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แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕   

  
คํานํา 

  ดวยรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร 

จัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 

โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ

หรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง 

เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

ไดอยางรวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ 

และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง กฎหมายตองมีความชัดเจน   

มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวย

ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ

อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส ตองเปนการใหบริการสาธารณะของภาครัฐท่ีไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ 

แนวหนาของภูมิภาค และภาครัฐตองมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกตใช    

จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป อันเปนแผนหลักในการพัฒนาประเทศ หรือแผนระดับท่ี ๑ 

โดยมีแผนระดับท่ี ๒ รองรับ คือ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และแผนความม่ันคง และมีแผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการดาน... อันเปนแผนซ่ึงหนวยงานตางๆ 

ไดกําหนดข้ึนและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยมีความสอดคลองกับแผนระดับท่ี ๑ และระดับท่ี ๒ นั้น 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานท่ีใหบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานการสื่อสารมาประยุกตใชเพ่ือใหบริการดานตางๆ จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมงานในสังกัด และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ โดยแผนดังกลาว จะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนปฏิรูปดาน

การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล     

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕ 
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บทท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 ดวยรัฐบาลไดกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ และมีการถายทอดนโยบายลงมาสู
หนวยงานตั้งแตระดับกระทรวง กรมตางๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ และพ้ืนท่ี เพ่ือให
การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยกําหนดใหทุกหนวยงานตองมี 
การปฏิรูป พัฒนา และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานขององคกรในระดับตางๆ ใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน โดยหนวยงานตองมีการกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือเปน
กรอบในการปฏบิัติ  
 เพ่ือเปนการตอบสนองและเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศและ 
การบริหารราชการแผนดิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึ ง เปนหนวยงานหลักในการใหบริการด านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให กับหนวยงานในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด จึงไดนําแนวคิดดานนโยบาย แผน ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ มาเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้    

๑.1 แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2561 - 2565  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 258 ข. ไดกําหนดผลสัมฤทธิ์อันพึง
ประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไวอยางนอย ๕ ประการ ไดแก  
 (๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทํา
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  
 (๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพ่ือใหเปนระบบ
ขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน  
 (๓) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของ
หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน  
 (๔) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ของแตละบุคคล มีความซ่ือสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐ 
จากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา และ   
 

หนา 1-1 
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 (๕) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบได และ
มีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินซ่ึงถือเปนหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหบรรลุ

วิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ไดจัดทํา

แผนการปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ท่ีมุงสรางภาครัฐซ่ึงถือเปนเสาหลักของแผนดิน ใหเปน

ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายเพื่อใหภาครัฐสามารถตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของประชาชน ท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิผลและไดรับความเชื่อถือ

ไววางใจจากประชาชน โดยมีวัตถุประสงคหลักประกอบดวย 

 (๑) สรางภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง

ของประชาชน ท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิผล  

 (๒) พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง  

 (๓) พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม 

พรอมนําการพัฒนาประเทศ  

 (๔) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรูความสามารถสูง 

และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 (๕) สรางคานิยมและวัฒนธรรมความซ่ือสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหประสบความสําเร็จ และบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน” จึงกําหนดกลไกการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 

“๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ - ๕๕ แผนงาน” โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน

ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก  

 (๑) เพ่ิมสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอประชาชนในสถานการณหรือภาวะฉุกเฉิน  

 (๒) ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ และ  

 (๓) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการท่ีเร็วข้ึน งายข้ึน และถูกลง  
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 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู

รัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ไดแก  

 (๑) บูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล  

 (๒) นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  

 (๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผนดิน  

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ไดแก  
 (๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ  
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี  
 (๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 (๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ  
 (๕) สรางระบบธรรมาภิบาลท่ียั่งยืนในหนวยงานภาครัฐ  
 (๖) พัฒนากฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ : กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาต ิประกอบดวย ๔ กลยุทธ ไดแก  
 (๑) จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการสาธารณะท่ีสําคัญและขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 (๒) ลดขนาดกําลังคนและคาใชจายดานบุคคลภาครัฐท่ีมีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว  
 (๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพ่ือสราง ความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ  
 (๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคน ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี คนเกง
ไวในภาครัฐ ประกอบดวย ๖ กลยุทธ ไดแก  
 (๑) ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ  
 (๒) สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ  
 (๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีขีดความสามารถและความผูกพันตอองคกร  
 (๔) พัฒนาผูนําท่ีเปนตัวอยาง (Leadership by Example)  
 (๕) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 (๖) พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง  

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ : การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการ
ทุจริตทุกข้ันตอน ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ไดแก  
 (๑) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัวและตรวจสอบได  
 (๒) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือให
เกิดความโปรงใส  
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 อนึ่ง ในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน (ปท่ี ๑ – ปท่ี ๒) จะเนนดําเนินการใน
ประเด็นท่ีมีความสําคัญเรงดวน และสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบดวย  
 (๑) เพ่ิมสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองและใหความชวยเหลือประชาชน ท่ีเผชิญ
สถานการณหรือภาวะฉุกเฉิน  
 (๒) ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงจะทําใหลดภาระของประชาชน 
 (๓) ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการท่ีเร็วข้ึน งายข้ึน และถูกลง ซ่ึงจะมีผลลัพธท่ีจับตองได
ท่ีสําคัญ อาทิ 

 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คือ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 “ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล” โดยจะดําเนินการ  
 (๑) ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล  
 (๒) นําระบบดิจิทัลมาใช ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ  
 (๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการและคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิผล โดยจะมี
ผลลัพธท่ีจับตองไดท่ีสําคัญ อาทิ  
  * การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการพ้ืนฐาน (Service Platform)  
  * การพัฒนาศูนยขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Centre) เพ่ือแกไขปญหา
การขาดการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ อันสงผลใหเกิดภาระกับประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การบริหารราชการ ซ่ึงจะทําใหตนทุนคาใชจายในการดําเนินท้ังของภาครัฐและประชาชนลดลงอยางมาก  
 โดยจุดเดนของแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จะเนน
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพ่ือใหภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open and 
Connected) โปรงใส ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม และทําใหประชาชน    
มีความเชื่อถือไววางใจตอภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 1-๔ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕    

 
2.2 นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
  

 
 

 
  ประเทศไทย ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 
  ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบดวย ๒ แนวคิดสําคัญ 
 ๑) Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อน 
หลักอยู ๓ ตัว ซ่ึงตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ 
   * การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนใน 
      ประเทศ  
   * การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven 
  Proposition) 
   * การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition) 
 ๒) Connect to the World เม่ือภายในเขมแข็งแลวก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ 
เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง 
  * ประเทศไทย ๑.๐ เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขายพืชไร พืชสวน เลี้ยงสัตว 
    เปนตน 
   * ประเทศไทย ๒.๐ เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง 
     เครื่องประดับ เครื่องนุงหม 

* ประเทศไทย ๓.๐ คือ ยุคปจจุบัน เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิต   
   และขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นน้ํามัน ปูนซีเมนต เปนตน 
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 ภายใตโมเดล ประเทศไทย ๓.๐ นอกจากตองเผชิญกับกับดักรายไดปานกลาง แลว ประเทศไทย
ยังตองเผชิญกับกับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง และ กับดักความไมสมดุลในการพัฒนา กับดักเหลานี้เปน
ประเด็นท่ีทาทายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ เพ่ือกาวขาม ประเทศไทย ๓.๐ ไปสู ประเทศไทย ๔.๐ 
 ประเทศไทย ๔.๐ เปนความมุงม่ันของรัฐบาล ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กลาวคือ ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยู
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทํามาก ไดนอย ตองการปรับเปลี่ยนเปน ทํานอย ไดมาก นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน ๓ มิติสําคัญคือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
๓) เปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน ๔ องคประกอบสําคัญคือ 
 ๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร
สมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปน
เกษตรกรแบบผูประกอบการ (Entrepreneur) 
 ๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
 ๓) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 
 ๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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2.3 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 

 

     

วิสัยทัศน 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” 

  ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากร
อ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
เปาหมาย 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการ ผานสื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและ
ทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล      
และการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศเปนระยะเวลา 20 ปและมี
การแบงชวงระยะเวลาการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปน 4 ระยะ พรอมกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ดาน โดยแตละยุทธศาสตรประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดังรูป 
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ภาพภมูทิศันดจิทิลัของไทยในระยะเวลา 20 ป 
 

 
ภาพยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวน ดวยราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
 2) ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของ
อาเซียน โดยเปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมิภาค และเปนท่ีตั้งของผูประกอบการเนื้อหารายใหญของโลก
 3) จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คลื่นความถ่ี และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจ
ใหเขาสูระบบการคาดิจิทัลสูสากล และใหเกิดการใชเทคโนโลยีและขอมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินคาและบริการ 
 2) เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ใหเปนฟนเฟองสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขัน     
เชิงนวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
 4) เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล       
โดยดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
 2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปดกวางและเสรี 
 3) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดอยาง
สะดวกผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
 4) เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี
ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5) เพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทย และสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเทาเทียมสูสังคม
สูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 1) จัดใหมีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชน นักธุรกิจ และนักทองเท่ียว 
 2) ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  
โดยเนนบูรณาการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน 
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 3) สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทํางานของรัฐ 
 4) พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับ

การพัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 1) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากรภาครัฐ 

ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
 2) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 

 3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 1) กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม 
 2) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจและดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลองตอพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
 3) สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสราง
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองผูบริโภค  

2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕ 
 วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 “รัฐบาลดิจิทัล เปดเผย เช่ือมโยง และรวมกันสรางบริการท่ีมีคุณคาใหประชาชน” ซ่ึงมีเปาหมาย

โดยยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการนําระบบดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาใชในการบริหาร
และการใหบริการของหนวยงานรัฐทุกแหง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและใหมีการใชระบบดิจิทัลอยางคุมคาและเต็ม
ศักยภาพ ดังนี้ 

๑) ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน  
 ๒) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทย 

 ๓) การทํางานของภาครัฐมีความโปรงใสตรวจสอบได 
 ๔) สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และกําหนดนโยบายสําคัญ
ของประเทศ   

 โดยกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนไว ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงเนนการพัฒนา
บริการท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชน ประกอบดวย ๔ มาตรการ ดังนี้ 
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                      มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีประชาชนเขาถึง
ไดงาย สะดวก ดวยการบูรณาการรวมกัน    
    มาตรการท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให 
บริการประชาชน รองรับวิถีชีวิตแนวใหม (New Normal) หรือรองรับตอสถานการณอุบัติใหมท่ีประเทศตอง
เผชิญ ดวยการดําเนินการ ดังตอไปนี้   

    มาตรการท่ี ๓ เพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถหนวยงานรัฐ สูการเปนองคกรดิจิทัล รองรับ
การพัฒนาระบบบริการเพ่ือศักยภาพการบริการประชาชน รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะ
ท่ีจําเปนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยดําเนินการดังตอไปนี้   
    มาตรการท่ี ๔ เพ่ิมความสามารถ ความม่ันคงปลอดภัยในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ พรอมท้ังจัดหารกลไก การปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชน ในการรับบริการจากภาครัฐ 
โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : อํานวยการความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลด
ตนทุนและลดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  
  มาตรการท่ี ๑ จัดใหมีระบบบริการดิจทัลอํานวยความสะดวกผูประกอบการ   
  มาตรการท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนใหเกิดแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกรรม
ดิจิทัลในภาคธุรกิจ   
 มาตรการท่ี ๓ ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการท่ีเอ้ือตอผูประกอบการ
ในการดําเนินธุรกิจ          
 มาตรการท่ี ๔ อํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจสามารถนําขอมูลไปพัฒนาบริการและ
นวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศในดานตางๆ          
 มาตรการท่ี ๕ เปดโอกาสใหนําเทคโนโลยีพรอมใชจากผูประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาด      
ยุทธศาสตรที่ 3 : ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ 
ประกอบดวย ๓ มาตรการ ดังนี้ 
  มาตรการท่ี ๑ จัดใหมีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปดเผย แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
อยางบูรณาการ 
  มาตรการท่ี ๒ พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง 
การเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในการบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาล     
     มาตรการท่ี ๓ พัฒนากลไกการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหโปรงใส มีมาตรการ
ปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบดวย ๓ มาตรการ ดังนี้ 
  มาตรการท่ี ๑ จัดใหมีระบบดิจิทัล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  
 

