมที่ชารุดขัดข้องใน
ระบบ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและมีภาพพร้อม
ใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค

หน้า ๒-๒๗

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

๑๐๐

๘.๗๐๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

ร้อยละ

๑๐๐

๑.๘๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๑. จ้างบารุงรักษา แก้ไข
และซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
ณ พระตาหนักทิพย์พิมาน

จัดหาอุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
สื่อสาร ณ พระตาหนักทิพย์พิมาน ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดหาอุปกรณ์ให้สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
ณ พระตาหนักทิพย์พมิ าน
ได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด ๒๔
ชั่วโมง ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
๑๒. จ้างบารุงรักษาระบบ มีการบารุงรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ร้อยละความสาเร็จในการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ขัดข้องและเกิดความเสียหาย มีการ
บารุงรักษาและป้องกัน
(CCTV) ภายใน
ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
กระทรวงมหาดไทยและ
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การซ่อมแซม แก้ไข เครื่อง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในกระทรวงมหาดไทยและศูนย์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
และการสื่อสาร สานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปลัดกระทรวงหมาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย ที่ขัดข้อง ปิดภายในกระทรวง
หรือชารุดเสียหาย
มหาดไทย และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ที่
ขัดข้องหรือชารุดเสียหาย

หน้า ๒-๒๘

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๓๙๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๕๐๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กสส.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. การติดตามประเมินผล การจัดทาสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
การปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
แผนการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส
ของ ศสส.สป
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
หน่วยงานในสังกัด ศสส.สป.
- ตอบข้อซักถาม รวบรวมรายงาน
ประมวล วิเคราะห์
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- ร่างหนังสือ นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ นาออกเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ ศสส.สป.
๒. การติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการ
โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจาปี
พัฒนา ICT – ของ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายปี
ศสส.สป. ประจาปี ๒๕๖๔
- ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จาก กอก.
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด้าน ICT
ที่ได้รับงบประมาณ
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ

จานวนเอกสารที่ได้จัดทา
เป็นรูปเล่ม ไตรมาสละ
๑ เล่ม

เล่ม

๔

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

จานวนเอกสารที่ได้จัดทา
เป็นรูปเล่ม

เล่ม

๑

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

หน้า ๒-๒๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

- รวบรวมข้อมูลจากการรายงาน
ประมวลผล
- จัดทารายงานการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
- ร่างหนังสือนาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
ทราบและอนุมัติ
- ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ นาออกเผยแพร่
ทางเว็บไซต์
๓. การติดตามประเมินผล การจัดทาสรุปผลการปฏิบัตงิ านตาม
การปฏิบัติงานตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรประจาปี
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส
ประจาปีงบประมาณ
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
๒๕๖๔
- ประสานหน่วยงานในสังกัด ศสส.สป.
ให้จัดทาข้อมูล
- หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงาน
ข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
- รวบรวม ประมวล วิเคราะห์
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- ร่างหนังสือนาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ นาออก
เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

จานวนเอกสารที่ได้จัดทา
เป็นรูปเล่ม
ไตรมาสละ ๑ เล่ม

หน้า ๒-๓๐

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เล่ม

๔

งบประมาณ

-

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๔. การติดตามการติดตั้ง
ระบบ และอุปกรณ์ ICT
ของ ศสส.สป.

๕. การติดตาม การตรวจ
ซ่อม และการบารุงรักษา
อุปกรณ์ด้าน ICT

๖. การติดตามประเมินผล
การเช่าวงจรสื่อสาร
สัญญาณความเร็วสูง
๗. การติดตามประเมินผล
การเช่าใช้สัญญาณ
ดาวเทียม รถสื่อสาร
ดาวเทียม

วิธีการดาเนินงาน
การจัดทาสรุปการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ICT
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก
ส่วนกลาง และจาก ศสข. ๑ – ๑๒
- ประมวลผลจากเอกสารทีไ่ ด้รับรายงาน
- สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ICT
รายเดือน
การจัดทาสรุปการติดตั้งและการตรวจซ่อม
รวมทั้งการบารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน
จากส่วนกลาง และจาก ศสข. ๑ – ๑๒
- ประมวลผลจากเอกสารทีไ่ ด้รับรายงาน
- สรุปผลการตรวจซ่อม และการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ ICT รายเดือน
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก
ศสข.๑ – ๑๒ และผลการปฏิบตั ิงานของ
บริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลการใช้งาน
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก
ส่วนกลาง และ ศสข.๑ – ๑๒ ที่ได้ให้บริการ
รถสื่อสารดาวเทียม
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลประเมินการเช่าวงจรสื่อ
สัญญาณดาวเทียม C – Band

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จานวนเอกสารสรุปผลการ
ติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ICT ๑ เดือน/ชุด

ชุด

๑๒

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

จานวนเอกสารสรุปผลการ
ตรวจซ่อมบารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์ ICT
๑ เดือน/ชุด

ชุด

๑๒

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

จานวนเอกสารสรุปผลการ
ใช้งานปกติ หรือเกิดความ
ขัดข้อง ณ จุดใดบ้าง
๑ เดือน/ชุด

ชุด

๑๒

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

จานวนเอกสารสรุปผลการ
ใช้งานดาวเทียม และ
ให้บริการรถดาวเทียม
๑ เดือน/ชุด

ชุด

๑๒

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

หน้า ๒-๓๑

(ต่อ)
โครงการ/
งาน/กิจกรรม
๘. กระบวนการ
สนับสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร รอบ
๖ เดือน
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

การสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของกลุม่ ผู้รับบริการ
จานวนเอกสารสรุปผล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ศสส. และนาผลมาปรับปรุง ร้อยละความพึงพอใจและ
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
- ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการของ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานบริการของ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาทอด
ศสส.สป. รอบ ๖ เดือน
แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
จานวน ๑ เล่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ
ศสส.สป รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- จัดทาหนังสือประสานหน่วยงานในสังกัด สป.
ศสข.๑ – ๑๒ ศสส.สป. และจังหวัดทุกจังหวัด ในการ
ทอดแบบสอบถาม
- ประสารผู้ดูแลเว็บไซต์ นาหนังสือสั่งการและ
แบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วย
ดาเนินการ
- รวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับผิดชอบในงาน
บริการของ ศสส.สป.
- จัดทาตารางกาหนดจานวนชุดของแบบสอบถาม
- ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ที่
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ

หน้า ๒-๓๒

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เล่ม

๑

งบประมาณ
-

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- กาหนดเกณฑ์การประมวลผลความพึง
พอใจและไม่พึงพอในงานบริการของ
ศสส.สป.
- ประมวลผลความพึงพอใจ และไม่พึง
พอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บงั คับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสารวจความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ
ศสส.สป.
- ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์นาสรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป. นาออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป.
๙. กระบวนการ สนับสนุน
การสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
จานวนเอกสารสรุปผล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละความพึงพอใจและ
การสื่อสาร รอบ ๑๒ เดือน ของ ศสส. และนาผลมาปรับปรุงมาตรฐาน ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. งานบริการของ ศสส.สป.
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒๕๖๔
- ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ
ในงานบริการของ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ศสส.สป. รอบ ๑๒ เดือน
- จัดทาหนังสือขออนุมัติผู้บงั คับบัญชา
จานวน ๑ เล่ม
ทอดแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในงานบริการของ ศสส.สป รอบ
๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๒-๓๓

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เล่ม

๑

งบประมาณ

-

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

กตป.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- จัดทาหนังสือประสานหน่วยงานในสังกัด สป.
ศสข.๑ – ๑๒ ศสส.สป. และจังหวัดทุกจังหวัด
ในการทอดแบบสอบถาม
- ประสารผู้ดูแลเว็บไซต์ นาหนังสือสั่งการ
และแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการ
- รวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับผิดชอบ
ในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทาตารางกาหนดจานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ทผี่ ู้ใช้บริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียได้
แสดงความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ
- กาหนดเกณฑ์การประมวลผลความพึง
พอใจและไม่พึงพอในงานบริการของ ศสส.สป.
- ประมวลผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
โดยระบบแบบสอบถามออนไลน์
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บงั คับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป.
- ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์นาสรุปผลการสารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการขอ ศสส.สป.
นาออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ศสส.สป.
หน้า ๒-๓๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กลุ่มงานกิจการพิเศษ แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
ตัวชี้วัดแผนงาน/
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
โครงการสร้างการรับรู้สู่
ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

- ดาเนินการสารวจความต้องการการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดทุกจังหวัด
- จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการ
- จัดหาผู้รับจ้าง
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
- ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งของ
ผู้รับจ้าง
- ดาเนินการตรวจรับงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

หน้า ๒-๓๕

จังหวัดและ
ส่วนควบคุม

๗๗ แห่ง

๓๐๔.๐๐๐๐
(ปี ๖๔
๔๒.๒๒๒๔)

ต.ค.๖๓ –ก.ย.๖๖ กลุ่มกิจการ
(๔ ปี)
พิเศษ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ บ้านพัก
ข้าราชการ ศสข.๑ (อย)

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บ้านพัก
ข้าราชการ ศสข.๑ (อย.)
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ดาเนินการก่อสร้างตามงวดงานในสัญญา
- ตรวจรับงานจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
๒. โครงการสร้างการรับรู้สู่ ออกติดตาม/ประสานงานการดาเนินงาน
ประชาชนด้วยป้าย
ติดตั้งป้ายอัจฉริยะ (LED แบบ Network)
ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะของ ของ สป.มท. ขนาด ประมาณ ๔ * ๕ เมตร
สป.มท. ที่ศาลากลาง
สูงประมาณ ๕ – ๗ เมตร ที่ศาลากลาง
จังหวัด ในข่าย ๕ จังหวัด จังหวัดในข่าย ๕ จังหวัด ได้แก่
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี
สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
และอ่างทอง
- ประสานงานกับ ศสส.สป.
- ประสานงานกับ จว. เพื่อจัดหาสถานที่
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- รายงานผลการดาเนินงาน

ร้อยละของความ
สาเร็จของการดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๔๒๐๘

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
งบท.

ร้อยละของความสาเร็จ
ของการดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๒๐๐๐

ต.ค ๖๓ - ก.ย ๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.
และ ฝทส.

หน้า ๒-๓๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๓. โครงการออก
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
(PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์
ICT ให้กับจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ

๔. โครงการจัดหา
ระบบโทรศัพท์
(IP Telephony)
เพื่อการสื่อสารแบบ
ครบวงจรของ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ศาลากลางจังหวัด
ในข่าย ๕ จังหวัด
ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี สระบุรี
อ่างทอง และสิงห์บุรี

วิธีการดาเนินงาน
ออกทาการตรวจสอบ/บารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
และสิงห์บุรี ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสานจังหวัด
ในข่าย
- ตรวจสอบ/บารุงรักษาอุปกรณ์
- รายงานผู้บงั คับบัญชา
ออกติดตาม/ประสานงานการดาเนินงานตาม
โครงการ (IP Telephony) เพื่อการสื่อสารแบบ
ครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย ที่ศาลากลาง
จังหวัด ในข่าย ๕ จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง
และสิงห์บุรี
- ประสานงานกับ ศสส.สป.
- ประสานงานกับ จังหวัดในข่าย เพื่อสารวจ
ความต้องการใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานอื่น ๆ
- รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จานวนครั้งที่เข้าทาการ
และครบทั้ง ๕ จังหวัด

ครั้ง

๒ ครั้ง

๐.๐๔๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๒๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.
และ ฝทส.

หน้า ๒-๓๗

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๕. โครงการออกให้บริการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
สื่อสารดาวเทียม C-Band
แบบ FTDMA

๖. โครงการนิเทศงาน
และตรวจเยี่ยมงาน
สื่อสารสานักงานจังหวัด
ในข่าย ๕ จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน
ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ตลอดจนภารกิจอื่น ตามทีไ่ ด้รับ
หมอบหมาย/ร้องขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/จัดทาแผนฯ
- ขอรับการสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท์จาก
ศสส.สป.
- เตรียมความพร้อม/ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์
ก่อนออกปฏิบัติภารกิจ
- ออกปฏิบัติภารกิจ
- รายงานเปิดข่าย-ปิดข่ายให้ผู้บงั คับบัญชา
- รวบรวมข้อมูล/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ศสข.๑ (อย.)
ออกนิเทศงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พร้อมตรวจเยี่ยมงานสื่อสาร
สานักงานจังหวัดในข่าย ๕ จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี
และสิงห์บุรี
- จัดทาโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- นิเทศงาน/ตรวจเยี่ยม/ให้ความรู้/แลกเปลี่ยน
ความรู้/รับทราบปัญหาและอุปสรรค
- รวบรวมข้อมูล/จัดทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ศสข.๑ (อย.)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ ของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๗๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.
และ ฝทส.

จานวนครั้งที่เข้าทาการ
นิเทศ และครบทั้ง
๕ จังหวัด

ครั้ง

๒ ครั้ง

๐.๐๔๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.
และ ฝทส.

หน้า ๒-๓๘

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๗. โครงการให้บริการ
ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์
ระบบการประชุมวีดทิ ัศน์ ทางไกล (Video Conference) กับกระทรวง
ทางไกล (VCS)
ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
การร้องขอ
- ได้รับหนังสือสั่งการให้ประสานงานกับจังหวัด
ในข่าย
- ติดตั้งเครื่อง/อุปกรณ์ และทดสอบการใช้งาน
กับส่วนกลาง
- ระหว่างการประชุมประสานการดาเนินงาน
กับ ศสส.สป. โดยต่อเนื่อง
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
- รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
๘. โครงการปรับปรุงเพิ่ม ออกติดตาม/ประสานงานการดาเนินงานตาม
ประสิทธิภาพความ
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ปลอดภัยระบบไฟฟ้าของ ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของ สป.มท.
สป.มท. ที่อาคารศาลา
ที่อาคารศาลากลางจังหวัดในข่าย
กลางจังหวัดในข่าย ๕
๕ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
จังหวัด ได้แก่
สระบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา
- ประสานงานกับ ศสส.สป.
สุพรรณบุรี สระบุรี
- รายงานผลการดาเนินงาน
อ่างทอง และสิงห์บุรี

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ ของ
จานวนครั้งที่ร้องขอรับ
บริการ ต่อจานวนครั้งที่
ดาเนินการได้

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝทส.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
ภารกิจ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๒๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.
และ ฝทส.

หน้า ๒-๓๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๙. โครงการออก
บารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสาร
(MPLS ) ให้กับจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ

๑๐. โครงการพัฒนา
ปรับปรุง Website
- internet
- intranet

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ออกทาการตรวจสอบ บารุงรักษา และซ่อมแซม ตามจานวนครั้งที่ออก
แก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร
ปฏิบัติ
(MPLS) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
(๓ เดือน/ครั้ง)
ตามแผนของจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
- ได้รับแผนจาก ศสส.สป./ได้รบั คาร้องขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ตรวจสอบ บารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์
- พบข้อขัดข้องให้ประสานงานกับ ศสส.สป.
- รายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงระบบ Website ให้สามารถ
ร้อยละความสาเร็จของ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และ
การดาเนินการตามภารกิจ
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
สถานการณ์และทันสมัย
- จัดหาโปรแกรมจัดทาเว็บไซต์
- ออกแบบความต้องการของเว็บไซต์
- เลือกแบบตามความต้องการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)
- นาเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางเซ็ปไซด์
ของ ศสข.1 (อย.)

หน้า ๒-๔๐

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

จานวนครั้งที่
ออกปฏิบัติ
หน้าที่

๐.๐๔๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝสส.

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๑. โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการใช้งาน
ระบบป้องกันไวรัส แบบ
องค์กร ของ ศสข.๑ (อย.)
และจังหวัดในข่าย ๕
จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
ป้องกันไวรัส เป็นประจาทุกวัน
- ประสานกับหน่วยงานส่วนกลาง ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
- รายงานให้ ผอ.ศสข.๑ (อย.) ทราบทุกสัปดาห์
- รายงาน ผอ. ศสส.สป.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
ฝทส.

จ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
สานักงาน จานวน ๑๓ เครื่อง ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการยืดอายุการใช้
งานของเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ผู้รบั จ้างดาเนินการ
- ตรวจรับงานจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
๑๓. โครงการจัดหา
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
ประสิทธิภาพในการ
การทางานมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การจ้างซ่อม
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สารสนเทศและการ
- ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง/ผูข้ าย
สื่อสาร
- ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจ้าง/ซื้อ
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจ้าง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๑๕๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
งบท. และ
ฝสส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๕๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๑/
งบท. ,
ฝสส. และ
ฝทส.

๑๒. โครงการจ้างล้าง
ทาความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศประจา
สานักงาน

หน้า ๒-๔๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๒ (ชลบุรี) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
ตัวชี้วัดแผนงาน/
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
โครงการ/งาน/
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑.งานให้บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ และ
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง ๔G LTE

ดาเนินการสนับสนุนระบบสื่อสรดาวเทียมเคลื่อนที่
C-Band/Ku3Band ระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง ๔G LTE เพื่อถวายความปลอดภัย
ด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนออก
ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์หรือ
สาธารณภัยต่างๆตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
- รับเรื่องการขอใช้บริการ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทาการตรวจสอบ
- ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
- ดาเนินงานติดตัง้ ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
C-Band/Ku-Band หรือ ระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง ๔G LTE ตามกาหนดการภารกิจนั้นๆ
- รายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ ร.๑
และ ร.๑/๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- กรณีที่พบว่าอุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒
- รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานให้ ศสส.สป.
ทราบ ตามแบบ รต.๔ และสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ
สื่อสารดาวเทียมเป็นรายไตรมาส ตามแบบ รต.๕

ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการ

หน้า ๒-๔๒

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๒๕๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.งานให้บริการระบบ
การประชุมวีดที ัศน์
ทางไกล (VCS) และการ
ควบคุม ระบบการประชุม
ทางไกล (MCU)

วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) ตามที่
ได้รับร้องขอ ดังนี้
- รับเรื่องการขอใช้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบระบบจังหวัดเป้าหมายในข่าย ศสข.๒
(ชลบุรี) กับส่วนกลาง
- รายงานผลการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (VCS) ตามแบบ ร.๑ และ ร.๑/๑
- กรณีที่พบว่าอุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒
- นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชาและรายงานผลให้
ศสส.สป ทราบตาม แบบ รต.๔
๓. โครงการจ้างบารุง
ดาเนินการจัดจ้างตรวจสอบการทางานของ
รักษาทาความสะอาด
ระบบเครื่องปรับอากาศและล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ ประจา เครื่องปรับอากาศภายใน ศสข.๒ (ชลบุรี) เพื่อ
สานักงาน
ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
และเป็นการยืดอายุการใช้งาน ดังนี้ ดาเนินการ
จัดหาบริษัท/ร้านค้าเพื่อจัดจ้างตรวจสอบการ
ทางานระบบเครื่องปรับอากาศและล้างทาความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ ของ ศสข.๒ (ชลบุรี)
๒ ครั้ง/เครื่อง/ปี ขออนุมัติจัดจ้างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการ

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๗๕

๐.๐๑๕๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งานบริหาร

หน้า ๒-๔๓

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๔. โครงการนิเทศงาน
ติดตาม และประสานงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้กับ
จังหวัดเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน
จังหวัดลูกข่าย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมนาข้อมูล
มาช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้
คาปรึกษาแนะนาทางด้านบริหารการสื่อสาร
และด้านเทคนิคอื่นๆ ดังนี้
- จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่
กาหนดไว้ (จังหวัดละ ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ)
- รับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่และ
เสนอแนะและให้คาปรึกษา พร้อมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน
- ดาเนินงานตรวจสอบและตรวจซ่อมพร้อม
รายงานผลตามแบบ ร.๒ ในกรณีที่พบว่า
อุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของแต่
ละจังหวัดในข่าย
- รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของ
แต่ละจังหวัดในข่าย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานฯ (ร้อยละ
๖.๒๕/ จังหวัด / ครั้ง)

หน้า ๒-๔๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๘๗.๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๐.๐๖๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๕. ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ติดตั้งใช้งาน
ประจาจังหวัดในข่าย

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี ร้อยละความสาเร็จในการ
สารสนเทศและการสื่ อ สารทุ ก ระบบที่ ติ ด ตั้ ง ดาเนินงานฯ (ร้อยละ
ประจ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ รี
๑๒.๕/ จังหวัด)
นครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และ ตราด
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จังหวัดละ ๑ ครั้ง/ปี ดังนี้
- จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่
กาหนดไว้
- ดาเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทุกระบบที่ติดตั้ง
ประจาจังหวัดในข่าย
- บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม และ
บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตามแบบ ร.๒)
และรายงานเป็นรายเดือน (ตามแบบ รต.๔.๓)
- รายงานผลการดาเนินงานของแต่ละจังหวัดใน
ข่าย ให้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

หน้า ๒-๔๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๗๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๐.๐๖๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๖. การจ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๒
(ชลบุรี)

๗. การจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์
ประจาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาด
อาคารและจ้างทาสวน มีหน้าที่ ทาความสะอาด
อาคารทั้งภายในและภายนอกให้สะอาด
เรียบร้อยตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ภายในและ
บริเวณโดยรอบอาคารให้มีความสวยงาม
จานวน ๑ คน
- ดาเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานทาความ
สะอาด ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ของ สป.มท.
- ขออนุมัติจัดจ้างและทาสัญญาจ้าง
- ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัตงิ านให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
- ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
ดาเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
จานวน ๑ คน
- ดาเนินการขออนุมัติกรอบอัตราจ้างเหมา
บริการ พนักงานขับรถยนต์ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ของ สป.มท.
- ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัตงิ านให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
- ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๑๑๔๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

งานบริหาร

ร้อยละความสาเร็จในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๑๔๔๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

งานบริหาร

หน้า ๒-๔๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๘. การตรวจสอบ ระบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย
กระทรวงมหาดไทย

๙. การตรวจสอบ ระบบ
ป้องกันและกาจัดไวรัส
แบบองค์กร (Nod ๓๒
Server)

วิธีการดาเนินงาน
ตรวจสอบทุกวันทาการเพื่อให้ระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่าง ศสข.๒ (ชลบุรี) –
ศสส.สป. และระหว่าง ศสข.๒ (ชลบุรี) กับ
จังหวัดในข่าย และ วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังนี้
- ดาเนินการการตรวจสอบการเชื่อมโยง
เครือข่ายทุกวันทาการ
- รายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนตาม
แบบ รต.๔
- กรณีที่พบว่าอุปกรณ์สื่อสารหรือวงจรเช่า
ขัดข้อง ให้รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบ ตาม
แบบ ร.๒
- รายงานให้ ศสส.สป.ทราบ
ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบป้องกัน
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบองค์กรของ
ศสข.๒ (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้
- กรณีที่พบว่าอุปกรณ์หรือระบบขัดข้อง ให้
รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒
- สรุปผลการปฏิบัตงิ านรายเดือนให้ ศสส.สป
ทราบ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานฯ

ร้อยละ

๗๕

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานฯ

ร้อยละ

๗๕

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

หน้า ๒-๔๗

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๐. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๒
(ชลบุรี)

วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๒ (ชลบุรี)
- ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๔
- ดาเนินการจัดหาบริษัทร้านค้าเพื่อจ้าง จัดหา
วัสดุ และอุปกรณ์ตามความต้องการของ ศสข.๒
(ชลบุรี)
- ขออนุมัติจัดจ้าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
- ตรวจรับและรายงานผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑. การเผยแพร่ผลการ ดาเนินการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงาน
ผ่านทางเว็บไซต์
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบนั ทุกเดือน
- ดาเนินการจัดหาและจัดทาข้อมูลเผยแพร่
- นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- นาออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ศสข.๒ (ชลบุรี)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของความสาเร็จ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๓๐๐๐

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินงานฯ

ครั้ง

๑๒

-

หน้า ๒-๔๘

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งานบริหาร

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๓ (นครปฐม) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
ตัวชี้วัดแผนงาน/
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. ภารกิจตามแผน
งบประมาณ
๑.๑) สรุปผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ

ดาเนินการสรุปผลการเบิกจ่ายงบดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเป็นรายเดือน /
รายไตรมาส ดังนี้
- ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินการฯรายเดือน
- จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินการฯรายไตรมาส (รต.๑)
- จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินการฯประจาปีงบประมาณ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๔๙

ร้อยละ

๘๕

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ
(ง.บท.)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑.๒) การบริหารงาน
งบประมาณ (งานการเงิน
และบัญชี, งานเบิกจ่าย
งบประมาณ, งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง งานพัสดุและ
สถานที)่

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการบริหารงานงบประมาณ (งาน
การเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณ
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานพัสดุและสถานที)่
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวง
การคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
- รายงานความต้องการจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
- ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
- จัดทาบันทึกขอเบิกจ่ายเงินเสนอต่อ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาเดือน/ รายไตรมาส

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จ ในการ
บริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งานพัสดุ และการ
เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ

หน้า ๒-๕๐

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๘๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ
(ง.บท.)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๑.๓ การนิเทศงาน
ให้คาปรึกษา พร้อมทั้ง
ทาการบารุงรักษาเชิง
ป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารระบบต่างๆ ให้
พร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ที่สถานีสื่อสาร
สานักงานจังหวัดในข่าย
รวม ๗ จังหวัดได้แก่
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี
และประจวบคีรีขันธ์

ดาเนินการนิเทศงาน ให้คาปรึกษา พร้อมทั้ง
จานวนสถานีสื่อสาร
ทาการบารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือ จังหวัดที่ได้รับการ นิเทศ
สื่อสารระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อย่าง
งาน ให้คาปรึกษา ติดตาม
ต่อเนื่อง ที่สถานีสื่อสารสานักงานจังหวัดในข่าย
และประสานการ
รวม ๗ จังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง/จังหวัด ดังนี้
ดาเนินงานรวมทั้ง การ
- จัดทาแผนการนิเทศงาน ให้คาปรึกษา
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
รวมทั้งการบารุงรักษาเชิงป้องกันฯ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการจังหวัดในข่าย
ระบบต่างๆ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- ดาเนินการนิเทศงาน ให้คาปรึกษาด้าน
เทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
- บารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ต่อเนื่อง
- รวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหา
อุปสรรคด้านเทคนิคในพืน้ ที่
- สรุปรายงานและนาเสนอผู้บังคับบัญชา

๑.๔ จ้างเหมาพนักงาน
บริการ เพื่อทาความ
สะอาดที่ทาการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๓
(นครปฐม) และบริเวณ
โดยรอบ

ดาเนินการจ้างเหมาพนักงานบริการเพื่อทา
ความสะอาดอาคารที่ทาการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)
และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑ์การจ้าง
ของ สป.มท.

จ้างเหมาบริการทาความ
สะอาด จานวน ๑ งาน

หน้า ๒-๕๑

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จังหวัด

๗

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

งาน

๑

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

ศสข.๓ นฐ,
ฝสส./ฝทส.

ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑.๕ จ้างเหมาพนักงาน จ้างเหมาพนักงานเพื่อขับรถยนต์ศูนย์เทคโนโลยี
ขับรถยนต์ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๓ (นครปฐม)
สารสนเทศและการ
ตามหลักเกณฑ์การจ้างของ สป.มท.
สื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)

๒.ภารกิจประจา
๒.๑) ให้บริการระบบ
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
(Video Conference
System)

ดาเนินการให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) แก่
หน่วยงานที่ร้องขอ ดังนี้
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ
ใช้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารระบบ
MCU/VCS และเครือข่าย
- ทาการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ
ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย ๗ จังหวัด
- ติดตั้งและให้บริการระบบประชุมวีดทิ ัศน์
ทางไกลตามวันและเวลาที่กาหนด
- รื้อถอน (จัดเก็บ) ระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจการประชุม
- รายงานผลการดาเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์ จานวน ๑ งาน

งาน

๑

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ร้อยละความสาเร็จในการ
ให้บริการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล เทียบกับ
จานวนครั้งที่ร้องขอ

ร้อยละ

๑๐๐

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ
(ฝ.ทส.)

หน้า ๒-๕๒

ง.บท

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.๒) ให้บริการด้วย
รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการให้บริการด้วยรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ ดังนี้
- ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ ที่
ร้องขอใช้บริการ
- เข้าร่วมประชุมและสารวจพื้นที่ ที่จะ
ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
- จัดทาบันทึกขออนุมัตินารถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกไป
ปฏิบัติภารกิจ เสนอต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร พร้อม
ทั้งทาการทดสอบระบบดาวเทียมเคลื่อนที่
- ประสาน ศสส.สป. เพื่อขอสนับสนุน
ช่องสัญญาณดาวเทียม พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ในข่าย มท. และ ทีโอที
- นารถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ไปติดตัง้ เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบดาวเทียม
เคลื่อนที่ ตามวันและเวลาที่กาหนด
- รื้อถอนรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องเมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจ
- รายงานผลการดาเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จเทียบ
กับ จานวนครั้งที่ร้องขอไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

หน้า ๒-๕๓

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๙๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ,
ฝสส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.๓) ตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ICT / ระบบเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางและจังหวัดใน
ข่ายรวม ๗ จังหวัด

๒.๔) การบารุงรักษา
เชิงป้องกันระบบ ICT
ทุกระบบ (แม่ข่าย)

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ร้อยละความสาเร็จในการ
ICT / ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง
ตรวจสอบอุปกรณ์
และจังหวัดในข่ายรวม ๗จังหวัด ได้แก่จังหวัด
เครื่องมือสื่อสารและ
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เครือข่ายไม่นอ้ ยกว่า
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
ร้อยละ ๘๕
- ตรวจสอบระบบเครือข่าย ระบบ MPLS
,DC Power Supply , Battery Back up
- ตรวจสอบระบบสื่อสารข้อมูล L๒ ,L๓
- ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ MD๑๑๐ ,
IP Phone , Battery Backup
- ตรวจสอบระบบ Surge และ
เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสารอง (UPS) และ
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
ดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ ICT
ร้อยละความสาเร็จของ
ทุกระบบ (แม่ข่าย) ดังนี้
การใช้งานได้ของอุปกรณ์
- บารุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบ MPLS
ICT ทุกระบบไม่น้อยกว่า
,DC Power Supply , Battery Back up
ร้อยละ ๘๕
- บารุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล L๒ ,L๓
- บารุงรักษาระบบโทรศัพท์ MD๑๑๐ ,
IP Phone , Battery Backup
- บารุงรักษาระบบ Surge และ
เครื่องปรับอากาศ
- บารุงรักษาระบบไฟฟ้าสารอง (UPS)
และเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
หน้า ๒-๕๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ

๘๕

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ,
ฝสส.

ร้อยละ

๘๕

ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ
, ฝสส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.๕) ให้บริการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการให้บริการส่งหนังสือของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเขต ๓
(นครปฐม) ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- รับหนังสือที่ออกโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
หนังสือ และผู้รบั ปลายทาง
- ทาการแสกนเอกสารที่จะส่ง ด้วยเครื่อง
แสกน และจัดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ ที่กาหนด
- เปิดโปรแกรมระบบสารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบระบบให้พร้อม
ใช้งาน
- ทาการส่งเอกสารทีส่ แกนไว้ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบความสาเร็จในการส่งเอกสาร
พร้อมทั้งประสานงานผู้รับปลายทาง และ
รวบรวมเอกสาร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
จานวนหนังสือทีน่ าส่งผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

หน้า ๒-๕๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๗๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ,
ง.บท

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.๖) บริการรับ - ส่ง
เอกสารข่าวผ่านระบบ
โทรสารและ E-Mail

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการให้บริการรับ – ส่งเอกสารข่าว
ผ่านระบบโทรสารและ E-Mail ดังนี้
- รับเอกสารข่าวทางโทรสาร/Email จาก
ต้นทาง (ส่วนกลาง)
- ตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
ข่าวโทรสาร/Email และผู้รับปลายทาง
- ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร/Email
และส่งเอกสารข่าวไปยังผู้รับปลายทางที่ระบุไว้
ให้ครบถ้วน
- ประสานและตรวจสอบเอกสารข่าว และ
ผู้รับปลายทาง
- จดบันทึกรายละเอียดเอกสารข่าว
ผู้รับ/ผูส้ ่ง ในบัญชีกลางข่าวรับ/ส่ง
- รวบรวมและสรุปผลการดาเนินเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชารายสัปดาห์
- จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อ ศสส.สป.
(รต.๖)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การรับ – ส่งเอกสารข่าว
ผ่านระบบโทรสารและ
E-Mail ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

หน้า ๒-๕๖

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๘๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ศสข.๓ นฐ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๓ นฐ,
ฝทส.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๔ (นครราชสีมา) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑.โครงการจ้างเหมา
แม่บ้าน ประจา ศสข.๔
(นม)
๒. โครงการจ้างเหมา
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ
ของ ศสข.๔ (นม)
๓. โครงการจัดทาผังการ
เชื่อมโยงเครือข่ายภายใน
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
๔. งานตรวจสอบ
สถานภาพเครื่องมือสื่อสาร
ทุกระบบ
๕. งานให้บริการระบบ
สื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile)

ทาสัญญาจ้างเหมาแม่บ้าน เดือนละ
๙,๕๐๐.-บาท จานวน ๑ คน ระยะเวลา
๑๒ เดือน
ทาสัญญาจ้างเหมาแม่บ้าน เดือนละ
๙,๕๐๐.-บาท จานวน ๑ คน ระยะเวลา
๑๒ เดือน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

เดือน

๑๒

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

งบท.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

เดือน

๑๒

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

งบท.

- จัดทาฐานข้อมูลอุปกรณ์
- จัดระบบสัญญาณแจ้งเตือน
- จัดระเบียบสายภายในห้อง
ทาปฏิทนิ การตรวจสอบสภาพการทางาน
ขอบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ICT
ทุกวันทาการ ทุกระบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย ควบคุมระบบพร้อมให้
บริการด้านการติดต่อสื่อสารผ่านรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

เม.ย.๖๔

ฝทส.

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นรายเดือน

เดือน

๑๒

ความสาเร็จของงาน
เป็นไปตามจานวนครั้งที่
สามารถออกปฏิบัติงาน
และให้บริการด้านการ
สื่อสารได้

ร้อยละ

๑๐๐

หน้า ๒-๕๗

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝทส./ฝสส.
เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝทส.
เป็นไปตาม
จานวนครั้งที่
ออกปฏิบัติ
ภารกิจ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๖. งานให้บริการระบบ
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
(VCS)

วิธีการดาเนินงาน
ติดตั้ง ควบคุม บริการประชุมระบบวีดิทัศน์
ทางไกล แก่กระทรวง ทบวง กรม ตามที่ได้รบั
มอบหมาย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ความสาเร็จของงาน
เป็นไปตามจานวนครั้งที่
สามารถติดตั้งให้บริการได้
ต่อจานวนครั้งของข้อสั่ง
การหรือร้องขอ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

๘. งานตรวจซ่อมระบบ ทราบถึงการขัดข้องของเครื่องมือสื่อสารและ
เครื่องมือสื่อสารในจังหวัด อุปกรณ์ ICT แล้วออกทาการตรวจซ่อมให้
เครือข่ายรับผิดชอบ
สามารถใช้งานได้ดี

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

๙. โครงการจ้างเหมา
บารุงรักษาระบบเครื่อง
ปรับอากาศประจา ศสข.
๔ (นม)

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นจานวน
ครั้ง

ครั้ง

๒

๗. งานพัฒนาบุคลากร
จัดส่งบุคลากรเข้าสัมมนาและรับการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักสูตรโครงการทีไ่ ด้รับแจ้ง
และการสื่อสาร

ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ

หน้า ๒-๕๘

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝทส.

เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งบท./
เป็นไปตาม
ฝทส./ฝสส.
จานวนครั้งที่เข้า
รับการอบรม
สัมมนา
เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝทส./ฝสส.
เป็นไปตาม
จานวนครั้งที่ออก
ดาเนินการตรวจ
ซ่อม
๑. ธ.ค.๖๓ ฝทส.
ม.ค.๖๔
๒. มิ.ย.๖๔ ก.ค.๖๔

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๐. โครงการบารุงรักษา
เชิงป้องกันเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ในจังหวัดเครือข่าย
๑๑. งานปรับปรุงและ
พัฒนาเวปไซต์ของ ศสข.
๔ (นม)

วิธีการดาเนินงาน
บารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๔ (นม) และจังหวัด
เครือข่ายปีละ ๒ ครั้ง

ปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ของ ศสข.๔ (นม)
ให้มีความสวยงามทันสมัยและสามารถใช้งาน
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและ
เป็นปัจจุบัน
๑๒. โครงการนิเทศงาน ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
ให้กับจังหวัดในเครือข่าย เสริมสร้างแนวทางและความรู้สกึ การปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตรงกันกับจังหวัดเครือข่ายปีละครั้ง
๑๓. โครงการย้ายเครื่องมือ - สารวจพื้นที่
สื่อสารจังหวัดสุรินทร์
- จัดทาแผน
จากศาลากลางจังหวัด
- ขออนุมัติแผน
หลังเก่าไปศาลากลาง
- ดาเนินการตามแผนงาน
จังหวัดหลังใหม่
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผล
๑๔. โครงการนาสาย
- สารวจพื้นที่
ระบบสื่อสัญญาณลงดิน
- จัดทาแผน
ภายในจังหวัด
- ขออนุมัติแผน
นครราชสีมา
- ดาเนินการตามแผนงาน
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผล

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นจานวนครั้ง

ครั้ง

๒

ม.ค. และ ก.ค.๖๔ ฝทส./ฝสส.

คาสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นรายเดือน

เดือน

๑๒

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝทส.

ความสาเร็จคิดเป็นร้อยละ
ของการดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ฝทส/ฝสส

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ฝทส/ฝสส

หน้า ๒-๕๙

มี.ค.- เม.ย.๖๔

ฝทส./ฝสส.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๕ (อุดรธานี) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. งานให้บริการระบบการ
ประชุมวีดที ัศน์ทางไกล
(VCS) และการควบคุม
ระบบการประชุมทางไกล
(MCU)
๒. งานให้บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ งาน
ให้บริการระบบอุปกรณ์ ๔
G เคลื่อนที่

ให้บริการระบบการประชุมวีดีทศั น์ทางไกล
กับ กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ
ตามที่ร้องขอใช้บริการ

ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียม บริการระบบ ๔ G
ในภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ ตลอดจนออกปฏิบัตภิ ารกิจที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสาธารณภัยต่างๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ หรือขอรับการสนับสนุน
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการต่างๆ ของ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลาง และของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงาน
และการสื่อสาร มาปรับใช้ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดประโยชน์กับงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการ

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการ

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละความสาเร็จของ
การเข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละ

๑๐๐

หน้า ๒-๖๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔
จานวนครั้งที่
ออกดาเนินการ

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

๐.๐๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๕
(อด.)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๔. โครงการนิเทศงาน
ติดตาม และประสานงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้กับ
จังหวัดเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ (ปีละ ๒
ครั้ง)
๕. โครงการบารุงรักษา
เพื่อป้องกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจา ศสข.๕ (อด.)และ
จังหวัดเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดขอบ
๖. โครงการบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
ศสข.๕ (อด.) และจังหวัด
ลูกข่าย
๗. โครงการจ้าง
บารุงรักษารถยนต์,
รถจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
ศสข.๕ (อด.)

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคาย
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จานวนสื่อสารจังหวัดที่
ได้รับการนิเทศงาน ให้
คาปรึกษา ติดตาม และ
ประสานงาน

จานวน

ลูกข่าย
๘
จังหวัด

๐.๐๙๐๐

บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ หน่วยงานและจังหวัดที่
ใช้งานประจา ศสข.๕ (อด.)และจังหวัดเครือข่าย
ได้รับการบารุงรักษา
ในเขตพื้นที่รับผิดขอบ ๘ จังหวัด ให้สามารถใช้ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
สารองไฟฟ้า(UPS) และ
อุปกรณ์ ICT

จานวน

ลูกข่าย
๘
จังหวัด

๐.๐๕๐๐

- สารวจระบบเครื่องปรับอากาศและบารุงรักษา ระดับความสาเร็จของการ
เครื่องปรับอากาศ
ป้องกันความเสียหายของ
- ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
อุปกรณ์เครือข่ายการ
สื่อสารไม่ให้ขัดข้อง
- สารวจรถยนต์และเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
ร้อยละความสาเร็จของ
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
การบารุงรักษารถยนต์
- ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ
รถจักรยานยนต์และ
- ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ระบบงาน

๑

๐.๐๓๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๕๐๐

ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

หน้า ๒-๖๑

ครั้งที่ ๑
ฝ่าย
ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ เทคโนโลยี
ครั้งที่ ๒
สารสนเทศ
เม.ย. - ก.ย.๖๔
และ
ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔
ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๘.โครงการจ้างบารุงรักษา
อุปกรณ์สารองไฟฟ้า UPS
ศสข.๕ (อด.) และลูกข่าย
๘ จังหวัด
๙. โครงการจ้างบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสานักงาน ศสข.๕
(อด.)
๑๐. งานจ้างเหมาทา
ความสะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๕
(อด)
๑๑.งานซ่อมบารุงระบบ
ประปาอาคารบ้านพัก
ข้าราชการ ศสข.๕ (อด.)

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- สารวจอุปกรณ์สารองไฟฟ้า UPS
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ
- ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การป้องกันความเสียหาย
ของอุปกรณ์ ในกรณี
กระแสไฟฟ้าท้องถิ่น
ขัดข้อง
- สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ร้อยละความสาเร็จของ
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
การบารุงรักษาเพื่อยืดอายุ
- ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ
การใช้งาน
- ใช้งาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.

จานวน

๑๐๐

๐.๐๕๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

จานวน

๑๐๐

๐.๐๓๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ทาความสะอาดอาคาร
สานักงานและบริเวณโดยรอบ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี)

จ้างเหมาทาความสะอาด
ตามกาหนด เวลา จานวน
๑ งาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๑๑๔๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๕
(อด.)

- ดาเนินการสารวจตรวจพบความเสียหาย
อาคารสานักงาน ศสข.๕ (อด.)
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- ตรวจรับงานจ้าง /เบิกจ่ายงบประมาณ- /
ตรวจสอบรายงานผล ศสส.สป.

ร้อยละความสาเร็จของ
การป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๑๐๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๕
(อด.)

หน้า ๒-๖๒

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๒.งานบริหารงาน
งบประมาณประจาปี
๒๕๖๔ (งานการเงินและ
บัญชี งานเบิกจ่าย
งบประมาณ งานจัดซื้อ /
จัดจ้าง งานธุรการและ
งานสารบรรณ งานพัสดุ )

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการ บริหารงานงบประมาณประจาปี
ร้อยละความสาเร็จในการ
(งานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณ
บริหารจัดการ งาน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานธุรการและงานสารบรรณ งบประมาณในการจัดซื้อ
งานพัสดุ) ตามวงเงินที่ได้รบั จัดสรร ให้เป็นไป
จัดจ้าง งานพัสดุ และการ
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และระเบียบ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
ระเบียบแบบแผนของ
๒๕๖๐
ทางราชการ

หน้า ๒-๖๓

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ตามวงเงินที่ได้รับ ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔
การจัดสรร

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๖ (ขอนแก่น) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการจ้างเหมา
พนักงานบริการ

ทาสัญญาจ้างเหมาพนักงานบริการเดือนละ
๙,๕๐๐ บาท จานวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒
เดือน

๒. โครงการจ้างเหมา
พนักงานเจ้าหน้าที่
สนับสนุนงานมหาดไทย

ทาสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนละ ๑๔,๕๐๐
บาท จานวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน

๓. โครงการจ้างเหมา
บารุงรักษาเครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าสารอง

จัดจ้างบารุงรักษาเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
สารองให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔. งานตรวจสอบ
สถานภาพเครื่องมือ
สื่อสารทุกระบบ

ทาปฏิทนิ การตรวจสอบสภาพการทางานของ
เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ICT ทุกวัน
ทาการทุกระบบ

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจ้างเหมาและ
ผลการปฏิบัติ งานจานวน
๑๒ เดือน
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจ้างเหมาและ
ผลการปฏิบัติ งานจานวน
๑๒ เดือน
ความสาเร็จคิดเป็นร้อยละ
ของการดาเนินงาน

เดือน

๑๒

๐.๑๑๔๐

เดือน

๑๒

๐.๑๗๔๐

ครั้ง

๑

๐.๐๑๕๐

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นราย
เดือน

เดือน

๑๒

-

หน้า ๒-๖๔

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๖ ขก.
(งาน
บริหารงาน
ทั่วไป)
ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(งาน
บริหารงาน
ทั่วไป)
มิ.ย.๖๔
ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๕. งานให้บริการระบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย ควบคุมระบบพร้อมให้
สื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ บริการด้านการติดต่อสื่อสารผ่านรถยนต์สื่อสาร
เคลื่อนที่ (Mobile)
ดาวเทียมตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

๖. งานให้บริการระบบ
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
[VCS] และ การประชุม
บริหารจัดการภาพและ
เสียงแบบรวมศูนย์ [UC]

ติดตั้ง ควบคุมบริการประชุมระบบ VCS และ
UC แก่จังหวัดกระทรวงทบวงกรม ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

๗. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

จัดส่งบุคคลากรเข้าสัมมนาและรับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรโครงการทีไ่ ด้รับแจ้ง

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

หน้า ๒-๖๕

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
เป็นไปตาม
(ฝ่าย
จานวนครั้งที่ออก
เทคโนโลยี
ปฏิบัติภารกิจ
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
เป็นไปตาม
(งาน
จานวนครั้งที่เข้า
บริหารงาน
รับการอบรม
ทั่วไปฝ่าย
สัมมนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๘. งานการตรวจซ่อม
ระบบเครื่องมือสื่อสาร
ในจังหวัดเครือข่าย
รับผิดชอบ

ทราบถึงการขัดข้องของเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT แล้วออกทาการตรวจซ่อมให้
สามารถใช้การได้

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

๑๐๐

๙. โครงการจ้างเหมา
ล้างบารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ

ดาเนินการจัดจ้างล้างระบบเครื่องปรับอากาศ

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นจานวนครั้ง

ครั้ง

๑

๑๐. โครงการบารุงรักษา บารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือสื่อสารและ
เชิงป้องกันเครื่องมือ
อุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๖ และจังหวัดเครือข่าย
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ปีละ ๒ ครัง้
ในจังหวัดเครือข่าย