 

หนา 1-๑๑ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕   
  

  มาตรการท่ี ๒ เปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของหนวยงานรัฐในรูปแบบและชองทาง
ดิจิทัล เพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก มีสวนรวม และตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ   
  มาตรการท่ี ๓ จัดใหมีเวทีหรือชองทางดิจิทัลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคสวน   
2.5 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 256๓ – 256๕ 
 วิสัยทัศน (Vision) 

        “เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี” 

 พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
2. สงเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
3. สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม 

 เปาหมาย (Goal) 
1. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร 
2. จังหวัด/กลุมจังหวัดมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล  

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี    
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
๒.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      วิสัยทัศน (Vision) 
  “ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะในการบริการท่ีทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด” 

      พันธกิจ (Mission) 
  ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหเพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
  ๒) พัฒนา ปรับปรุงและบูรณาการระบบสารสนเทศ และระบบขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัด และกรทรวงมหาดไทยใหมีประสิทธิภาพ  
  ๓) สนับสนุนสงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาใช เพ่ือรองรับการเขาสูองคกร

ดิจิทัล  
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  ๔) สรางกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยตามกรอบแนวทาง

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ   

  ๕) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการเขาสูองคกร

ดิจิทัล   

 เปาหมาย 

1) โครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีมีการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัย 
2) ประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) มีการบูรณาการของระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
4) บุคลากรไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

      ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการ

ใหบริการไดอยางท่ัวถึง ม่ันคง ปลอดภัย 

   กลยุทธ ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารภายในองคกรท่ีรองรับการทํางานใน

รูปแบบดิจิทัล 

   กลยุทธท่ี 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลดิจิทัล จากแหลงขอมูล
ดิจิทัลในรูปแบบตางๆ เชน CCTV เปนตน 
   กลยุทธท่ี ๓) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีความพรอมในการใช
งานไดอยางตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี ๔) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยทางดาน

สารสนเทศใหเกิดความนาเชื่อถือในการใชงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานดานการบูรณาการท่ีมีคุณภาพ ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือ

สนับสนุนการใหบริการอยางตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 1) พัฒนาศูนยขอมูลกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย 

กลยุทธท่ี 2) พัฒนาระบบวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลแบบ Big Data 

กลยุทธท่ี ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหาร 

กลยุทธท่ี ๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางในการมีสวนรวม

ของประชาชนท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนไป

ตามแนวทางมาตรฐานสากล  
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กลยุทธท่ี 1) จัดทําโครงการเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี ๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

ภายในองคกร (Back Office) 

กลยุทธท่ี ๓) บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือและอุปกรณ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ใหมีขีดสมรรถนะและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน  
   กลยุทธท่ี 1) จัดทําหลักสูตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับบุคลากร 3 กลุม คือ ผูบริหาร 
ผูใชงานท่ัวไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร 
   กลยุทธท่ี 2) จัดการฝกอบรมเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากร 
ท้ัง 3 กลุม โดยเนนท่ีขาราชการ และพนักงานราชการ  
   กลยุทธท่ี 3) จัดทําระบบติดตามประเมินผลการฝกอบรมของขาราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดวยระบบดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4) จัดทําหลักสูตรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูบริหาร 
  

 

 

 
----------------------------------------------- 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกับแผนปฏิบัติการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 1-๑5 

แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง

ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

สรางสังคมคุณภาพดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล  

 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล

 

พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสู

ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 

สรางความเชื่อมั่นในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล

 

เปาหมาย

แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล  

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

สรางสังคมคุณภาพ

 

พัฒนากําลังคนดิจิทัล

 

สรางความเชื่อมั่น

 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงมหาดไทย
 

การบูรณาการระบบงานและโครงสราง

พื้นฐานกระทรวงมหาดไทย 

(Integration)
 

การยกระดับบริการประชาชน

สูบริการดิจิทัล 

(Digital Services)

 

การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart 

Operations)

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ

สรางสรรคและประยุกตใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital 

Competency and Innovation)

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพ

โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน และการใหบริการ

ไดอยางทั่วถึง มั่นคง ปลอดภัย

 

สงเสริมประสิทธิภาพและ

สรางมาตรฐานดานการบูรณาการ

ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มั่นคง

ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการใหบริการ

อยางตอเนื่อง

 

ยกระดับการบริหารจัดการ

เพื่อปรับเปลี่ยนสูสูองคกรอัจริยะ

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนไป

ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

ใหมีขีดสมรรถนะและทักษะ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

กับการปฏิบัติการ

 



 
 
 

บทท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan)  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต  : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน  : กลุมงานอํานวยการ 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. ฝายบริหารทั่วไป - งานรับ-สง จัดเก็บ แจงเวียนกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีฯ 
- งานรวบรวมสถิติขอมูล 
- งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
- งานธุรการตางๆ และงานกิจกรรมพิเศษ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 ฝายบริหาร 

๒. ฝายงบประมาณสื่อสาร 
 

- งานวางแผน วิเคราะหและจดัทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป และเพิ่มเติม 
(แปรญัตติ) 
- งานจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบ     
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
- งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป 
- งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณใหกับ        
ศสข.๑-๑๒ 
- งานบริการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณทุกประเภท 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 ฝาย
งบประมาณ 

 
 
 

หนา ๒-๑ 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 - งานเรงรัด ติดตามการเบกิจายงบประมาณ
ประจําป 
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการและสง
ใชเงินยืมทดรองราชการ 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณ 

      

๓. ฝายพัสดสุื่อสาร - งานควบคุมการเบิกจายพสัดุ ครุภัณฑ  
การใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
- การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง 
รักษาครุภัณฑ ประจําป 
- งานจัดซื้อ/จดัจางพัสด ุประจาํป 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 ฝายพัสด ุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒ 



ยุทธศาสตร  : ยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนสูองคกรอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานสากล 
กลยุทธ : จัดทําโครงการเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางมาตรฐานสากล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ  : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน  : กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. จัดทําแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๑) ประเมินสถานการณและมาตรการที่ สป.มท. 
ปฏิบัติอยู เพื่อจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒) จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานจัดทําแผนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือแนวทางในการ
จัดทําแผนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของและรายงานผล
การศึกษาฯ หลังจากที่ดาํเนนิการไปแลว 
๔) จัดทําแผนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ของสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

แผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ  
ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

๑ ๔ ข้ันตอน - ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 กยส. 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-3 



 (ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

2. จัดทําแผนการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  

๑) ประเมินสถานการณและมาตรการที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติอยู 
เพื่อจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒) จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานจัดทํา
แผนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือแนวทาง
ในการจัดทําแผนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      
ใหเปนไปตามกฎหมายและรายงานผล
การศึกษาฯ ที่ไดดาํเนนิการไปแลว 
๔) จัดทําแผนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

แผนการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ ๔ ข้ันตอน - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส. 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดําเนินการพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตร 
ที่จัดทํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส.  

4. การจัดทําฐานขอมูล
บุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยอนหลัง ๕ ป  

๑. ออกแบบ/จัดทาํฐานขอมูล 
๒. บันทึกขอมูล 
๓. ตรวจสอบความถูกตอง 
๔. ประมวลผล/วิเคราะห 
๕. นําเสนอผูบังคับบัญชา 

ระบบ ๑ ๕ ข้ันตอน - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส. 

 
 

หนา ๒-4 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

5. การประชุมคณะกรรมการ 
การบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวง 
มหาดไทย 

ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง 
มหาดไทย เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสงักัดกระทรวง 
มหาดไทย 

จํานวนคร้ังที่มีการประชุม คร้ัง ๘ -  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส. 

6. โครงการศึกษาการ
พัฒนาระบบพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนดวยใบหนา
ทางดิจิทลั (Face 
Verication - FVS) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
ตางๆ เพื่อ ดําเนนิการ ดังนี ้
   1.1 ศึกษาการพัฒนาระบบพสิูจนและ
ยืนยันตัวตนดวยใบหนาทางดจิทิัลดาน
กฎหมาย 
  1.2 ศึกษาการพัฒนาระบบพสิูจนและ
ยืนยันตัวตนดวยใบหนาทางดจิทิัลดาน
เทคโนโลย ี
  1.3 ศึกษาการพัฒนาระบบพสิูจนและ
ยืนยันตัวตนดวยใบหนาทางแนวทางการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอ 3 3 ขอเสอน - ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 กยส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด

แผนงาน/
โครงการ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

7. โครงการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทลั 
ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๑) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทลั ศสส.สป. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
๒) ทําหนังสือแจงหนวยงานในสงักัด ศสส. ทบทวนแผนงาน/
โครงการที่จะดาํเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  
๓) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจทิลัของ ศสส. พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 
๔) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทลัของ ศสส.สป. พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕) นําเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาและประกาศใช 
๕) จัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทลัของ ศสส.สป. พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ ใหแกหนวยงานในสังกัด ศสส.สป. เพื่อใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการปฏิบัตงิานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลม ๑ ๔ -  ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕ กยส. 

8. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจทิลั
ของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๑) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทลัของ 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และนโยบายตางๆ 
ของรัฐบาลที่เก่ียวของ 
๒) ทําหนังสือเชิญหนวยงานในสังกัด มท. รวมประชุม หรือทํา
หนังสือเชิญหนวยงานแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา (ราง) 
แผนปฏิบัติการดิจิทลัของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 
๓) จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแจงใหหนวยงานในสังกัดพิจารณาใหขอ
ความเห็น และทบทวนแผนงาน/โครงการ   ที่จะดาํเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดสงใหฝายเลขาฯ  
๔) ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามความเห็นของหนวยงาน  
๕) เสนอ ปมท. ใหความเห็นชอบ และประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

เลม ๑ ๔ ข้ันตอน -  ต.ค.๖๔ – ก.ค.๖๕ กยส. 

หนา ๒-6 



 (ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 ๖) จัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทลัของกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ใหแก
หนวยงานในสังกัด เพื่อใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการปฏิบัตงิานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    -   

9. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทลั 
(Digital Action Plan) 
ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานกังานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖5 

๑) ทําหนังสือแจงหนวยงานในสงักัด      
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทลัประจําป 
(Digital Action Plan) ของ ศสส.สป.    
พ.ศ. ๒๕๖5  
๓) นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพจิารณาให
ความเห็นชอบในการประกาศใชแผนฯ 
๔) จัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทลัประจําป 
(Digital Action Plan) พ.ศ. ๒๕๖5 ของ 
ศสส.สป. ใหแกหนวยงานในสังกัด ศสส.สป. 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน 

เลม ๑ ๔ -  ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕ กยส. 

๑0. โครงการ : จัดทํา   
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
(Data Governance)   
ของ สป.มท.  

๑. แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล 
(Data Governance Council) และ
คณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูล ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ระบบ ๑ ๔ ๔.๐๐๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส. 

 
 
 
 

หนา ๒-7 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 ๒. ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษาฯ เพื่อมา
ดําเนินการตามข้ันตอนในการจดัทํา        
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance) ของ สป.มท. 
๓. เสนอแผนการดําเนนิงาน ข้ันตอน และ
วิธีการดําเนินการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ (Data Governance) ของ สป.มท. 
๔. ดําเนินการจัดทาํธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ (Data Governance) ของ สป.มท. 
ใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนการงานตามที่
กําหนดไวในแผนการดาํเนนิงาน   

  

   -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-8 



แผนปฏิบัติการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยงาน  : กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการระบบบริการ
สารสนเทศของกระทรวง 
มหาดไทยดวยโครงขาย
เสมือน 

1. การวางแผนการดาํเนินงาน รายละเอียด
กิจกรรมดําเนินงานของโครงการ โครงสราง
ทีมงานพัฒนาระบบ และผูเก่ียวของใน
โครงการ 
2. การวิเคราะหและออกแบบความตองการ
ดานการใชงานระบบ ฟงกชนั กลไกของ
ระบบงานการบริหารจัดการขอมูลและ
วิเคราะหสาเหตุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
3. สงมอบและติดตัง้ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร จํานวน 20 รายการ 
พรอมรายงานการติดตัง้ ผลการทดสอบการ
ทํางานของระบบ   
4. การศึกษาวิเคราะห ฟงกชัน 
กระบวนการทํางาน กลไกของระบบงาน
เพ่ือใหบริการในรูปแบบ Software as A 
Service 
 

ระบบ ๑  ๔ ข้ันตอน 50.๐๐๐๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กยส. 