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นจานวนครั้ง

ครั้ง

๒

๑๑. งานการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นรายเดือน

เดือน

๑๒

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ ศสข.๖ ขก. ให้
มีความสวยงามทันสมัยและสามารถใช้งานเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็น
ปัจจุบนั

หน้า ๒-๖๖

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
เงินงบประมาณ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
เป็นไปตาม
(ฝ่าย
จานวนครั้งที่ออก
เทคโนโลยี
ดาเนินการตรวจ
สารสนเทศ
ซ่อม
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
๐.๐๑๐๐
ก.ค. – ส.ค.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
๐.๐๓๔๐
ม.ค. และ ก.ค.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๒. โครงการนิเทศงาน
ให้กับจังหวัดในเครือข่าย

วิธีการดาเนินงาน
ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
เสริมสร้างแนวทางและความรู้การปฏิบัติที่
ถูกต้องตรงกันกับจังหวัดเครือข่ายปีละครั้ง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นจานวนครั้ง

ครั้ง

๑

๐.๐๑๗๐

๑๓. โครงการจัดทาระบบ รวบรวมฐานข้อมูลจัดทาให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ประจา สารสนเทศจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่
สานักงาน
ผ่านทาง WEB SITE

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

๑๔. งานให้บริการสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย ควบคุมระบบพร้อมให้
ผ่านระบบ ๔ G LTE
บริการด้านการติดต่อสื่อสาร
แบบเคลื่อนที่

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

หน้า ๒-๖๗

มี.ค. – พ.ค.๖๔

ศสข.๖ ขก.
(งาน
บริหารงาน
ทั่วไปฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(งาน
บริหารงาน
ทั่วไปฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และฝ่าย
เทคโนโลยี
การสื่อสาร)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑๕. โครงการจ้างเหมา จัดจ้างบารุงรักษารถยนต์ทางราชการให้
บารุงรักษารถยนต์ทาง สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมี
ราชการ ประจา ศสข.๖ ประสิทธิภาพ
(ขก)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเป็นจานวนครั้ง

หน้า ๒-๖๘

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ครั้ง
๑

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๐.๐๕๐๐
ก.ค. – ส.ค.๖๔ ศสข.๖ ขก.
(ฝ่าย
เทคโนโลยี
การ
สื่อสาร)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๗ (เชียงใหม่) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. การให้บริการเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ
๑.๑ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
๑.๒ ระบบประชุม
ทางไกล (VCS)
๑.๓ ระบบโทรศัพท์/
โทรสาร
๑.๔ ระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C–
BAND
๑.๕ ระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย

๑. จัดทาแผนการให้บริการเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ดาเนินการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกระบบ
หลักเกณฑ์/วิธีการตามข้อกาหนดและ
มาตรฐานของ ศสส.สป.
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๖๙

ร้อยละ

๙๕

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒. โครงการนิเทศงาน
และให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ

วิธีการดาเนินงาน

๑. จั ดท าแผนการนิ เทศงานและให้คาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ดาเนินการนิเทศงานงานและให้คาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ รวม ๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ ครั้ง
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
๓. โครงการบารุงรักษา ๑. จัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
เชิงป้องกัน (PM) ระบบ ๒. ดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ติดตั้งใช้งาน
๓.๑ ระบบเชื่อมโยง
ประจา ศสข.๗ ชม.
เครือข่าย (MPLS)
๓. ด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (PM)
๓.๒ ระบบรักษาความ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ติดตั้งใช้งาน
ปลอดภัยเครือข่าย
ประจาจังหวัดในเขตรับผิดชอบจังหวัดละ๒ ครั้ง
๓.๓ ระบบการประชุม ๔. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ทางไกล (VCS)
๓.๔ ระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ มท.
๓.๕ ระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C–BAND
๓.๖ ระบบเครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า
๓.๗ ระบบกระแสไฟฟ้า
สารอง (UPS)
๓.๘ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดCCTV

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๕๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๙๕

๐.๐๖๕๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

หน้า ๒-๗๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๔. การเบิกจ่าย
งบประมาณของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขต 7
(เชียงใหม่) ในภาพรวม

วิธีการดาเนินงาน

๑. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๔ ในส่วนรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และเวลาที่กาหนด
- งบลงทุน
- งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
๒. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย
๕. การติดตั้งและให้
๑. จัดทาแผนการใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
บริการเชื่อมโยงเครือข่าย เคลื่อนที่ (C-Band) และระบบ ๔G LTE
ระบบสื่อสารผ่านระบบ ๒. ดาเนินการติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ระบบสื่อสาร เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
(C-Band) และระบบ ๔G สื่อสารตามทีไ่ ด้รับมอบหมายภารกิจ
LTE เพื่อถวายความ
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ปลอดภัยด้านสื่อสาร และ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
มหาดไทย และภารกิจอื่น
ที่ได้รับการร้องขอ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๙๕

๐.๔๐๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

หน้า ๒-๗๑

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๖. การติดตามควบคุม
การตรวจสอบ บารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ตามสัญญาจ้าง (Out
Sourcing) ของ ศสส.สป.

วิธีการดาเนินงาน

๑. จัดทาแผนการติดตามควบคุมการบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารตามโครงการ (Out
Sourcing)
๒. ดาเนินการติดตามควบคุมการเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ของผู้รับจ้างตามสัญญา (Out Sourcing)
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
๗. โครงการบริหาร
๑. ดาเนินการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน์
จัดการระบบประชุมวีดี ทางไกลและควบคุมระบบ MCU จังหวัดในพื้นที่
ทัศน์ทางไกล (VCS) และ รับผิดชอบ
ควบคุมระบบ (MCU)
๒. ประสานจังหวัดที่จะไปดาเนินการ
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินการ
๘. การจ้างเหมาบริการ ๑. ดาเนินการจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
ทาความสะอาดอาคาร
อาคาร ศสข.๗ (ชม.) และบริเวณโดยรอบให้เป็น
ที่ทาการและบริเวณ
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ สป.มท.
โดยรอบ
๒. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
๓. ตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายค่าจ้าง
๙. การจ้างเหมาบริการ ๑. ขออนุมัติกรอบอัตราจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์จาก ศสส.สป.มท.
๒. ดาเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
สป.มท.
๓. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
๔. ตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายค่าจ้าง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

จานวนครั้งของการ
ดาเนินงาน

ครั้ง

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๗๒

๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

๓ ครั้ง

๐.๐๓๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

เดือน

๑๒

๐.๑๑๔๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

เดือน

๑๒

๐.๑๕๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๑๐. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ๑. กาหนดแผนงานการปรับ ปรุง ภูมิทั ศน์ ของ
ศสข.๗ (ชม.)
ศสข.๗ (ชม.)
๒. ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศสข. ๗
(ชม.)
- จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- ทาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทาการ
- จัดสวนหย่อมบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร
ที่ทาการ และหลังอาคาร
- ตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้
๑๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ๑. ดาเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ศสส.สป. หรือ
ความรู้และพัฒนา
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
ประสิทธิภาพในการ
๒. สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ปฏิบัติงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๓๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๙๕

๐.๐๕๕๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

๑๒. ซ่อมบารุง
ยานพาหนะ/เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๙๕

๐.๑๒๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

๑. กาหนดแผนงานซ่อมบารุงยานพาหนะและ
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า ของ ศสข. ๗ (ชม.)
๒. ดาเนินการซ่อมบารุงตามแผนงานหรือเมื่อมี
การครบระยะรอบตามกาหนด
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

หน้า ๒-๗๓

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๑๓. จั ด ซื้ อ เครื่ อ งเสี ย ง ๑. กาหนดแผนงานการจัดซื้อเครื่องเสียงประจา
ประจ าห้องประชุ ม VCS ห้องประชุม VCS ของ ศสข.๗ (ชม.)
ของ ศสข.๗ (ชม.)
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจ้าง
๕. เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔. จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ๑. กาหนดแผนงานจัดซื้อเก้าอี้สานักงานประจา
ประจาห้องปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติงาน และห้องประชุม VCS ของ
และห้องประชุม VCS
ศสข.๗ (ชม.)
ของ ศสข.๗ (ชม.) ๑๕ ตัว ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕. เปลี่ยนแบตเตอรี่
๑. กาหนดแผนงานการเปลี่ยนแบตเตอรี่
อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าสารอง (UPS) ๑๐KVA
สารอง (UPS) ๑๐KVA
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
ของ ศสข.๗ (ชม.)
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. ดาเนินการเปลี่ยนแบตเตอรรี่อุปกรณ์จ่าย
กระแสไฟฟ้าสารอง (UPS) ๑๐KVA

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๙๕๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๗๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

๑๖. จ้างเหมาเดินสาย
ระบบสื่อสารไปบ้านพัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หลังใหม่ ๔ หลัง

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๘๘๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

๑.กาหนดแผนงานจ้างเหมาเดินสายระบบ
สื่อสารไปบ้านพักรองผู้วา่ ราชการจังหวัด หลัง
ใหม่ ๔ หลัง
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณ

หน้า ๒-๗๔

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๑๗. จ้างเหมาเดินสาย
ระบบสื่อสารไปอาคาร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

วิธีการดาเนินงาน

๑.กาหนดแผนงานจ้างเหมาเดินสายระบบ
สื่อสารไปอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘. เปลี่ยนแบตเตอรี่
๑. กาหนดแผนงานการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบ
ระบบชุมสายโทรศัพท์
ชุมสายโทรศัพท์ ของ ศสข.๗ (ชม.) และจังหวัด
ของ ศสข.๗ (ชม.) และ ในเขตรับผิดชอบ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑. กาหนดแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง
ห้องเครื่องมือสื่อสารของ เครื่องมือสื่อสารของ ศสข.๗ (ชม.)
ศสข.๗ (ชม.)
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศสส.สป.
๓. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๕๙๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๙๐๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๐๔๙๐

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ศสข.๗
(ชม.)

หน้า ๒-๗๕

แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๘ (พิษณุโลก) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๘ (พิษณุโลก)

๑. กาหนดขอบเขตงาน
๒. ตรวจสอบราคาของผู้รับจ้าง
๓. ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง
๔. จัดทาใบสั่งจ้าง/ผู้รับจ้างดาเนินการ
๕. ตรวจรับงานจ้าง
๖. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
๒. งานบารุงรักษาระบบ
๑.เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานการ
สารสนเทศและการสื่อสาร บารุงรักษาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) และ ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ ๒. จัดทาแบบรายงานการบารุงรักษาระบบ
ที่ไม่อยู่ในสัญญาจ้าง
สารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่อยู่ในสัญญา
๒.๑ ระบบเครือข่าย
จ้าง
สื่อผสม (MPLS)
๓. ดาเนินการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
๒.๒ ระบบวงจรสื่อสัญญาณ สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๘
ทางไกล
(พิษณุโลก)
๒.๓ ระบบการประชุม
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาตามรอบระยะเวลา
วีดิทัศน์ทางไกล
ที่กาหนด
๒.๔ ระบบโทรศัพท์ (MD ๑๑๐) ๕. รวบรวมผลการดาเนินงาน/จัดทาเป็นสถิติ
๒.๕ ระบบโทรศัพท์ (IP ๖. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
PHONE)
๒.๖ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ติดตั้งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๗๖

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๖๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

๑๐๐
ทุกระบบ
สามารถใช้
งานได้เป็น
ปกติ

๐.๐๖๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๒.๗ ระบบสื่อสาร
ดาวเทียมC-BAND)
๒.๘ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย
๒.๙ ระบบเครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า
๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า
สารองและระบบป้องกัน
กระแสไฟฟ้ากระโชก
๒.๑๑ ระบบศูนย์ข้อมูล
กลาง
๓. โครงการนิเทศงาน
และให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร งาน
สื่อสารจังหวัด กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารสานักงานจังหวัด
ในเครือข่ายรับผิดชอบ

วิธีการดาเนินงาน

๑. จัดทาแผนการนิเทศงาน
๒. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
๓. แจ้งจังหวัดลูกข่ายที่จะไปนิเทศงาน
๔. ดาเนินการนิเทศงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
และรับข้อเสนอแนะ
๕. รวบรวมรายงานเสนอผู้บงั คับบัญชา
๖. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละจังหวัดที่ได้รบั การ
นิเทศงาน

หน้า ๒-๗๗

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ครั้ง

๒ ครั้ง

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๐.๐๕๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๔. ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band)
๔.๑ ถวายความปลอดภัย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงทุก
พระองค์
๔.๒ จัดเครือข่ายสื่อสาร
ในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตั ิ การ
เลือกตั้ง และภารกิจอื่นที่
ได้รับการร้องขอ
๕. งานบริหารจัดการ
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
(VCS) และควบคุมระบบ
(MCU) สถานที่ของ
จังหวัดลูกข่ายที่
รับผิดชอบ

วิธีการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band) ในข่ายรับผิดชอบและตามที่
จังหวัดร้องขอ
๒. จัดทาแผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
๓. ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
๔. แจ้งจังหวัดที่จะไปดาเนินการ
๕. ขอสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท์จาก
ศสส.สป.
๖. ติดตั้งวางเครือข่ายสื่อสาร
๗. รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๘. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
๑. ดาเนินการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) และควบคุมระบบ (MCU)
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ
๒. ประสานจังหวัดที่จะดาเนินการประชุม
๓. รวบรวมผลการดาเนินงานประชุม
๔. นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
๕. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
สนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
(C-band)

ร้อยละ

ร้อยละของการบริหาร
จัดการประชุมระบบ
วีดิทัศน์ทางไกลและ
ควบคุมระบบ VCS

ร้อยละ

หน้า ๒-๗๘

๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๐.๒๕๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

๐.๐๓๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

จังหวัดใน
ข่ายรับผิด
ชอบและ
หน่วยงาน
ที่ร้องขอ

๑๐๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๖. งานซ่อมบารุง
ยานพาหนะ / เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ

วิธีการดาเนินงาน

๑. ตรวจสอบบารุงยานพาหนะ / เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ
๒. เสนอความต้องการซ่อม / บารุงรักษา
พาหนะ / เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า และ
เครื่องปรับอากาศ
๓. ขออนุมัติดาเนินการ
๔. ซ่อมบารุงยานพาหนะ / เครื่องยนต์กาเนิด
ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ
๕. เบิกจ่ายซ่อมบารุงยานพาหนะ / เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ
๖. รวบรวมรายงานเสนอผู้บงั คับบัญชา
๗. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)
๗. โครงการจ้างพนักงาน ๑. จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดรอบ
รักษาความสะอาดที่ทาการ อาคาร ศสข.๘ (พิษณุโลก) และบริเวณโดยรอบ
และบริเวณโดยรอบ ศสข. ตามหลักเกณฑ์ค่าจ้างของ สป.มท.
๘ (พิษณุโลก)
๒. กาหนดขอบเขตงานรักษาความสะอาด
๓. จัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด
๔. จัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดเป็น
รายเดือนตามระเบียบพัสดุ
๕. คณะกรรมการตรวจรับการจ้างรายเดือน
๖. รวบรวมรายงาน เสนอผู้บงั คับบัญชา
๗. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การตรวจรับการจ้าง
ซ่อมบารุงรักษา

ร้อยละ

๑๐๐

๐.๑๒๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

- สัญญาจ้างเหมาทาความ
สะอาดที่ทาการ
- การตรวจรับงานจ้าง
เหมาบริการเป็นรายเดือน

เดือน

๑๒ เดือน

๐.๑๑๔
เดือนละ
๙,๕๐๐ บาท

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

หน้า ๒-๗๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/
กิจกรรม
๘. โครงการฝึกอบรม
สัมมนา

วิธีการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม
ในหน่วยงานของ สป.มท.
๒. ดาเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม
นอกหน่วยงานของ สป.มท.
๓. รวบรวมผลการดาเนินงาน
๔. รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
๕. ลงเว็บไซต์ของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๘๐

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๐.๐๘๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ศสข.๘
(พล)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๙ (นครสวรรค์) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ภารกิจพื้นฐาน
๑) บริการเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ของ ศสข.๙ (นว.)
๑.๑ รับ-ส่งข่าวทาง
ระบบโทรสารและ E-Mail

รับ-ส่งข่าว ระหว่าง จว.ในความรับผิดชอบ
กับส่วนกลาง

๑.๒ การใช้เครื่องวิทยุ
สื่อสาร

ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโต้ตอบติดต่อ
ประสานงาน

๑.๓ การใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของทางราชการ

๑.๔ การติดตั้งอุปกรณ์
ระบบการประชุมวีดที ัศน์
(Cisco SX๘๐) และอื่นๆ
(แบบประจาที่)
๑.๕ การติดตั้งอุปกรณ์
MCU (แบบประจาที่)

ติดตั้งกล้อง VCS , Monitor เครื่องเสียง
ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต่อกับ
จว.และส่วนกลาง
ตรวจสอบสถานะ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ แล้ว
ทดสอบโดยการเรียกเลขหมายห้องประชุมที่
กาหนดให้ใช้งาน จว. ลูกข่าย และส่วนกลาง

- รายงานระจาเดือน
- รายงานตามไตรมาสแบบ
รต.๒ , รต.๖
บริการได้ทนั ที

ฉบับ

ร้อยละของจานวน นส.
ส่งออกที่ส่งผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เวลาเฉลี่ยรายการติดตัง้
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ฉบับ

เวลาเฉลี่ยรายการติดตัง้
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ครั้ง

หน้า ๒-๘๑

ครั้ง

ครั้ง

มีการ
มอบหมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.,ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

มีการ
ใช้ งปม. ศสข.
มอบหมายงาน/ ๙ (นว.)
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑.๖ การควบคุมระบบ
การประชุมวีดที ัศน์ฯ ด้วย
โปรแกรมควบคุมการ
ประชุมผ่านอุปกรณ์ MCU

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ในการประชุม VCS ได้ดาเนินการตาม
ร้อยละความสาเร็จในการ
ขั้นตอน ดังนี้
ให้บริการระบบการ
- ติดตั้งเครื่อง Computer ใช้ควบคุม MCU ควบคุมการประชุมวีดีทัศน์
- ทดสอบระบบ VCS กับ จว.และส่วนกลาง
ทางไกลผ่านอุปกรณ์
- ตรวจสอบPacket loss และค่าต่าง ๆ ใน
MCU
ระบบ VCS จว. ในข่าย
- ติดต่อระบบ VCS เข้า MCU(ส่วนกลาง )
- พร้อมบังคับภาพและเสียง จว.ในข่าย

๒) บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ ศสข.๙
(นว.)
๒.๑ การติดตั้งและ
เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร้องขอ
ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
๒.๒ การปรับปรุง
อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ
เว็บไซต์ ศสข.๙ นว
๒.๓ ระบบป้องกันและ ตรวจสอบทุกวันทาการ
กาจัดไวรัสแบบองค์กร
(Nod ๓๒ Server)

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

มีการ
ใช้ งปม. ศสข.
มอบหมายงาน/ ๙ (นว.)
ผู้รับผิดชอบ

รายงานตามไตรมาส
แบบ รต.๔ , ร.๒

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ทุกวันทาการ

ครั้ง

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.
ได้ปกติ
๙ (นว.)
สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

หน้า ๒-๘๒

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๓) การตรวจสอบสถานภาพ
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตามโครงการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
(PM) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.
๙ (นว.) และกลุ่มงาน
อานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
๓.๑ การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบทุกวันทาการ
ป้องกันและกาจัดไวรัสแบบ
องค์กร (Nod ๓๒ Server)
๔) การบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบปกติ
และอุปกรณ์ ICT ของ
ศสข.๙ (นว.) และกลุ่ม
งานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
๔.๑ การบารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกเดือน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย
๔.๒ การบารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกเดือน
ระบบป้องกันและกาจัด
ไวรัสแบบองค์กร (Nod ๓๒
Server)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

หน้า ๒-๘๓

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๕) การบริหางบประมาณ
ของ ศสข.๙ (นว)
๕.๑ งานการเงินและ
บัญชี
๕.๑.๑ หมวดค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาเดือน

ครั้ง

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาเดือน

ครั้ง

๕.๑.๓ หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาเดือน

ครั้ง

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานประจาเดือน

ครั้ง

๕.๑.๒ หมวดค่า
สาธารณูปโภค

๕.๒ งานพัสดุ
๕.๓ การใช้จ่าย
งบประมาณประจาเดือน

หน้า ๒-๘๔

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๖.๔ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
๕.๔.๑ จัดจ้างซ่อม
ครุภัณฑ์สานักงาน ของ
ศสข.๙ (นว.)

ดาเนินการสารวจวัสดุอุปกรณ์ทมี่ ีความ
- ดาเนินการจัดซื้อและ
จาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการจัดซือ้ และจัดจ้าง จัดจ้างตามกาหนดเวลา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐

๕.๔.๒ จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน ของ ศสข.๙
(นว.)
๕.๔.๓ การจ้าง
พนักงานทาความสะอาด

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ้าง
ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน
หน.หน่วยงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
จ่ายเงินผู้รบั จ้าง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ
ส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน
ห.หน่วยงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงิน
ผู้ขาย พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
ดาเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ
และขออนุมัติดาเนินการจ้าง โดยดาเนินการ
ทั้งปี ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และ
ส่งมอบงานเป็นรายเดือน กรรมการจะ
ดาเนินการตรวจรับ และรายงานผลการตรวจ
รับต่อ หน.หน่วยงาน จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
พร้อมใบสาคัญรับเงิน

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

- ดาเนินการตามกาหนด
เวลา

ครั้ง/วัน

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

- ดาเนินการตามกาหนด
เวลา

ครั้ง/วัน

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

- ดาเนินการตามกาหนด
เวลา

ครั้ง/ปี

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม.
ศสส.สป.

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

หน้า ๒-๘๕

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๕.๔.๔ การจ้าง
พนักงานสารสนเทศ

วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
- ดาเนินการตามกาหนด
ดาเนินการจ้าง โดยดาเนินการทั้งปี ตามบันทึก เวลา
ข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็น
รายเดือน กรรมการจะดาเนินการตรวจรับ
และรายงานผลการตรวจรับต่อ หน.หน่วยงาน
จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมใบสาคัญรับเงิน

๖) การบริหารงานทั่วไป
ของ ศสข.๙ (นว.)
๖.๑ งานการบริหารงาน การจัดทาหนังสือ/เอกสาร
บุคคล
๖.๒ งานธุรการและ
สารบรรณ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

๖.๓ งานอาคารสถานที่

การสารวจ/ตรวจสอบ/บารุงรักษา

๖.๔ งานยานพาหนะ

การซ่อมแซม บารุงรักษา

- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานผลเมื่อดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- รายงานประจาเดือน

หน้า ๒-๘๖

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง/ปี

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม.
ศสส.สป.

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ครั้ง

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๗) การบริการต่าง ๆ
๗.๑ การตรวจสอบ/
ตรวจสอบ/บารุงรักษาทุกเดือน
- รายงานประจาเดือน
บารุงรักษารถยนต์ ของ
ศสข.๙ (นว.)
๗.๒ การจัดห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์/โต๊ะ/เก้าอี้ - รายงานประจาเดือน
ของ ศสข.๙ (นว.)
และทาความสะอาด
๗.๓ การตรวจซ่อม
การสารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/
- ดาเนินการทุกวัน/
สาธารณูปโภค ของ ศสข.๙ บารุงรักษา และดาเนินการเมื่อมีการแจ้งเสีย รายงานประจาเดือน
(นว.)
๘) การตรวจสอบสถานภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร,การบารุง
รักษาเชิงป้องกัน(PM)
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
ของ ศสข.๙ (นว.) และ
กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัด ในข่าย
รับผิดชอบ
๘.๑ การตรวจสอบ
ใช้คาสั่ง Ping
ร้อยละความสาเร็จของ
ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
การใช้งานของอุปกรณ์
ระบบสื่อสารกระทรวง
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
มหาดไทย (MPLS) ของ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ศสข.๙ (นว.)
๘๐
หน้า ๒-๘๗

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ง.บท.