 

หนา ๒-9 



แผนปฏิบัติการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยงาน  : กลุมกิจการพิเศษ 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

2. โครงการสรางการรับรูสู
ประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพนัธอัจฉริยะ  

- ดําเนินการสํารวจความตองการการ
ประชาสัมพนัธดวยปายประชาสัมพันธของ
จังหวัดทุกจังหวัด  
- จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการ  
- จัดหาผูรับจาง  
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน  
- ควบคุมและตรวจสอบการตดิตั้งของ    
ผูรับจาง  
- ดําเนินการตรวจรับงาน  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

จังหวัดและ
สวนควบคุม  

๗๗ แหง 
(ป 65 

จํานวน 14 
แหง) 

86.1336 ต.ค.๖4 –ก.ย.๖5 กยส. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

หนา ๒-10 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน  : กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. การพัฒนาเว็บไซตใหกับ
หนวยงานในสังกัด สป.มท. 

ดําเนินการพฒันาเว็บไซตใหกับหนวยงานใน
สังกัด สป.มท. ตามที่รองขอ 

รอยละการดําเนินงานตาม
ภารกิจหรือตามที่
หนวยงานรองขอ 

ระบบ 

 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

2. การปรับปรุงเว็บไซต
อินเทอรเน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต
เครือขายภายใน (moinet) 
เว็บไซตสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(www.smoi.moi.go.th) 
และเว็บไซตของศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. 
(www.ict.moi.go.th) 

ดําเนินการปรับปรุงเวบ็ไซตอินเทอรเน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซตเครือขายภายใน 
(moinet) เว็บไซตสํานักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย (www.smoi.moi.go.th) และ
เว็บไซตของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th) 

รอยละการดําเนินงานตาม

ภารกิจหรือตามที่

หนวยงานรองขอ 

 

ระบบ 

 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 

 

 

  

หนา ๒-๑1 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

3. การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในสังกัด    สป.
มท.ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
(www.smoi.moi.go.th) 
และเว็บไซตเครือขาย
ภายใน (moinet) 

ดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน
สังกัดสป.มท.ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซตสํานกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(www.smoi.moi.go.th) (และเว็บไซต
เครือขายภายใน (moinet) 

รอยละของการนําเขา
ขอมูล 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

4. ถายทอดสดการประชุม
ผานระบบ Video 
Streaming 

ดําเนินการถายทอดสดการประชุมตาง ๆ 
ผานระบบ Video Streaming 

รอยละของการถายทอด 
 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

5. การตรวจสอบเว็บไซตที่
มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบนัพระมหากษัตริย 

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซตทีม่ีหัวขอ/
ประเด็นหมิ่นสถาบนัพระมหากษัตริย 

รอยละของความสําเร็จใน
การตรวจสอบ 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

6. การใหบริการพื้นที่ฝาก
เว็บไซตของหนวยงาน/
จังหวัด 

ดําเนินการใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตของ
หนวยงาน/จังหวัด 

รอยละของจํานวนผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซต 

ระบบ 1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

7. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Application) 
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานตามที่หนวยงาน
รองขอ 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 

 

 

หนา ๒-๑2 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

8. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และวางแผน
ระบบโครงสรางและการ
จัดการฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ (Application)              
ใหเหมาะสมกับลักษณะ
งาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
วางแผนระบบโครงสรางและการจัดการ
ฐานขอมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามที่หนวยงานรองขอ 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

9. งานศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบและพัฒนา
ระบบงานสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office, 
Font Office) 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบและ
พัฒนาระบบงานสนับสนนุการปฏิบัติงาน 
(Back Office, Font Office) ตามที่
หนวยงานรองขอ 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

10. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ดําเนนิการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ตามที่
หนวยงานรองขอ 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

11. เปนศูนยกลาง
ประสานขอมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดและกลุมจังหวัด 

ดําเนินการประสานขอมูลสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยจงัหวัดและกลุมจังหวดั 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

12. ดูแลระบบงานศูนย
ขอมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย 

ดูแลระบบงานศูนยขอมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ   

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 

 

หนา ๒-๑3 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

13. งานบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการใชทรัพยากร
ในระบบ Internet 
(Authentication) 

ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนใหกับผู
ขอใชเครือขายมหาดไทย 

รอยละของการตรวจสอบ 
 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

14. งานติดตั้ง บริหาร
จัดการ และบาํรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอรแมขาย 

ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอรแมขาย 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

15. งานบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาและติดตั้งระบบ
ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

ดําเนินการบริหารจัดการและบาํรุงรักษาและ
ติดตั้งระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

16. งานซอมบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอรของ
กระทรวง มหาดไทย และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ดําเนนิการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร
อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรของ
กระทรวงมหาดไทยและสาํนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

17. งานบาํรุงรักษาระบบ
เครือขาย ใหบริการภาครัฐ 
(GIN) และระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครือขาย
ใหบริการภาครัฐ (GIN) และระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายสารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

ระบบ 

 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 
 
 

หนา ๒-๑4 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

18. งานบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
ตอพวงภายในของ
กระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ดําเนินการบริหารจัดการและบาํรุงรักษา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงภายในของกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รอยละของหนวยงานที่
รองขอ 

 

ระบบ 
 

1 ดําเนินการเอง ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

19. จางบํารุงรักษาระบบ
เว็บไซต (Web Server) 
และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail 
Server) 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบเว็บไซตและระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 1.17  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

20. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร
แมขายและอุปกรณ
กระจายสัญญาณ  
 
 
 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณกระจายสัญญาณ  
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 2.386 ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 
 

 

 

หนา ๒-๑5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

21. เชาใชบริการสื่อ
สัญญาณขอมูลระบบ
อินเทอรเน็ตแบบองคกร 
พรอมอุปกรณบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการเชาใชบริการ
สื่อสัญญาณขอมูลระบบอินเทอรเน็ตแบบ
องคกร พรอมอุปกรณบริหารจัดการ 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 24 ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

22. จางบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยดาน
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการบํารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 12.23 ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

23. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ   สาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
 
 
 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 2.44 ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 

หนา ๒-๑6 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศใหเกิดความนาเช่ือถือในการใชงาน 
แผนงาน  : ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยงาน  : กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

คาปรับปรุงและพฒันา
ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการจางทีป่รึกษาทาํการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสารของสาํนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผูรับจาง 
- กําหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

20% 
40% 
10% 
15% 
15% 

ระบบ 1 59.5950 ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กทส. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒-๑7 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. เชาใชบริการวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูง 

เชาใชวงจรสื่อสญัญาณเพื่อเชื่อมโยง
เครือขายมหาดไทยไปยงัหนวยงานตางๆ   
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

รอยละความสาํเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายผานการ
เชาใชบริการวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูง 

รอยละ ๑๐๐ ๑๓๔.๖๐๔ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กคฐ. 

๒. เชาใชบริการทอรอย
สาย (Duct) โครงการ
จิตรลดา ๕ เสนทาง 

เชาใชบริการทอรอยสาย (Duct) เพื่อรอย
สายเคเบิ้ลใยแกวนาํแสงในการเชื่อมโยง
เครือขายของกระทรวงมหาดไทยกับ
หนวยงานตางๆ จํานวน ๕ เสนทาง 

รอยละความสาํเร็จในการ
เชื่อมโยงเครือขายผานสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงทีผ่าน
การเชาใชบริการทอรอย
สาย (Duct) โครงการ
จิตรลดา ๕ เสนทาง 

รอยละ ๑๐๐ ๒.๓๗๔ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กคฐ. 

๓. เชาใชบริการ Sip 
Trunk จํานวน ๑ วงจร 
สําหรับหมายเลข ๑๕๖๗ 
ของศูนยดํารงธรรม 

เชาใชบริการ Sip Trunk จํานวน ๑ วงจร
เพื่อเชื่อมโยงการใชงานรับแจงผานหมายเลข 
๑๕๖๗ ของศูนยดํารงธรรม 

รอยละความสาํเร็จในการ
แจงเร่ืองจากระบบ
โทรศัพทพื้นฐาน และ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ผานเลขหมาย ๑๕๖๗ 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๒๔๐๗ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กคฐ. 

 

 

 

หนา ๒-๑8 
 



ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. เชาบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพทเครือขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดนิ
(อาคารศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา) 

เชาบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพทและระบบ
เครือขายสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย
กับกรมที่ดิน และหนวยงานอ่ืนที่รองขอ
ภายในอาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

รอยละความสาํเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบโทรศัพทและ
ระบบเครือขายสารสนเทศของ
กระทรวง มหาดไทย ผานเชา
บริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท
เครือขายมหาดไทยกับกรม
ที่ดิน (อาคารศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา) 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๕๑๓ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กคฐ. 

๕. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ
เชื่อมโยงเครือขาย
ระบบสื่อสารของกระทรวง 
มหาดไทย 

จางบาํรุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ
เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสารของกระทรวง 
มหาดไทยใหสามารถใชงานไดตอเนื่องตลอด 
เวลา 

รอยละความสาํเร็จในการ
ใหบริการเชื่อมโยงระบบงาน
ผานอุปกรณอุปกรณเชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยใหสามารถ
ใชงานไดตอเนื่องตลอดเวลา 

รอยละ ๑๐๐ ๒๓.๖๕๕๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กคฐ. 

๖. จางบํารุงรักษาซอมแซม 
และแกไขอุปกรณโครงการ
ระบบบริหารจัดการให 
บริการ Call Center 
สําหรับศูนยดาํรงธรรม
จังหวัด และศูนยดาํรง
ธรรมสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย 

จางบาํรุงรักษาซอมแซม และแกไขอุปกรณ
โครงการระบบบริหารจัดการใหบริการ Call 
Center สําหรับศูนยดาํรงธรรมจังหวัด และ
ศูนยดํารงธรรมสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย ใหสามารถใชงานได
ตอเนื่องตลอดเวลา 

รอยละความสาํเร็จในการ
ใหบริการ Call Center 
สําหรับศูนยดาํรงธรรมจังหวัด 
และศูนยดาํรงธรรมสวนกลาง 
กระทรวง มหาดไทยสามารถ
ใชงานไดตอเนื่องตลอดเวลา 

รอยละ ๑๐๐ ๑.๗๑๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กคฐ. 

 
 
 

 

หนา ๒-19 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

7. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เครือขายสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
เครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให
สามารถบริหารจัดการอุปกรณที่เพิ่มข้ึนได
อยางมีประสทิธิภาพ 

รอยละความสาํเร็จในการ
บริหารสัญญาใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาจาง 

รอยละ 100 ๑๙.๙๗๔๐ ต.ค.๖๔ –ก.ย.๖๕ กคฐ. 

8. จัดหาเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาสํารองของศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๑ – ๑๒ 
(Backup Generator 
System) 

ดําเนินการจัดหาเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา
สํารอง อุปกรณสับเปลี่ยนไฟฟาอัตโนมัติ 
(ATS) อุปกรณ MDB และอุปกรณ EMDB 
ใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๗ , ๙ , ๑๐ 
และเขต ๑๒ 

รอยละความสาํเร็จในการ
บริหารสัญญาใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาจาง 

รอยละ ๑๐๐ ๑๑.๐๙๕๐ ต.ค.๖๔ –ก.ย.๖๕ กคฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒0 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
ผลผลิต/โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยงาน : กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. จัดหาระบบโทรศัพท 
(IP Telephony) เพื่อการ
สื่อสารแบบครบวงจรของ
กระทรวง มหาดไทย 

ดําเนินการจัดหาระบบโทรศัพทในขาย
มหาดไทยทดแทนระบบชุมสายเดิมที่ใชงาน
อยูใหกับศาลากลางจังหวัดทุกจงัหวัด 

รอยละความสาํเร็จในการ
บริหารสัญญาใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาจาง  

รอยละ ๑๐๐ 356.๕58๐ ต.ค.๖๔ –ก.ย.๖๕ กคฐ. 

2. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟา 
อาคารศาลากลางจงัหวัด 

ดําเนินการติดตั้งระบบสายดนิ (Ground 
System)  และอุปกรณ Surge Protection 
ใหกับ AC Power Line ของระบบจาย
ไฟฟาในอาคารศาลากลางจังหวดัทุกจังหวัด 

รอยละความสาํเร็จในการ
บริหารสัญญาใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาจาง 

รอยละ ๑๐๐ ๑06.89๐๐ ต.ค.๖๔ –ก.ย.๖๕ กคฐ. 

3. โครงการปรับปรุงระบบ
จายไฟอาคารสํานักงานและ
ระบบสาํรองไฟฟาของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ปรับปรุงระบบสายสงและอุปกรณการจาย
ไฟฟาอาคารศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร สป. และดําเนินการจดัหาเครื่องยนต
กําเนิดไฟฟาสํารอง อุปกรณสับเปลี่ยนไฟฟา
อัตโนมัติ (ATS) อุปกรณ MDB อุปกรณ EMDB 
ใหกับศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สป. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 4 , 8 และเขต 11 

รอยละความสาํเรจ็ในการ
บริหารสัญญาใหเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในสัญญาจาง 

รอยละ 100 28.0000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กคฐ. 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒1 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : กลุมงานเทคโนโลยีการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการเชาใชบริการ
ชองสัญญาณ ดาวเทียม
ยานความถ่ี C-Band 
จํานวน ๗/๑๘ 
(Transponder) ทรานส
พอนเดอร 

ใชเปนสื่อกลางการเชื่อมโยงและวางเครือขาย
สื่อสารการรับ-สง ขอมูล ภาพ และเสียง จาก
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน มท. (แมขาย) ไป
ยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแบบประจําที ่
(ลูกขาย) จํานวน ๒๙ สถานี และดาวเทียม
ภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ (รถยนตสื่อสารผาน
ดาวเทียม) จํานวน ๑๖ สถานี รวม ๔๕ 
สถานีทั่วประเทศ 

รอยละความสาํเร็จ ในการ
เชื่อมโยงและวางเครือขาย
สื่อสารการรับ-สง ขอมูล 
ภาพ และเสยีง จากสถานี
ดาวเทียมภาคพืน้ดิน มท. 
(แมขาย) ไปยังสถานี
ดาวเทียมภาคพืน้ดินแบบ
ประจําที ่(ลูกขาย) จํานวน 
๒๙ สถาน ีและดาวเทียม
ภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ 
(รถยนตสื่อสารผาน
ดาวเทียม) จํานวน ๑๖ 
สถานี รวม ๔๕ สถานีทั่ว
ประเทศ 

รอยละ ๑๐๐ ๒๕.๕๓๖๐ 
(๒๕.๕๔) ลาน

บาท 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

 

  
 
 
 
 

 

หนา ๒-๒2 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวย

นับ 
คา

เปาหมาย 
๒. โครงการเชาใชบริการ
สื่อสารบนเครือขายไรสาย
ความเร็วสูง 4G LTE 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการสื่อสารของ มท. ใหมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถบรูณาการการใชงานขอมูลภาพ
และเสียงไดทั้งขณะอยูประจําทีแ่ละขณะเคลื่อนที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ บนเครือขายไรสายความเร็วสูง 4G LTE 
สนับสนนุการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การใหความ
ชวยเหลือประชาชนและการ บริหารราชการของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ 

ร อยละความสํ า เ ร็ จ ใน
การบูรณาการ การใชงาน
ขอมูลภาพ และเสียงได 
ทั้งอยูประจําที่และขณะ
เคลื่ อนที่ ค รอบคลุ มทุ ก
พื้นที่ทั่วประเทศ 

รอยละ ๑๐๐ ๓.๘๐๐๐ 
(๓.๘ ลาน

บาท) 

ต.ค.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 

กสส.สป. 

๓. โครงการเชาใชบริการ
สื่อสารบนเครือขายไรสาย
ความเร็วสูง ๔G LTE ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๔ 
UNIT 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการสื่อสารของ มท. ใหมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถบูรณาการการใชงานขอมูลภาพ
และเสียงไดทั้งอยูประจําที่และขณะเคลื่อนที่ ครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ บนเครือขายไรสายความเร็วสูง 4G LTE 
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การให
ความชวยเหลือประชาชน และการบริหารราชการของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม และหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศ 

รอยละความสําเร็จในการ
ปอง กันการ ขัดของของ
อุปกรณระบบเครือขาย
สื่อสารและระบบดาวเทียม
ดวยการบํา รุง รักษาเชิ ง
ปองกัน ใหอยูในสภาพที่
ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ไ ด
ตลอดเวลา 

รอยละ ๑๐๐ ๑.๔๐๐๐ 
(๑.๔ ลาน

บาท) 

ต.ค.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 

กสส.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒3 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. โครงการเชาใชวงจร
เชื่อมโยงระบบกลอง 
โทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

เพื่อสนับสนุนระบบกลองโทรทศันวงจรปด 
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
ใหสามารถเชื่อมโยงใชในการเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณในทุกสถานที่ ๕ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ที่ติดตัง้กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ได 

รอยละความสาํเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบกลอง 
โทรทัศนวงจรปด (CCTV)  
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดน ภาคใต  
ใหสามารถใชงานไดอยาง
มีระสิทธิภาพ 

รอยละ ๑๐๐ ๔.๐๒๓๐ 
(๔.๐๒ ลาน

บาท) 

ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔ กสส.สป. 

๕. โครงการเชาใชอุปกรณ
สื่อสารชนิดมือถือ สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
บําบดัทุกข บํารุงสุข 
ประชาชน และการถวาย
ความปลอดภัย 

จัดหาอุปกรณสื่อสารชนิดมือถือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือขายการสื่อสารของ มท. 
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารสามารถใชงาน
เชื่อมโยงเขาไดกับเครือขายวิทยสุื่อสารเพื่อ
การไดกับใหมีประสิทธิภาพสงูเครือขายวิทยุ
เพื่อการบริหารราชการแผนดนิของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ได
ในระยะไกล 

รอยละความสาํเร็จ จัดหา
อุปกรณสื่อสารชนิดมือถือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายการสื่อสารเพื่อ
การบริหารราชการ
แผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย  

รอยละ ๑๐๐ ๓.๔๒๐๐ 
(๓.๔๒ ลาน

บาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒4 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๖. โครงการเชาใชอุปกรณ
ประชุมวีดิทัศนทางไกล
แ บ บ เ ค ลื่ อ น ที่ สํ า ห รั บ
ผูบริหารระดับสูง จํานวน 
๕ ชุด 

- เพื่อรองรับการประชุมผานระบบประชุม
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference 
System) และระบบประชุมออนไลนผาน
ซอฟตแวรใหเพียงพอตอการมอบนโยบายสั่ง
การ การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม และ
หนวยงานภาครัฐของประเทศ ตลอด ๒๔
ชั่วโมง  
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชุม 
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม
ทุกหนวยงานของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรมและ
หนวยงานภาครัฐของประเทศ 
 

รอยละความสาํเร็จในการ
รองรับการประชุมผาน
ระบบประชุมวีดทิัศน
ทางไกล (Video 
Conference System) 
และระบบประชุมออนไลน
ผานซอฟตแวรใหเพียงพอ
ตอการมอบนโยบายสัง่การ
การบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง กรม และ
หนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

รอยละ ๑๐๐ ๓.๐๐๐๐ 
(๓.๐ ลานบาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

๗. โครงการจางบํารุงรักษา
ซอมแซมและแกไข
เครือขายสื่อสาร และ
ระบบดาวเทียม ของ
กระทรวงมหาดไทยระยะ 
ที่ ๑ 

จัดหาอุปกรณระบบเครือขายสือ่สารและ
ระบบดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชํารุดให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และ
ปองกันการขัดของของอุปกรณระบบ
เครือขายสื่อสาร และระบบดาวเทียม ดวย
การบํารุงรักษาเชงิปองกัน ใหอยูในสภาพที่
สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

รอยละความสาํเร็จ ในการ
ปองกันการขัดของของ
อุปกรณระบบเครือขาย
สื่อสาร และระบบดาวเทียม
ดวยการบํารุงกษาเชิง
ปองกัน ใหอยูในสภาพที่
สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

รอยละ ๑๐๐ ๑๓.๖๘๐๐ 
(๑๓.๖๘ ลาน

บาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ค.๖๕ กสส.สป. 

 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๘. โครงการจาง
บํารุงรักษาซอมแซม
และแกไขเครือขาย
สื่อสาร และระบบ
ดาวเทียม ของ
กระทรวงมหาดไทย
ระยะที่ ๒ 

จัดหาอุปกรณระบบเครือขายสือ่สารและระบบ 
ดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชาํรุด ใหสามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และปองกันการ
ขัดของของอุปกรณระบบเครือขายสื่อสารและ
ระบบดาวเทียม ดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ให
อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

รอยละความสาํเร็จในการ
ปองกันการขัดของของ
อุปกรณระบบเครือขาย 
สื่อสาร และระบบ
ดาวเทียมดวยการ 
บํารุงรักษาเชงิปองกันให
อยูในสภาพที่สามารถใช
งานไดตลอดเวลา 

รอยละ ๑๐๐ ๘.๒๖๕๐ 
(๘.๒๗ ลานบาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

๙. โครงการจาง
บํารุงรักษา
เครือขายวิทยุ
สื่อสาร เพื่อการ
บริหารราชการ
แผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย  
ระยะที่ ๑ 

มีระบบการรับแจง การติดตามและมีการบาํรุง 
รักษาเชิงปองกัน การซอมแซมและจัดหาอุปกรณ
มาทดแทนของเดิมทีช่ํารุดขัดของในระบบ ให
สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพตอเนื่องและ
มีภาพพรอมใชงานตลอด ๒๔ ชัว่โมง ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

รอยละความสาํเร็จ ในการ
รับแจง การติดตามการ
บํารุงรักษา เชงิปองกัน
การซอมแซม และจัดหา 
อุปกรณมาทดแทน-องเดิม
ที่ชํารุดขัดของในระบบ ให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอเนื่องและ
มีภาพพรอมใชงานตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

รอยละ ๑๐๐ ๑.๘๐๐๐ 
(๑.๘ ลานบาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

 
 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒6 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๐. โครงการจาง
บํารุงรักษาระบบกลอง 
โทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
ภายในกระทรวงมหาดไทย
และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

การบํารุงรักษาและปองกันไมใหเกิดปญหา 
ขัดของและเกิดความเสียหาย มีการ
ซอมแซม แกไข เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ
และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
ภายในกระทรวง มหาดไทย และศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย  
ที่ขัดของหรือชํารุดเสียหาย 

รอยละความสาํเร็จในการ
บํารุงรักษาและปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย 
กับ อุปกรณและระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
ภายในกระทรวงมหาดไทย 
และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศละการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  

รอยละ ๑๐๐ ๐.๘๑๖๐ 
(๐.๘ ลานบาท) 

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

๑๑. โครงการจางบาํรุง 
รักษาครุภัณฑและ
เชื่อมโยงเครือขายสื่อสาร         
ณ ตําหนักทิพยพิมาน 

จัดหาอุปกรณใหสามารถเชื่อมโยงเครือขาย 
สื่อสาร ณ พระตําหนักทิพยพิมาน ไดอยาง 
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในสวนกลาง และ 
สวนภูมิภาค 

รอยละความสาํเร็จในการ
จัดหาอุปกรณใหสามารถ
เชื่อมโยงเครือขายสื่อสาร 
ณ พระตําหนักทิพยพิมาน 
ไดตอเนื่องมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ทั้งในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๓๙๖๗๙๒ 
(๐.๔๐ ลานบาท) 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ กสส.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒7 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๒. โครงการจางบาํรุง 
รักษาและซอมแซมแกไข
ระบบการประชุม 
วีดิทัศนทางไกลของ
กระทรวง มหาดไทย 
(Video Conference 
System : VCS) 
 