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๘.๒ การตรวจสอบ
ระบบตูช้ ุมสายโทรศัพท์
MD ๑๑๐ ของ ศสข.๙
(นว.)

ใช้โปรแกรม FIOL

๘.๓ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารข้อมูล

ใช้คาสั่ง Ping

๘.๔ การตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัย
(Firewall) ของ ศสข.๙
(นว.)
๘.๕ การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า ,เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า ,เครื่องสารอง
ไฟฟ้า (UPS) ของ ศสข.๙
(นว.)

ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
มีการตรวจสอบ ข้อมูล
ทุกวัน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- ตรวจดูที่ตู้เมนไฟฟ้า
ร้อยละความสาเร็จของ
- โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
การใช้งานของอุปกรณ์
- ปิด-เปิดเครื่องสารองไฟฟ้า ดูการจ่ายไฟฟ้า ICT ทุกระบบ และเครือ่ งมือ
สารอง
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๘

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๘.๖ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-BAND) แบบ
FTDMA ประจาศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๙
(นครสวรรค์)
๘.๗ การตรวจสอบ
ระบบโทรศัพท์และโทรสาร
ของ ศสข.๙ (นว.)

- ติดตั้งระบบรถยนต์สื่อสารดาวเทียม เพื่อทา
การเชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป.
- ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ์ที่
กาหนด
- ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ข่าย มท. และ
ข่ายองค์การฯ ระบบวีดีทัศน์ทางไกล ระบบ
สื่อสารข้อมูล และระบบเชื่อมโยงวิทยุสื่อสาร
- ใช้โทรศัพท์เรียกออกทางใกล้ และทางไกล
ไปยังจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ และส่วนกลาง
- ทดสอบการรับ-ส่งเอกสารผ่าน
เครื่องโทรสาร

๘.๘ การตรวจสอบ
- ดูสถานะหลอดไฟที่ตปู้ ้องกันไฟฟ้ากระโชก
ระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก
(Surge Protection) ของ
ศสข.๙ (นว.)
๘.๙ การตรวจสอบ
- ดูสถานะหลอดไฟ
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด - ตรวจการทางานของ Magnatic
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ - ตรวจการทางานของ Phase Protector
ของ ศสข.๙ (นว.)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ

๘.๑๐ การตรวจสอบ
- ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบ
ระบบกราวด์อุปกรณ์
- ตรวจดูบ่อกราวด์
เครื่องมือสื่อสาร ของ ศสข.
๙ (นว.)

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

๘.๑๑ การตรวจสอบ
ระบบโทรศัพท์ในข่าย
กระทรวงมหาดไทย (IP
Phone)

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

๘.๑๒ การตรวจสอบ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ Icom
Digital Repeater และเสา
วิทยุสื่อสาร (Self Support)
ของ ศสข.๙ (นว.)
๘.๑๓ การตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศ ของ
ศสข.๙ (นว.)
๘.๑๔ การตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ดับเพลิง)

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
- ใช้โปรแกรม VMS เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ร้อยละความสาเร็จของ
- Read parameter ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์
การใช้งานของอุปกรณ์
มาตรวจสอบ
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
- ทดสอบการทางานเครื่องรับ-ส่งวิทยุ Icom ร้อยละความสาเร็จของ
Digital Repeater
การใช้งานของอุปกรณ์
- ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
- ดูตู้เครื่องควบคุมการกระพริบของหลอดไฟ สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ
ร้อยละความสาเร็จของ
และการทางานของเครื่อง
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
รายงานประจาวัน
ทางาน ดูสถานะเกดวัดระดับน้ายาเคมี

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

หน้า ๒-๙๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๘.๑๕ การตรวจสอบ
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๓
(Router) ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด Cisco รุ่น
WS-C๓๘๕๐-๒๔T
๘.๑๖ การตรวจสอบ
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๒
Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น
๒๙๖๐x_๒๔TS
๘.๑๗ การตรวจสอบ
อุปกรณ์ ๔G LTE

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
ทางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์อื่น

รายงานประจาวัน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
ทางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

รายงานประจาวัน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ตรวจสอบทุกวันทาการ ความเร็ว
อินเตอร์เน็ต การเชื่อมโยงระบบวิทยุสื่อสาร
ตรวจสอบการแสดงผลของอุปกรณ์

รายงานประจาวัน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

๙) การบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) อุปกรณ์ ICT
ของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ่ม
งานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
๙.๑ การบารุงรักษา
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่นตูช้ ุมสาย
ระบบตูช้ ุมสายโทรศัพท์
- ตรวจสอบการทางานของตู้ชุมสายโทรศัพท์
MD๑๑๐
อัตโนมัติ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสารอง

หน้า ๒-๙๑

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙.๒ การบารุงรักษา
- เช็ดทาความสะอาดเครื่องโทรศัพท์และ
เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร โทรสาร
- ตรวจสอบการทางาน โทรออก รับสาย
ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
๙.๓ การบารุงรักษา
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
เครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชก - ตรวจสอบการทางาน
(Surge Protection)

๙.๔ การบารุงรักษา
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด - ตรวจสอบการทางาน
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

๙.๕ การบารุงรักษา
ระบบกราวด์อุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร

- ทาความสะอาด บ่อกราวด์
- ย้าจุดต่อบาร์กราวด์ให้แน่นหนา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๙๒

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๙.๖ การบารุงรักษา
ระบบรถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ประจา ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๙ (นว.)
๙.๗ การบารุงรักษา
ระบบโทรศัพท์ในข่าย
กระทรวงมหาดไทย (IP
Phone)

วิธีการดาเนินงาน
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่นอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารในรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ น้ามันเครื่อง น้า
หม้อน้า น้ากลัน่ ของแบตเตอรี่
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
- ตรวจสอบการทางาน

๙.๘ การบารุงรักษาระบบ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ Icom Digital
Repeater และเสาวิทยุสื่อสาร
(Self Support) ของ ศสข.๙ (นว.)
๙.๘.๑ เครื่องรับ-ส่ง - ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะต่างๆ ของเครื่อง
วิทยุ Icom Digital
ทาความสะอาด
Repeater ของ ศสข.๙
- ดูดฝุ่นอุปกรณ์ภายในตู้
(นว)
๙.๘.๒ เสาวิทยุ
สื่อสาร (Self Support)
ของ ศสข.๙ (นว.)

- ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ
- ตรวจสอบทาความสะอาดระบบกราวด์เสา
วิทยุสื่อสาร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ครั้ง

ทุกระบบ
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.
ได้ตามปกติ
๙ (นว.)

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

หน้า ๒-๙๓

๐.๐๔๐๐๐๐ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๙.๘.๓ สายส่งและ
สายอากาศ ทีต่ ิดตั้งบนเสา
วิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.๙
(นว.)

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

- ตรวจสอบสภาพสายส่งและสายอากาศ
- ตรวจวัดสายส่งและสายอากาศด้วย
เครื่องวัด SWR และเครื่องมือตรวจวัดอื่น
และทาความสะอาดขั้วต่อต่างๆ

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

๙.๘.๔ ระบบสัญญาณ - ตรวจสอบไฟกระพริบบนเสาวิทยุสื่อสาร
ไฟเสาวิทยุสื่อสาร (Self
- ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพริบ
Support) ของ ศสข.๙
(นว.)

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

๙.๙ การบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของ
ศสข.๙ (นว.)

- ทาความสะอาด เป่าฝุน่
- ล้าง Filter กรองอากาศ

๙.๑๐ การบารุงรักษา
อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ
Digital ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด ผ่านใยแก้ว
นาแสง (FMUX-๐๑)

- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

หน้า ๒-๙๔

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙.๑๑ การบารุงรักษา
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๓
(Router) ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด Cisco รุ่น
WS-C๓๘๕๐-๒๔T
๙.๑๒ การบารุงรักษา
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๒
Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น
๒๙๖๐x_๒๔TS

- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

๙.๑๓ การบารุงรักษา
เครื่องวิทยุสื่อสารแบบ
ประจาที่ แบบเคลื่อนที่
และแบบมือถือ ของ ศสข.
๙ (นว.)
๙.๑๔ การบารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
(Firewall)

- ตรวจสอบการทางานทุกวันทาการ
- ทาความสะอาด

- ตรวจสอบทุกวันทาการ
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

- ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม
- ทาความสะอาด

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๙๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙.๑๕ การบารุงรักษา
ระบบอุปกรณ์ ๔G LTE

- เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
- ตรวจสอบขั้วต่อต่างๆ

๑๐) การติดตาม ตรวจสอบ
วงจรเช่าระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS)
๑๑) การดาเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ ของ ศสข.๙ (นว.)
๑๑.๑ ถวายความ
ปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๑๑.๒ จัดเครือข่ายสื่อสาร
ในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ/สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี/
รัฐบาล/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ/ประเพณี – วัฒนธรรม/
การเลือกตั้ง สส. , สว. และ
ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับการร้องขอ

- ตรวจสอบ ควบคุม การบารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯและรายงานผล
ไป ศสส.สป.

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การใช้งานของอุปกรณ์
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
มีการกากับการตรวจสอบ
และรายงานผลการ
ดาเนินการ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม
จากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ
- ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑

มีการดาเนินการตาม
แผนงาน

ครั้ง

จัดทาแผน
ดาเนินการ

๐.๒๐๖๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม
จากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ
- ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑

มีการดาเนินการตาม
แผนงาน

ครั้ง

จัดทาแผน
ดาเนินการ

๐.๐๒๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

หน้า ๒-๙๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๒) แผนการติดตามการ
ตรวจซ่อมบารุงรักษา (MA)
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-Band) แบบ
FTDMA ของ ศสข.๙ (นว.)
๑๓) แผนการติดตามการใช้
งานระบบป้องกันไวรัสแบบ
องค์กร (Nod ๓๒) จังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ ๗
จังหวัด
๑๔) แผนการติดตาม
ควบคุมการบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
จังหวัดในข่าย ๗ จังหวัด
ตามโครงการ Outsourcink
ได้แก่ ระบบ MPLS ระบบ
ชุมสายโทรศัพท์ MD๑๑๐
และ IP Phone)
๑๕) แผนการนิเทศงาน
และให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สื่อสารจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ตรวจสอบ ควบคุม การตรวจซ่อมบารุงรักษา ร้อยละความสาเร็จของ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ
การใช้งานของอุปกรณ์ ไม่
รายงานผลไป ศสส.สป.
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ครั้ง

ระบบสามารถ ใช้ งปม. ศสข.
ใช้งานได้ปกติ ๙ (นว.)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- ประสานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

รายงานผลหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน

ครั้ง

ระบบสามารถ ใช้ งปม. ศสข.
ใช่งานได้ปกติ ๙ (นว)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.

-ประสานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรค
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

รายงานผลหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ (รอบแรกในช่วงเดือน ต.ค.-มี.ค.
รอบหลังในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

จานวนสถานีสื่อสาร
จังหวัดที่ได้รับการนิเทศ

ครั้ง

ดาเนินการ
ตามแผนงาน
๒ ครั้ง

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.ทส.,ฝ.สส.