การบํารุงรักษาและปองกันไมใหเกิดปญหา 
ขัดของและเกิดความเสียหาย มีการซอมแซม 
แกไข เพื่อปองกันการขัดของของอุปกรณ
ระบบการประชุมวีดทิัศนทางไกล (Video 
Conference System) ดวยการบํารุงรักษา
เชิงปองกัน ใหอยูในสภาพทีส่ามารถใชงาน
ไดตลอดเวลา  รวมทั้งจัดหาอุปกรณระบบ
การประชุมผานวีดิทัศนทางไกล(Video 
Conference System) มาทดแทนของเดิม
ที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
โดยใชเวลาในการดําเนนิการจัดหาอุปกรณ
ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่อุปกรณในโครงการฯ 
สามารถซอมแซมได ณ หองประชุมราชสีห 
หองประชุมดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
หองประชุมวิสุทธิ์กษตัริย ชั้น ๓ หองประชุม
บางขุนพรหม ชัน้ ๔ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย หองประชุมหองเคร่ืองมือสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลย ี

รอยละความสาํเร็จในการ
บํารุงรักษาและปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย  
การซอมแซม แกไข
อุปกรณระบบการประชุม
ผานวดีิทัศนทางไกล 
(Video Conference 
System) กระทรวง 
มหาดไทย ศูนยเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สป. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๑– ๑๒ และหอง
ประชุมศาลากลางจังหวัด 
๗๖ จังหวัด ที่ขัดของหรือ
ชํารุดเสียหาย 

รอยละ ๑๐๐ ยังไมไดประกาศ
ในแผน 

  

 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒8 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๓. โครงการเชาใช
อุปกรณประชุมวีดิทัศน
ทางไกลแบบเคลื่อนที่
สําหรับผูบริหารระดับสงู 
จํานวน ๑๕ ชุด 

- เพื่อรองรับการประชุมผานระบบประชุม       
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference 
System) และระบบประชุมออนไลนผาน
ซอฟตแวร ใหเพียงพอตอการมอบนโยบาย
สั่งการการบริหารราชการแผนดนิของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรม 
และหนวยงานภาครัฐของประเทศ ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง  
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชมุดวย
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและครอบคลุมทุก
หนวยงานของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ 
 

รอยละความสาํเร็จในการ
รองรับการประชุมผาน
ระบบประชุมวีดทิัศน
ทางไกล (Video 
Conference System) 
และระบบประชุมออนไลน 
ผานซอฟตแวรใหเพียงพอ
ตอการ การบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง กรม และ
หนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 

  ยังไมไดประกาศ
ในแผน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๒9 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : สงเสริมประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานดานการบูรณาการระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการใหบริการอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางในการมีสวนรวมของประชาชนท่ัวไป 
แผนงาน  : ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
ผลผลิต/โครงการ : จัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กิจกรรม : จัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
หนวยงาน : กลุมงานเทคโนโลยีการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

โครงการจัดหาระบบวิทยุ
สื่อสารขายบงัคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย 

 - จัดหาระบบวิทยุสื่อสารและตดิตั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค  
- จัดสงขอมูลขาวสาร ขอสั่งการ และเผยแพร
ไปยังพื้นที่  

จํานวนการเผยแพรขอสั่ง
การ ขอมูลขาวสารเพื่อ
สรางความรูความเขาใจ

ของผูรับบริการ 
รอยละของการรับรูขอ  

สั่งการและขอ มูลขาวสาร
ของผูบงัคับบัญชาผาน
ระบบวิทยุสื่อสารขาย

บังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย 

คร้ัง 
 
 
 

รอยละ 
 

5,000,000 
 
 
 

60 

974.9773 ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ กอก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-30 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 ๑. การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
แผนการปฏิบัติการดิจิทลั 
ของ ศสส.สป 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบตัิราชการตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทลัประจาํปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายไตรมาส 
   -  จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
หนวยงานในสังกัด ศสส.สป. 

-  ตอบขอซักถาม รวบรวมรายงาน 
ประมวล วิเคราะห 

-  จัดทํารายงานเปนรูปเลม 
-  รางหนังสือ นาํเสนอผูบงัคับบญัชา 

    -  ประสานผูดูแลเว็บไซต นาํออกเผยแพร
ทางเว็บไซตของ ศสส.สป. 

จํานวนเอกสารที่ได
จัดทําเปนรูปเลม ไตรมา
สละ  ๑ เลม 

เลม ๔  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

๒. การติดตามประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนา ICT – ของ 
ศสส.สป. ประจําป ๒๕๖๔ 
– ๒๕๖๕ 

รายงานผลการติดตามการดาํเนนิงานโครงการ
พัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รายป 

- ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป จาก กอก. 

- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการดาน ICT ที่
ไดรับงบประมาณ 

- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนนิงาน
โครงการตาง ๆ 

- ประสานงานกับผูรับผดิชอบแผนงาน/
โครงการตาง ๆ 

จํานวนเอกสารที่ได
จัดทําเปนรูปเลม 

เลม ๑ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

หนา ๒-31 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 - รวบรวมขอมูลจากการรายงาน 
ประมวลผล 

- จัดทํารายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน  
   - รางหนังสือนาํเสนอผูบงัคับบัญชาทราบ
และอนุมัต ิ
    - ประสานผูดูแลเว็บไซต นาํออกเผยแพร
ทางเว็บไซต 

      

๓. การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบตังิานตาม
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รายไตรมาส 

- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนนิงาน 
- ประสานหนวยงานในสังกัด ศสส.สป. 

ใหจัดทําขอมูล 
- หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงานขอมูล

ผลการดําเนนิโครงการ 
- รวบรวม ประมวล วิเคราะห 
- จัดทํารายงานเปนรูปเลม 
- รางหนังสือนาํเสนอผูบังคับบญัชา 

    - ประสานผูดูแลเว็บไซต นาํออกเผยแพร
ทางเว็บไซต 

จํานวนเอกสารที่ไดจัดทํา
เปนรูปเลม ไตรมาสละ ๑ 
เลม 

 

เลม ๔ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

 
 
 
 
 

หนา ๒-๓2 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. การติดตามการติดตั้ง
ระบบ และอุปกรณ ICT 
ของ ศสส.สป. 

  การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและอุปกรณICT 
   - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก
สวนกลาง และจาก ศสข. ๑ – ๑๒ 
   - ประมวลผลจากเอกสารทีไ่ดรับรายงาน 
   - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ ICT 
รายเดือน 

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ติดตั้งระบบและอุปกรณ 
ICT ๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

๕. การติดตาม การตรวจ
ซอม และการบํารุงรักษา
อุปกรณดาน ICT 

 การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจซอม
รวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณดาน ICT 
    - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลาง และจาก ศสข. ๑ – ๑๒ 
   - ประมวลผลจากเอกสารทีไ่ดรับรายงาน 
   - สรุปผลการตรวจซอม และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ ICT รายเดอืน 

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ตรวจซอมบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ ICT         
๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

๖. การติดตามประเมินผล
การเชาวงจรสื่อสาร
สัญญาณความเร็วสูง 

   - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก 
ศสข.๑ – ๑๒ และผลการปฏิบตัิงานของ
บริษัทยูไนเต็ดอินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 
   - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน 
   - สรุปผลการใชงาน  

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ใชงานปกติ หรือเกิดความ
ขัดของ ณ จุดใดบาง             
๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

๗. การติดตามประเมินผล
การเชาใชสัญญาณ
ดาวเทียม รถสื่อสาร
ดาวเทียม 

    - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก
สวนกลาง และ ศสข.๑ – ๑๒ ที่ไดใหบริการ
รถสื่อสารดาวเทียม  
   - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน    
   - สรุปผลประเมินการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณดาวเทียม C – Band  

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ใชงานดาวเทียม และ
ใหบริการรถดาวเทียม                
๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

 
 
 
 

หนา ๒-๓3 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๘. กระบวนการ 
สนับสนนุ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร รอบ 
๖ เดือน 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การสาํรวจความพงึพอใจ/ไมพึงพอใจ ของกลุมผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของ ศสส. และนาํผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.         
    -  ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการของ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย       
   - จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชาทอด
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในงานบริการของ 
ศสส.สป รอบ ๖ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   - จัดทําหนังสือประสานหนวยงานในสังกัด สป. 
ศสข.๑ – ๑๒ ศสส.สป. และจังหวัดทุกจังหวัด ในการ
ทอดแบบสอบถาม 
   - ประสานผูดูแลเว็บไซต นาํหนังสือสั่งการและ
แบบสอบถามข้ึนเผยแพรใหผูมีสวนเก่ียวของชวย
ดําเนินการ 
   -  รวบรวมแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบในงาน
บริการของ ศสส.สป. 
    -  จัดทําตารางกําหนดจาํนวนชุดของแบบสอบถาม     
   -  ตรวจสอบขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนที่
ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีไดแสดงความพึง
พอใจและไมพึงพอใจ    

 

จํานวนเอกสารสรุปผล            
รอยละความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย  
ในงานบริการของ 
ศสส.สป. รอบ ๖ เดือน 
จํานวน ๑ เลม 

เลม ๑ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

 
 
 
 

หนา ๒-๓4 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

     - กําหนดเกณฑการประมวลผลความพงึ
พอใจและไมพึงพอในงานบริการของ ศสส.สป. 
    - ประมวลผลความพงึพอใจ และไมพึง
พอใจโดยระบบแบบสอบถามออนไลน 
    - จัดทํารายงานเปนรูปเลม 

- จัดทําหนังสือนําเสนอผูบงัคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง
พอใจและไมพึงพอใจในงานบริการของ 
ศสส.สป. 
    - ประสานผูดูแลเว็บไซตนาํสรุปผลการ
สํารวจความพงึพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป. นาํออกเผยแพรทาง
เว็บไซตของ ศสส.สป. 

      

๙. กระบวนการ สนบัสนุน
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร รอบ ๑๒ เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

    การสาํรวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ 
ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ ศสส. และนาํผลมาปรับปรุงมาตรฐาน
งานบริการของ ศสส.สป.         
      -  ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย       
     - จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบงัคับบัญชา
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียในงานบริการของ ศสส.สป รอบ 
๑๒ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     

จํานวนเอกสารสรุปผล              
รอยละความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย  
ในงานบริการของ 
ศสส.สป. รอบ ๑๒ เดือน 
จํานวน ๑ เลม 

เลม ๑ - ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ กตป. 

 
 
 
 

หนา ๒-๓5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

     - จัดทําหนังสือประสานหนวยงานในสังกัด 
สป. ศสข.๑ – ๑๒ ศสส.สป. และจังหวัดทุก
จังหวัด ในการทอดแบบสอบถาม 
    - ประสารผูดูแลเว็บไซต นาํหนังสือสั่งการ
และแบบสอบถามข้ึนเผยแพรใหผูมีสวน
เก่ียวของชวยดําเนินการ 
    -  รวบรวมแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบ  
ในงานบริการของ ศสส.สป. 
     -  จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ
แบบสอบถาม     
    -  ตรวจสอบขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลนทีผู่ใชบริการและผูมสีวนไดสวนเสียได
แสดงความพึงพอใจและไมพงึพอใจ 
    - กําหนดเกณฑการประมวลผลความพงึ
พอใจและไมพึงพอในงานบริการของ ศสส.สป. 
    - ประมวลผลความพงึพอใจ และไมพึงพอใจ
โดยระบบแบบสอบถามออนไลน 
    - จัดทํารายงานเปนรูปเลม  

-  จัดทําหนังสือนําเสนอผูบงัคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจในงานบริการของ ศสส.สป. 
    - ประสานผูดูแลเว็บไซตนําสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียงานบริการขอ ศสส.สป.     
นําออกเผยแพรทางเว็บไซตของ ศสส.สป. 

      

 
 
 
 

หนา ๒-๓6 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๐. นิเทศงานฯ ให
ความรู ติดตามผลการ
ดําเนินงาน รับทราบ
ปญหาอุปสรรคในพื้นที่ 
และขยายผลการ
ดําเนินงานของ ศสส.สป. 

การดําเนินงานลงพืน้ที่ใหความรู ติดตามผลการ
ดําเนินงาน รับทราบปญหาอุปสรรค และขยาย
ผลการดําเนนิงานของ ศสส.สป. โดยแบงการ
นิเทศออกเปน ๔ ภาค รวมถึงจังหวัดลูกขาย   
      - เขียนโครงการ 
      - จัดทํารายระเอียดโครงการ 
      - ทําหนังสือขออนุมัติโครงการ 
      - ขออนุมัติดําเนินโครงการและเดินทางไป
ราชการ  
      - พิธีเปดการนิเทศงานฯ       
      - วิทยากรใหความรู  
      - แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูรวมสัมมนา
และวิทยากรกลุม     
      - รับทราบปญหาอุปสรรคในพื้นที ่
      - รวบรวมแบบสอบถาม 
      -  บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมได 
      - ประมวลผลความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ 
      - จัดทําสรุปรายภาค 
      - จัดทํารายงานเปนรูปเลม 

 -  นําเสนอผูบังคับบัญชา 
     -  นําออกเผยแพรทางเว็บไซตของ 
ศสส.สป. และของ สตป. 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมนิเทศงานฯ และ
ผูมีสวนเก่ียวของ 

รอยละ ๘๕ ๗๒๐,๐๐๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ สตป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๓7 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการสรางการรับรูสู
ประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพนัธอัจฉริยะของ 
สป.มท. ที่ศาลากลาง
จังหวัดในขาย ๕ จังหวัด  
ไดแก 
พระนครศรีอยุธยา   
สุพรรณบุรี สระบุรี   
สิงหบุรี และอางทอง 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงาน 

ติดตั้งปายอัจฉริยะ (LED แบบ Network) ของ 
สป.มท. ขนาด ประมาณ 4 * 5 เมตร สูง
ประมาณ 5 - 7 เมตร  ที่ศาลากลางจังหวัดใน
ขาย ๕ จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี  
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- ประสานงานกับจังหวัดเพื่อจัดหาสถานที ่
  ติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ - ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๒. โครงการออก   
บํารุงรักษาเชงิปองกัน   
(PM) เคร่ืองมือ สื่อสารและ
อุปกรณ ICT ใหกับจังหวัด   
ในขายรับผิดชอบ 

ออกทําการตรวจสอบ/บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT ของจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ไดแกพระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี ใหมี
ความสะอาดเรียบรอย สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดเวลา 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสาน   จังหวัด
ในขาย 
- ตรวจสอบ/บาํรุงรักษาอุปกรณ 
- รายงานผูบงัคับบัญชา 

จํานวนคร้ังที ่
เขาทําการ และ 

ครบทั้ง ๕ จังหวัด 

คร้ัง ๒ คร้ัง ๔๐,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

 

หนา ๒-๓8 



(ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๓. โครงการจัดหาระบบ
โทรศัพท (IP Telephony)  
เพื่อการสื่อสารแบบครบ
วงจรของ 
กระทรวงมหาดไทยที่ศาลา
กลางจังหวัดในขาย ๕ 
จังหวัด ไดแก
พระนครศรีอยุธยา   
สุพรรณบุรี สระบุรี    
อางทอง และสงิหบุรี 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงานตาม
โครงการ (IP Telephony)  
เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ศาลากลางจังหวัด 
ในขาย ๕ จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี 
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- ประสานงานกับ จังหวัดในขาย เพื่อสํารวจ 
  ความตองการใชโทรศัพทของหนวยงานอ่ืน ๆ 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๔. โครงการออกใหบริการ    
ติดตอสื่อสารผานระบบ   
สื่อสารดาวเทียม C-Band 
แบบ FTDMA 

ใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยดานสื่อสารแด พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
ตลอดจนภารกิจอ่ืน ตามที่ไดรับหมอบหมาย/
รองขอ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/จัดทําแผนฯ 
- ขอรับการสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท  
  จาก ศสส.สป. 
- เตรียมความพรอม/ทดสอบเคร่ืองมือ/อุปกรณ 
  กอนออกปฏิบัติภารกิจ 
- ออกปฏิบัติภารกิจ 
- รายงานเปดขาย-ปดขายใหผูบงัคับบัญชา 
- รวบรวมขอมูล/เผยแพรทางเวบ็ไซตของ 
  ศสข.1 (อย.) 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 70,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

 

หนา ๒-๓9 

 



 (ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๕. โครงการนิเทศงาน
และตรวจเยี่ยมงาน
สื่อสารสํานักงานจังหวัด    
ในขาย ๕ จังหวัด 

ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พรอมตรวจเยี่ยมงานสื่อสาร 
สํานักงานจงัหวัดในขาย ๕ จังหวัด ไดแก 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อางทอง สระบุรี 
และสิงหบุรี 
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- นิเทศงาน/ตรวจเยี่ยม/ใหความรู/แลกเปลี่ยน 
  ความรู/รับทราบปญหาและอุปสรรค 
- รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
- เผยแพรทางเว็บไซตของ ศสข.1 (อย.) 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขาทําการนิเทศ และ

ครบทั้ง  
๕ จังหวัด 

คร้ัง ๒ คร้ัง ๔๐,๐๐๐. ต.ค. ๖๔ -ก.ย. 
๖๕ 

 

ศสข.๑/ 
ฝสส.  

และ ฝทส. 

๖. โครงการใหบริการ 
ระบบการประชุมวีดทิัศน
ทางไกล (VCS) 

ใหบริการการประชุมผานทางระบบวดีิทัศน
ทางไกล (Video Conference) กับกระทรวง 
ทบวง กรม และหนวยงานตาง ๆ ตามที่ไดรับ
การรองขอ 
- ไดรับหนังสือสั่งการใหประสานงานกับ 
  จังหวัดในขาย  
- ติดตั้งเคร่ือง/อุปกรณ และทดสอบการใชงาน 
  กับสวนกลาง 
- ระหวางการประชุมประสานการดําเนินงาน 
  กับ ศสส.สป. โดยตอเนื่อง 
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น 
- ร้ือถอนเคร่ืองมือสื่อสารเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

รอยละความสาํเร็จ ของ
จํานวนคร้ังที่รองขอรับ

บริการ  ตอจํานวนคร้ังที่
ดําเนินการได 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝทส. 

 
 
 

หนา ๒-40 



(ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๗. โครงการปรับปรุง  
เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟาของ 
สป.มท. ที่อาคารศาลา
กลางจังหวัดในขาย ๕ 
จังหวัด ไดแก  
พระนครศรีอยุธยา   
สุพรรณบุรี สระบุรี    
อางทอง และสงิหบุรี 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพ 
ความปลอดภัยระบบไฟฟาของ สป.มท. 
ที่อาคารศาลากลางจังหวัดในขาย  
๕ จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี 
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 
 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการตาม

ภารกิจ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๘. โครงการออก
บํารุงรักษา และซอมแซม
แกไข อุปกรณเชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสาร 
(MPLS )  ใหกับจังหวัด 
ในขายรับผิดชอบ 
 

ออกทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมแซม
แกไขอุปกรณเชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร 
(MPLS) รวมกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไป
ตามแผนของจังหวัดในขายรับผดิชอบ 
- ไดรับแผนจาก ศสส.สป./ไดรับคํารองขอ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ตรวจสอบ บาํรุงรักษา และซอมแซมแกไข 
  อุปกรณ 
- พบขอขัดของใหประสานงานกับ ศสส.สป. 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 

ตามจํานวนคร้ังที่ออก
ปฏิบัต ิ

(๓ เดือน/คร้ัง) 
 

รอยละ จํานวนคร้ังที่
ออกปฏิบัติ

หนาที ่

๔๐,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝสส. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-41 



(ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๙. โครงการพัฒนา
ปรับปรุง  
    Website 
    - internet 
    - intranet 
 

พัฒนาปรับปรุงระบบ Website ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอ
สถานการณและทนัสมัย 
- จัดหาโปรแกรมจัดทําเวบ็ไซต 
- ออกแบบความตองการของเว็บไซต 
- เลือกแบบตามความตองการ 
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ) 
- นําเขาขอมูลที่เปนปจจบุัน ผานทางเซป็ไซด 
  ของ ศสข.1 (อย.) 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการตามภารกิจ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝทส. 

๑๐. โครงการติดตาม 
ความกาวหนาการใชงาน
ระบบปองกันไวรัส แบบ
องคกร ของ ศสข.๑ (อย.) 
และจังหวัดในขาย ๕ 
จังหวัด 

ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของระบบ
ปองกันไวรัส เปนประจําทุกวนั 
- ประสานกับหนวยงานสวนกลาง ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปญหา 
- รายงานให ผอ.ศสข.๑ (อย.) ทราบทุกสปัดาห 
- รายงาน ผอ. ศสส.สป. 
 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
ฝทส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒-๔2 



(ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๑. โครงการจางลางทํา
ความสะอาดและ
บํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ    
ประจําสํานักงาน 

จางลางทาํความสะอาดและบาํรุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศสํานักงาน จํานวน ๑๓ เคร่ือง 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา และการ
ยืดอายุการใชงานของเคร่ืองปรับอากาศ 
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง 
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง 
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับจางดําเนนิการ 
- ตรวจรับงานจาง 
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ ๒๕,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
งบท. และ 

ฝสส. 

๑๒. โครงการจัดหา       
 วัสดุอุปกรณ เพื่อเพิ่ม      
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่จาํเปนตอการ
ปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อใหการทํางานมปีระสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การจางซอมอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกต ิ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย 
- ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจาง/ซื้อ 
- จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ 
- ตรวจรับงานจาง/วัสด ุ
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ  ๑๐๐ ๗0,000 ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.๑/ 
งบท. , 

ฝสส. และ 
ฝทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๔3 



(ตอ)                        หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๓. โครงการจางเหมา
เจาหนาทีป่ฏิบัติงาน   
สนับสนนุงาน    
มหาดไทย (ระดับต่าํกวา
ปริญญาตรี) 
 

จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติงานใน
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ ศสข.๑  
  

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการ 

 

รอยละ 
 
 
 

100 
 
 
 

1๓๘,000 
 

ต.ค. ๖๔ -ก.ย.65 
 

ศสข.๑/
งบท. 

 
 

๑๔. โครงการจางเหมา      
พนักงานรักษา  ความ
ปลอดภัย 
  

จางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอยในบริเวณพื้นที่ของ 
ศสข.๑ (อย.) เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน และควบคุมการผานเขา-ออก
ของบุคคลทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร   

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการ 

 

รอยละ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

1๑๔,๐๐๐ 
 

ต.ค. ๖๔ - 
ก.ย.-๖๕ 

 
 

ศสข.๑/
งบท. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๔4 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๒ (ชลบุรี) 
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด

แผนงาน/
โครงการ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวย

นับ 
คา

เปาหมาย 
๑. งานใหบริการระบบการประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) , Cisco 
Webex และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล (MCU) 

ใหบริการระบบการประชุมวีดี
ทัศนทางไกล กับ กระทรวง กรม 
และหนวยงานตางๆ ตามที่รองขอ
ใชบริการ 
 

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ใหบริการ 

รอยละ ๑๐๐ -  ต.ค.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 

ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๒. งานใหบริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่และระบบสือ่สาร 
4G LTE 

ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียมใน
ภารกิจถวายความปลอดภัยดาน
การสื่อสาร แด พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค  ตลอดจน
ออกปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของกับ
เหตุการณหรือสาธารณภัยตางๆ
ตามที่ไดรับการรองขอ หรือขอรับ
การสนับสนนุ 

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ใหบริการ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 

ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มาปรับใชใหเกิดประโยชน
กับงาน 

ดําเนินการโดยสงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรตาม
โครงการตาง ๆ ของสวนกลาง 
และของจังหวัดที่เก่ียวของกับงาน
ที่รับผิดชอบ 

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการเขารับ
การฝกอบรม 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค.๖๔  - 
ก.ย.๖๕ 

ศสข.๒ 
(ชบ.) 

หนา ๒-๔5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. โครงการนิเทศงาน 
ติดตาม และประสานงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหกับ 
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (ปละ ๒ คร้ัง) 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก 
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา  นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแกว 

จํานวนสื่อสารจังหวัดที่ไดรับ
การนิเทศงาน ใหคําปรึกษา 
ติดตาม และประสานงาน 

จํานวน ลูกขาย 
๘   

จังหวัด 

๐.๐๕๐๐ คร้ังที่ ๑ 
ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕ 

คร้ังที่ ๒ 
เม.ย.๖๕ – ต.ค.๖๕ 

ศสข.๒ 

(ชบ.) 