หน้า ๒-๙๗

๐.๐๕๗๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๖) แผนงานกิจกรรม ๕ ส
ณ อาคารสานักงานปัจจุบัน
และอาคารสถานีสื่อสาร
หลังเดิม โดยรอบบริเวณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๑๗) แผนงานการบารุง
รักษาระบบงานและ
เครื่องมือสื่อสารด้าน ICT
ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรม ๕ ส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- สรุปการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผนงาน

ร้อยละ

๘๐

๐.๐๐๒๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

จานวนสถานีสื่อสาร
จังหวัดที่ได้รับการ
บารุงรักษาระบบงานและ
เครื่องมือสื่อสารด้าน ICT
ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด

ครั้ง

ระบบอุปกรณ์
เครื่องมือ
สื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
และใช้งานได้
ตลอดเวลา

๐.๐๓๑๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ ฝ.สส.,ฝ.ทส

หน้า ๒-๙๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. ตรวจซ่อมเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ติดตั้ง เชื่อมโยง วาง
เครือข่ายและรื้อถอนระบบ
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ระบบ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
๓. ตรวจสอบสถานการณ์
ใช้งานระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT
การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
๔. นิเทศงานและ
บารุงรักษาเชิงป้องกันงาน
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

ทาการตรวจซ่อมแก้ไขเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

เมื่อได้รับการร้องขอหรือมอบหมายให้จัดรถ
สื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง วาง
เครือข่ายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง ตามแบบ
รายงาน
ให้ความรู้ และบารุงรักษาระบบและเครื่องมือ
สื่อสารของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ จานวน
๕ จังหวัด ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ประกอบด้วย
- ระบบ MPLS
- ระบบ MD110
- ระบบ IPPHONE
- ระบบเครื่องดับเพลิง
- ระบบ GROUND
- ระบบไฟฟ้าสารอง
- ระบบดาวเทียม
- ระบบวิทยุสื่อสาร

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

หน้า ๒-๙๙

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๕. นิเทศงานและบารุง
รักษาเชิงป้องกันงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการดาเนินงาน

ให้ความรู้ และบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จานวน ๕ จังหวัด
ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ประกอบด้วย
- ระบบ VCS
- ระบบ Antivirus
- ระบบโทรสาร
- ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
๖. บารุงรักษาและซ่อม
บารุงรักษายานพาหนะทุกคัน และ
บารุงยานพาหนะของ ศสข. ดาเนินการซ่อมบารุงเมื่อมีความชารุดขัดข้อง
๑๐
๗. บารุงรักษาเครื่องสารอง ตรวจสอบการทางาน ทาความสะอาดและ
ไฟฟ้า (UPS) ที่ใช้กับระบบ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน
ICT
๘. บารุงรักษา
ตรวจสอบการทางาน ระบบทาความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
ทาความสะอาด เติมน้ายาทาความเย็น
๙. ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม ติดตั้งใช้งาน ประสานแนะนาการใช้งาน
ป้องกันไวรัส
จังหวัดลูกข่าย
๑๐. ให้บริการระบบการ
ให้บริการการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
ควบคุม MCU เชื่อมโยงจังหวัดลูกข่าย ๕
(VCS) ควบคุม MCU
จังหวัด
๑๑. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั ทันสมัย เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส./
บริหาร

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส./
บริหาร
ฝ.ทส.

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

หน้า ๒-๑๐๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๒. พัฒนาบุคลากร
เสริมสร้างประสิทธิภาพนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ประโยชน์
๑๓. การให้บริการ รับ-ส่ง
ข่าวทางโทรสาร
๑๔. การเบิกจ่าย
งบประมาณ
๑๕. การดาเนินการด้าน
พัสดุ
๑๖. จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่ ศสส.สป. หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัดฝึกอบรม

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.
ฝ.สส.
บริหาร

- รับ-ส่ง ข่าวผ่านระบบโทรสารส่วนกลาง
จังหวัดลูกข่าย ๕ จังหวัด
- รวบรวมสถิติข่าวรับ - ข่าวส่ง
- ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานงบประมาณ ศสส.
จัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่ายใช้งาน
พัสดุครุภัณฑ์
- จัดหาผู้รับจ้าง/ดูแลการจ้าง
- ควบคุมการทางานตามสัญญาจ้าง

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.
บริหาร

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

บริหาร

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

บริหาร

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

บริหาร

หน้า ๒-๑๐๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. ตรวจสอบสถานภาพ
การใช้งานระบบสื่อสาร
และอุปกรณ์ด้าน ICT การ
ตรวจเช็คการเชื่อมโยง
เครือข่ายต่างๆ ของ ศสข.
๑๑ (นศ) เพื่อให้ระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การบารุงรักษาเชิง
ป้องกันระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ดา้ น
ICT ให้กับจังหวัดในข่ายที่
รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่
ตรัง และพัทลุง
๓. ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียม

ดาเนินการตรวจสอบระบบเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ด้าน ICT ทุกระบบ ทั้ง
Hardware & Soft Ware ตามแบบรายงาน
อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง (วันทาการ)

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

ออกไปดาเนินการตรวจสอบระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ดา้ น ICT ทั้ง Hardware
& Soft Ware ทุกระบบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง

ร้อยละ

๑๐๐

ครั้งที่ ๑
ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
ครั้งที่ ๒
เม.ย. – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

เมื่อได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอจัด
รถยนต์สื่อสารดาวเทียมไปติดตัง้ เชื่อมโยง
วางเครือข่ายระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ด้าน ICT ในพื้นทีจ่ ังหวัดรับผิดชอบ
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง
พัทลุง และพื้นที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

หน้า ๒-๑๐๒

ตามภารกิจ

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๔. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณภายใน
ภายในและภายนอกอาคาร และภายนอกอาคาร โดยการติดตั้งเพิ่มเติม
สานักงาน
และเปลี่ยนสวิทช์ ปลั๊ก หลอดไฟ สายไฟ
ที่ชารุดจากการใช้งานให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
๕. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดาเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัดลูก
และประสานงานด้าน
ข่าย ได้แก่ พัทลุง ตรัง กระบี่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ นครศรีธรรมราช
การสื่อสาร ให้กับจังหวัด
ลูกข่ายที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด
๖. พัฒนาบุคลากรด้าน
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ และการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ
การสื่อสารด้านการบริหาร เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการเครือข่ายเทคโนโลยี สื่อสาร ตลอดจนถึงด้านอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดย
สารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ ศสข.๑๑ (สศ)
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากรร่วมกับ ศสส.สป. จังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับด้าน ICT ได้รับการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมกิจกรรม
๗. การให้บริการระบบการ ดาเนินการให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล
ทางไกล(Video Conference System) แก่
(VCS) และการควบคุม
หน่วยงานที่ร้องขอ ดังนี้ - ได้รับแจ้งจาก
ระบบการประชุมทางไกล หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ ใช้บริการระบบ
(MCU)
ประชุมวีดทิ ัศน์ทางไกล - ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ครั้งที่ ๑
ฝ.สส. และ
ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
ฝ.ทส.
ครั้งที่ ๒
เม.ย. – ก.ย.๖๔

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

งบปกติ

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

งบปกติ

ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓

ฝ.สส. และ
ฝ.ทส.

หน้า ๒-๑๐๓

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

๘. การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบ
- โทรสาร (FAX)
- ระบบ E-mail
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๙. การประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน
๑๐. งานสารบรรณของ
ศสข.๑๑ (นศ)
๑๑. งานธุรการ

วิธีการดาเนินงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่สาร ระบบ
MCU/VCS และเครือข่าย กับ ส่วนกลางและ
จังหวัดในข่าย 4 จังหวัด
- ติดตั้งและให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกลตามวันและเวลาที่กาหนด
- รื้อ ถอน (จัดเก็บ)ระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจ การประชุม
- รายงานผลต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ให้บริการรับ-ส่งข่าวสาร ผ่านเครื่องมือ
สื่อสารของหน่วยงาน

กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประชุมชี้แจงวิธีการ
- ติดตามแก้ไขให้มีผลสัมฤทธิ์
- ลงทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง ภายนอก–ใน
- งานรวบรวมรายงาน สถิติข้อมูล
- จัดเก็บ แจ้งเวียน
- จัดพิมพ์หนังสือราชการ (ร่าง โต้ตอบ)
- จัดถ่ายเอกสาร สาเนาเอกสารทางราชการ
- จัดเตรียมการประชุม
- จัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- เสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัตงิ านของข้าราชการ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การให้บริการรับ-ส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้ ร้อยละ
๑๐๐
- แบบรายงานสถิติการ
รับ-ส่งข่าวรายเดือน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

หน้า ๒-๑๐๔

ฝ.ทส.
งานบริหาร
ทั้วไป
ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔
ฝ.ทส.
งานบริหาร
ทั้วไป

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๒. งานการเงิน และพัสดุ - จัดทาเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษา
ศสข.๑๑ (นศ)
พยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
- จัดทาคาของบประมาณ และรายงานการใช้
งบประมาณ
- สารวจความต้องการพัสดุ
- จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ
- ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
- การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน้า ๒-๑๐๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

๑๐๐

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

งบปกติทไี่ ด้รับ ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔
ฝ.ทส.
จัดสรร
งานบริหาร
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๒ (สงขลา) แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑. งานสารบรรณหนังสือ
ผ่านระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์

- เปิดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
- ลงรับหนังสือพร้อมปริ้นเอกสาร
- ลงทะเบียนรับ
- นาเสนอผู้บังคับบัญชา
- แจกจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบ
๒. งานรายงานผลการ
- รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายเดือน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- จัดทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- ส่งรายงานให้ ศสส.สป.
๓. งานรายงานผลการ
การจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของศูนย์เทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส
สารสนเทศและการสื่อสาร - จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- จัดทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชา
- ส่งรายงานให้ ศสส.สป.
๔. โครงการบารุงรักษา
บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และ
เชิงป้องกัน (Preventive อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจา ศสข.๑๒
Maintenance : PM)
(สงขลา) และของจังหวัดในเขตรับผิดชอบให้
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปีละ ๒ ครั้ง)
ICT ที่ใช้งานประจา ศสข.
๑๒ (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งานบริหาร
ทั่วไป

จัดทารายงานส่งให้
ศสส.สป. (รายเดือน)

รายงาน
(รายเดือน)

๑๒

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งานบริหาร
ทั่วไป

จัดทารายงานส่งให้
ศสส.สป. (รายไตรมาส)

รายงาน
(รายไตรมาส)

๔

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔ งานบริหาร
ทั่วไป

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔
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ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๕. การบริหารจัดการ
โครงการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๖. โครงการวางเครือข่าย
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่

๗. โครงการวางเครือข่าย
ระบบสื่อสารผ่านระบบ
๔ G LTE

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

บริหารจัดการการจ้างเหมาซ่อมแซมและ
บารุงรักษาโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.สส.

- สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียวในพื้นที่
รับผิดชอบและตามที่ร้องขอ
- จัดทาแผนงานการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- อานวยการประสานงานกับหน่วยที่ร้องขอ
- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
- สนับสนุนระบบ ๔ G LTE ในพื้นที่
รับผิดชอบและตามที่ร้องขอ
- จัดทาแผนงานการใช้ระบบ ๔ G LTE
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- อานวยการประสานงานกับหน่วยที่ร้องขอ
- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
ให้บริการประชุมร่วมผ่านระบบ VCS ต่อทุก
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่ร้องขอ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ

๑๐๐

-

ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔

ฝ.ทส.

๘. งานบริการประชุมผ่าน
ระบบวีดที ัศน์ทางไกล
(VCS) และควบคุมระบบ
CMM
๙. การนิเทศงานและการ ดาเนินการนิเทศงานตรวจติดตามปัญหา/
ให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สารสนเทศและการสื่อสาร
สถานีสื่อสารในลูกข่ายของ
ศสข.๑๒ (สงขลา)
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