 ๕. โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ปองกัน ( Preventive 
Maintenance : PM ) 
เคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ 
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.๒ 
(ชบ.) และจังหวัดเครือขายใน
เขตพื้นที่รับผิดขอบ  

บํารุงรักษาเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ ICT 
ที่ใชงานประจาํ ศสข.๒ (ชบ.)และจังหวัด
เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดขอบ ๘ จังหวัด 
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

หนวยงานและจงัหวัดทีไ่ดรับ
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
สื่อสาร อุปกรณสํารองไฟฟา
(UPS) และอุปกรณ ICT 

จํานวน ลูกขาย 
๘   

จังหวัด 

๐.๐๕๐๐ คร้ังที่ ๑ 
ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕ 

คร้ังที่ ๒ 
เม.ย.๖๕ – ต.ค.๖๕ 

ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๖. โครงการบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ศสข.๒ 
(ชบ.)  

-สํารวจระบบเคร่ืองปรับอากาศและ
บํารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ 
-ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

ระดับความสําเร็จของการ
ปองกันความเสียหายของ
อุปกรณเครือขายการสื่อสาร
ไมใหขัดของ 

ระบบงาน ๑ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๗. โครงการจางบํารุงรักษา
รถยนต,รถจักรยานยนตและ
เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา ศสข.
๒ (ชบ.) 

-สํารวจรถยนตและเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา 
-จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
-ตรวจรับงานจาง /เบิกจายงบประมาณ 
-ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จของการ
บํารุงรักษารถยนต 
รถจักรยานยนตและ
เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟาเพื่อ
ยืดอายุการใชงาน 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๔6 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๘. โครงการจาง
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง
สํานักงาน ศสข.๒ (ชบ.) 

-สํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
-จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
-ตรวจรับงานจาง /เบิกจายงบประมาณ 
-ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จของ
การบํารุงรักษาเพื่อยืดอายุ
การใชงาน 

จํานวน ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๙. โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานและบริเวณ
โดยรอบศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

จางเหมาบุคคลธรรมดา สัญญาจาง ๑๒ เดือน 
เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท ดาํเนินการตรวจรับ/เบิก
จายเงิน รายเดือนทุก ๆ เดือน 
 

จางเหมาทําความสะอาด 
ตามสัญญาจาง ๑๒ เดือน 
จํานวน ๑ งาน 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๑๑๔๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๑๐. โครงการจางเหมา
พนักงานขับรถยนต ของ
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

ทําสัญญาจางพนักงานขับรถยนต เดือนละ 
๑๒,๕๐๐ บาทสัญญาจาง ๑๒ เดือน ดําเนินการ
ตรวจรับ/เบิกจายเงนิ รายเดือนทุก ๆ เดือน 

จางเหมาพนักงานขับ
รถยนตตามสัญญาจาง ๑๒
เดือนจํานวน ๑ งาน 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๑๕๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๑๑. โครงการงจางเหมา
พนักงานสารสนเทศ ของ
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

ทําสัญญาจางพนักงานสารสนเทศ เดือนละ 
๑๔,๕๐๐ บาทสัญญาจาง ๑๒ เดือน ดําเนินการ
ตรวจรับ/เบิกจายเงนิ รายเดือนทุก ๆ เดือน 

จางเหมาทําความสะอาด 
ตามกําหนดเวลา จํานวน 
๑ งาน 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๑๗๔๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

 

 

 

 

หนา ๒-๔7 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๒. โครงการจางชอม
บํารุงรักษาเปลี่ยนหลงัคา
ทาสีที่จอดรถสาํนักงาน 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

-ชอมบํารุงรักษาเปลี่ยนหลงัคาทาสีที่จอดรถ
สํานักงาน ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) ดําเนนิการจัดทําแบบ
ปรับปรุงอาคาร ปร.๔ , ปร.๕ จัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ ตรวจรับงานจาง /เบิกจาย
งบประมาณ- /ตรวจสอบรายงานผล ศสส.สป. 
 

จางเหมาดําเนนิการ
จํานวน ๒ งาน 
๑) งานเปลี่ยนหลงัคา 
๒) งานทาส ี

รอยละ ๑๐๐ ๐.๑๕๐๐ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

๑๓. งานบริหารงาน
งบประมาณประจําป 
๒๕๖๕  
(งานการเงินและบัญชี 
งานเบิกจายงบประมาณ 
งานจัดซื้อ/จดัจาง งาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
งานพสัดุ ) 
 

ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณประจาํป 
(งานการเงินและบัญชี งานเบิกจายงบประมาณ 
งานจัดซื้อ / จดัจาง งานธุรการและงานสาร
บรรณ งานพสัดุ ) ตามวงเงนิที่ไดรับจัดสรร ให
เปนไปตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง และ
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอยละความสาํเร็จในการ 
บริหารจัดการ งาน
งบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดจาง งานพสัดุ และการ
เบิกจาย ใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

รอยละ ๑๐๐ ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.๒ 
(ชบ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒-๔8 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๓ (นครปฐม)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการสรางการรับรูสู
ประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพนัธ อัจฉริยะ
ของ สป.มท. ที่ศาลากลาง
จังหวัดในขาย 7 จังหวัด  
   ไดแก นครปฐม
กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม  
ประจวบคีรีขันธ 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงาน 
ติดตั้งปายอัจฉริยะ (LED แบบ Network) ของ 
สป.มท. ขนาด ประมาณ 4 * 5 เมตร สูง
ประมาณ 5 - 7 เมตร  ที่ศาลากลางจังหวัดใน
ขาย 7 จังหวัด ไดแก นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ 
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- ประสานงานกับจังหวัดเพื่อจัดหาสถานที ่
  ติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละของ
ความสําเร็จของการ

ดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ - ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๒. โครงการออกบํารุงรักษา
เชิงปองกัน (PM) เคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT 
ใหกับจังหวัด ในขาย
รับผิดชอบ 

ออกทําการตรวจสอบ/บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT ของจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ 7 จังหวัด ไดแก นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ ใหมีความสะอาดเรียบรอย 
สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพตลอดเวลา 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสานจงัหวัดในขาย    
- ตรวจสอบ/บาํรุงรักษาอุปกรณ 
- รายงานผูบงัคับบัญชา 

จํานวนคร้ังที ่
เขาทําการ และ 

ครบทั้ง 7 จังหวัด 

คร้ัง 3 คร้ัง ๔๐,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

 

หนา ๒-๔9 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๓. โครงการจัดหาระบบ
โทรศัพท (IP Telephony)  
เพ่ือการสื่อสารแบบครบ
วงจรขกระทรวงมหาดไทย
ท่ีศาลากลางจังหวัดในขาย 
7 จังหวัด ไดแก นครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
ประจวบครีีขันธ 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงานตาม
โครงการ (IP Telephony)  
เพ่ือการสื่อสารแบบครบวงจรของ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีศาลากลางจังหวัด 
ในขาย 7 จังหวัด ไดแก นครปฐมกาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบครีีขันธ 
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- ประสานงานกับ จังหวัดในขาย เพ่ือสํารวจ  ความ
ตองการใชโทรศัพทของหนวยงาน  อ่ืน ๆ 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

รอยละความสาํเรจ็ 
ของการดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๔. โครงการออกใหบริการ    
ติดตอสื่อสารผาน
ระบบสื่อสารดาวเทียม  
C-Band แบบ FTDMA 

ใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยดานสื่อสารแด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจนภารกิจ
อ่ืน ตามท่ีไดรับหมอบหมาย/รองขอ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/จดัทําแผนฯ 
- ขอรับการสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทจาก 
ศสส.สป. 
- เตรียมความพรอม/ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ 
  กอนออกปฏิบัติภารกิจ 
- ออกปฏิบัติภารกิจ 
- รายงานเปดขาย-ปดขายใหผูบังคับบัญชา 
- รวบรวมขอมูล/เผยแพรทางเว็บไซตของ 
  ศสข.3 (นฐ) 

รอยละความสาํเรจ็ ของการ
ดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 70,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

 
 
 
 

หนา ๒-50 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๕. โครงการนิเทศงาน
และ ตรวจเยี่ยมงาน
สื่อสาร  สํานักงานจังหวัด    
ในขาย 7 จังหวัด 

ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พรอมตรวจเยี่ยมงานสื่อสาร 
สํานักงานจงัหวัดในขาย 7 จังหวัด ไดแก 
นครปฐมกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ 
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- นิเทศงาน/ตรวจเยี่ยม/ใหความรู/แลกเปลี่ยน 
  ความรู/รับทราบปญหาและอุปสรรค 
- รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
- เผยแพรทางเว็บไซตของ ศสข.3 (นฐ) 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขาทําการนิเทศ และ

ครบทั้ง  
7 จังหวัด 

คร้ัง ๒ คร้ัง ๔๐,๐๐๐. ต.ค ๖๔ -ก.ย 
๖๕ 

 

ศสข.3/ 
ฝสส.  

และ ฝทส. 

๖. โครงการใหบริการระบบ
การประชุมวีดิทัศนทางไกล 
(VCS) 

ใหบริการการประชุมผานทางระบบวีดิทัศนทางไกล 
(Video Conference) กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหนวยงานตาง ๆ ตามท่ีไดรับการรองขอ 
- ไดรับหนังสือสั่งการใหประสานงานกับ 
  จังหวัดในขาย  
- ติดตั้งเครื่อง/อุปกรณ และทดสอบการใชงาน 
  กับสวนกลาง 
- ระหวางการประชุมประสานการดําเนินงาน 
  กับ ศสส.สป. โดยตอเน่ือง 
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น 
- รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

รอยละความสาํเรจ็ ของ
จํานวนครั้งท่ีรองขอรับ

บริการ  ตอจํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการได 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝทส. 

 

 

หนา ๒-๕1 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๗. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟาของ 
สป.มท. ที่อาคารศาลา
กลางจังหวัดในขาย  7 
จังหวัด ไดแก นครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม  
ประจวบคีรีขันธ 

ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพ 
ความปลอดภัยระบบไฟฟาของ สป.มท. 
ที่อาคารศาลากลางจังหวัดในขาย  
7 จังหวัด ไดแก นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมทุรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ 
- ประสานงานกับ ศสส.สป. 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 
 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการตาม

ภารกิจ 

รอยละ ๑๐๐ 20,000.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

และ ฝทส. 

๘. โครงการออกรุงรักษา    
และซอมแซมแกไข
อุปกรณเชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสาร
(MPLS )  ใหกับจังหวัด 
ในขายรับผิดชอบ 
 

ออกทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมแซม
แกไขอุปกรณเชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร 
(MPLS) รวมกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหเปนไป
ตามแผนของจังหวัดในขายรับผดิชอบ 
- ไดรับแผนจาก ศสส.สป./ไดรับคํารองขอ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ตรวจสอบ บาํรุงรักษา และซอมแซมแกไข 
  อุปกรณ 
- พบขอขัดของใหประสานงานกับ ศสส.สป. 
- รายงานผลการดําเนนิงาน 

ตามจํานวนคร้ังที่ออก
ปฏิบัต ิ

(๓ เดือน/คร้ัง) 
 

รอยละ จํานวนคร้ังที่
ออกปฏิบัติ

หนาที ่

๔๐,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝสส. 

 

 

 

 

 

หนา ๒-๕2 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๙. โครงการพัฒนารับปรุง    
Website 
    - internet 
    - intranet 
 

พัฒนาปรับปรุงระบบ Website ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอ
สถานการณและทนัสมัย 
- จัดหาโปรแกรมจัดทําเวบ็ไซต 
- ออกแบบความตองการของเว็บไซต 
- เลือกแบบตามความตองการ 
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ) 
- นําเขาขอมูลที่เปนปจจบุัน ผานทางเซป็ไซด 
  ของ ศสข.3 (นฐ) 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการตามภารกิจ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝทส. 

๑๐. โครงการติดตาม    
ความกาวหนาการใชงาน
ระบบปองกันไวรัส แบบ
องคกร ของ ศสข.3 (นฐ) 
และจังหวัดในขาย 7 
จังหวัด 

ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของระบบ
ปองกันไวรัส เปนประจําทุกวนั 
- ประสานกับหนวยงานสวนกลาง ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปญหา 
- รายงานให ผอ.ศสข.3 (นฐ) ทราบทุกสปัดาห 
- รายงาน ผอ. ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
ฝทส. 

๑๑. โครงการจางลางทํา
ความสะอาดและ
บํารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ ประจํา
สํานักงาน 

จางลางทาํความสะอาดและบาํรุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศสํานักงาน จํานวน ๑0 เคร่ือง 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา และการ
ยืดอายุการใชงานของเคร่ืองปรับอากาศ 
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง 
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง 
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับจางดําเนนิการ 
- ตรวจรับงานจาง 
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง 

รอยละความสาํเร็จ ของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ ๒๕,๐๐๐.- ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
งบท. และ 

ฝสส. 

 

หนา ๒-๕3 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๒. โครงการจัดหา     
วัสดุอุปกรณ เพื่อเพิ่ม    
ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่จาํเปนตอการ
ปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อใหการทํางานมปีระสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การจางซอมอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกต ิ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย 
- ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจาง/ซื้อ 
- จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ 
- ตรวจรับงานจาง/วัสด ุ
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ  ๑๐๐ 50,000 ต.ค ๖๔ -ก.ย ๖๕ 
 

ศสข.3/ 
งบท. , 
ฝสส. และ 
ฝทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๕4 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๔ (นครราชสีมา)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการจางเหมา
พนักงานบริการทาํความ
สะอาดสถานที่ราชการ
ประจํา ศสข.๔(นม) 

ทําสัญญาจางเหมาพนักงานทาํความสะอาด
เดือนละ ๙,๕๐๐.- บาท จํานวน ๑ คน 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

เดือน ๑๒ เดือน ๑๑๔,๐๐๐.- ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย. 
๒๕๖๕ 

งบท. 

๒. โครงจางเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการของ ศสข.๔ (นม) 

ทําสญัญาจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการเดือนละ ๙,๕๐๐.- บาท 
จํานวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

เดือน ๑๒ เดือน ๑๑๔,๐๐๐.- ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย. 
๒๕๖๕ 

งบท. 

๓. โครงการจัดเก็บสายนาํ
สัญญาณiะบบสื่อสารและ
ปรับภูมิทัศนบริเวณอาคาร 
ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 

-จัดทําฐานขอมูล/สาํรวจความจาํเปนใชงาน 
-จัดเก็บสายและอุปกรณที่ไมไดใชงาน 
-ยาย/ติดตัง้อุปกรณที่จําเปนใชงานตามที่ตั้ง 
หนวยงาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ฝสส./ฝทส. 

๔. การตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ 

ทําปฏิทนิการตรวจสอบสภาพการทํางานของ

เคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ ICT ทุกวันทํา

การทุกระบบ  

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคิดเปนราย

เดือน 

เดือน ๑๒ เดือน - ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย. 

๒๕๖๕ 

ฝสส/ฝทส. 

๕. งานใหบริการ
ระบบสื่อสารผานระบบ
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที ่

ติดตั้งเชื่อมโยงเครือขาย ควบคุมดูแลระบบ 
พรอมใหบริการดานการติดตอสือ่สารผาน
รถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 

ความสําเร็จของงาน
เปนไปตามจาํนวนคร้ังที่
สามารถออกปฏิบัติงาน
และใหบริการดานสื่อสาร
ได 

รอยละ ๑๐๐ เบิกจายจาก
งบประมาณที่
ไดรับการสนับ 
สนนุจาก สป.มท.
(ตามจาํนวนคร้ัง) 

ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ฝสส./ฝทส. 

หนา ๒-๕5 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๖. งานใหบริการระบบการ
ประชุมวีดทิัศนทางไกล 
(VCS)และการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
(JABBER,WEBEX,ZOOM) 

ติดตั้ง ควบคุมระบบ แกกระทรวง ทบวง กรม 
ตามที่ไดรับมอบหมายและไดรับการรองขอ 

ความสําเร็จของงาน
เปนไปตามจาํนวนคร้ังที่
สามารถติดตั้งใหบริการได
ตอจํานวนคร้ังของขอสั่ง
การหรือรองขอ 

รอยละ ๑๐๐ 
 

- 
 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝทส. 

๗. งานพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จัดสงบุคลากรเขาสัมมนาและรับการฝกอบรม
สัมมนาตามหลักสูตร/โครงการที่ไดรับแจง 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินการคิดเปนรอยละ 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ งบท./ฝสส./
ฝทส. 

๘. งานตรวจซอมระบบ
เคร่ืองมือสื่อสารในจังหวัด
เครือขายรับผิดชอบ 

ทราบถึงการขัดของของเคร่ืองมือสื่อสารและ
อุปกรณ ICT แลวออกทําการตรวจซอมให
สามารถใชงานไดด ี

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝสส./ฝทส. 

๙. โครงการจางเหมา
บํารุงรักษาเคร่ืองปรับ 
อากาศของ ศสข.๔ (นม) 

ดําเนินการจัดจางบํารุงรักษาระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปนจาํนวน
คร้ัง 

คร้ัง ๒  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ งบท./ฝสส./
ฝทส. 

๑๐. โครงการบํารุงรักษา
เชิงปองกันเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT 
ในจังหวัดเครือขาย 

-ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICTของ ศสข.๔(นม) และ
จังหวัดเครือขายปละ ๒ คร้ัง 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปนจาํนวน
คร้ัง 

คร้ัง ๒  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝสส./ฝทส. 

๑๑. งานปรับปรุงและ
พัฒนา Web Site ของ 
ศสข.๔(นม) 
 

ปรับปรุงพฒันา Web Site ของ ศสข.๔ (นม)ให
มีความสวยงาม ทนัสมัย และสามารถใชงาน
เปนแหลงคนควาขอมูลที่ถูกตอง เปนจริงเปน
ปจจุบนั 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน 

คร้ัง ๑๒  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝทส. 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๕6 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๒. โครงการนิเทศงาน
ใหกับจังหวัดในเครือขาย 
 
 
 
 
 
 

ออกนิเทศงานเพื่อเสริมสรางแนวทางและ
ความรู การปฏิบัติงานที่ถูกตองและ รับทราบ
ปญหาและอุปสรรค เพื่อนําเสนอแกหนวยงาน/
ผูบังคับบัญชาตอไป 
 
 
 
 

ความสําเร็จคิดเปนรอยละ
ของการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 
 
 
 
 
 

ฝสส./ฝทส. 

๑๓. โครงการนําสาย
ระบบสื่อสญัญาณลงดนิ
ภายในจังหวัด
นครราชสีมา 
 

สํารวจพื้นที ่
- จัดทําแผน 
- ขออนุมัติแผน 
- ดําเนินการตามแผนงาน 
- สรุปผลการดําเนนิงาน 
- รายงานผล 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝสส./ฝทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๕7 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๕ (อุดรธานี)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. งานใหบริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที ่
งานใหบริการระบบอุปกรณ 
4G LTE เคลื่อนที ่

ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียม บริการระบบ 
4G LTE เคลื่อนที่ ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยดานการสื่อสาร แด สมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  ตลอดจน 
ออกปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของกับเหตุการณ
หรือสาธารณภัยตางๆตามทีไ่ดรับการรองขอ 
หรือขอรับการสนับสนุน  

รอยละความสาํเร็จของ
การใหบริการ 

รอยละ 100 เงินงบประมาณ 
จํานวนคร้ัง          

ที่ออก
ดําเนินการ 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

2. งานใหบริการระบบการ
ประชุมวีดทีัศนทางไกล 
(VCS) , ระบบ WEBEX  
และการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU) 

ใหบริการระบบการประชุมวีดีทศันทางไกล    
กับกระทรวง กรม และหนวยงานตางๆ 
ตามที่รองขอใชบริการ 

รอยละความสาํเร็จของ
การใหบริการ 

รอยละ 100 -  ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสราง
ประสิทธิภาพการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร มาปรับใชให
เกิดประโยชนกับงาน 

ดําเนินการโดยสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตามโครงการตาง ๆ ของ
สวนกลาง และของจังหวัดที่เก่ียวของกับงาน
ที่รับผิดชอบ 

รอยละความสาํเร็จของ
การเขารับการฝกอบรม 

รอยละ 100 ตามวงเงินที่
ไดรับการ
จัดสรร 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ ศสข.5 
(อด.) 

 

หนา ๒-58 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

4. โครงการนิเทศงาน 
ติดตาม และประสานงาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหกับ จังหวัด
เครือขายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ            (ป
ละ 2 คร้ัง) 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยีย่มจังหวัด
เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย 
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ 

จํานวนสื่อสารจังหวัดที่
ไดรับการนิเทศงาน ให
คําปรึกษา ติดตาม และ
ประสานงาน 

จํานวน ลูกขาย 
8   

จังหวัด 

ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

คร้ังที่ ๑ 
ต.ค. 64 – มี.ค. 
65 

คร้ังที่ ๒ 
เม.ย. 65 – ก.ย. 
65 
 

ฝาย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ          

ฝาย

เทคโนโลยี

การสื่อสาร 

 5. โครงการบํารุงรักษา
เพื่อปองกัน 
 ( Preventive 
Maintenance : PM ) 
เคร่ืองมือสื่อสารและ
อุปกรณ ICT ที่ใชงาน
ประจํา ศสข.5 
(อด.)และจังหวัดเครือขาย
ในเขตพื้นที่รับผิดขอบ  

บํารุงรักษาเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ ICT ที่
ใชงานประจาํ ศสข.5 (อด.)และจังหวัดเครือขาย
ในเขตพื้นที่รับผิดขอบ 8 จังหวดั ใหสามารถใช
งานไดอยางมปีระสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล 
 

หนวยงานและจงัหวัดที่
ไดรับการบาํรุงรักษา
เคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณ
สํารองไฟฟา(UPS) และ
อุปกรณ ICT 

จํานวน ลูกขาย 
8   

จังหวัด 

ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค. 64  – ก.ย. 
65 

ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

6. โครงการบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ  
ศสข 5 (อด.) และจังหวัด
ลูกขาย 

- สํารวจระบบเคร่ืองปรับอากาศและบํารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ 
- ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

ระดับความสําเร็จของการ
ปองกันความเสียหายของ
อุปกรณเครือขายการ
สื่อสารไมใหขัดของ 

ระบบงาน 1 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64  - ก.ย.
65 

ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

7. โครงการจาง
บํารุงรักษารถยนต,
รถจักรยานยนตและ
เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา 
ศสข 5 (อด.) 

- สํารวจรถยนตและเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา 
- จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
- ตรวจรับงานจาง /เบิกจายงบประมาณ 
- ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จของ
การบํารุงรักษารถยนต 
รถจักรยานยนตและ
เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา
เพื่อยืดอายุการใชงาน 

รอยละ 100 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64 - ก.ย.65 ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

 

หนา ๒-59 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

8. โครงการจาง
บํารุงรักษาอุปกรณสาํรอง
ไฟฟา  UPS ศสข 5 
(อด.) และลูกขาย 8 
จังหวัด 
 

- สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟา UPS  
- จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
- ตรวจรับงานจาง /เบิกจายงบประมาณ 
- ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จของ
การปองกันความเสียหาย
ของอุปกรณ ในกรณี
กระแสไฟฟาทองถ่ิน
ขัดของ 

จํานวน 100 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64  - ก.ย.
65 

ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

9. โครงการจาง
บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง
สํานักงาน ศสข 5 (อด.)  
 

- สํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
- จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
- ตรวจรับงานจาง /เบิกจายงบประมาณ 
- ใชงาน /ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. 

รอยละความสาํเร็จของ
การบํารุงรักษาเพื่อยืดอายุ
การใชงาน 

จํานวน 100 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64  - ก.ย.
65 

ฝาย
เทคโนโลยี      
การสื่อสาร 

10. งานจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคารศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 5 
(อุดรธานี) 

จางเหมาบุคคลธรรมดา ทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานและบริเวณโดยรอบ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) 
และงานอ่ืนทีไ่ดรับมอบหมาย 

จางเหมาทําความสะอาด 
ตามกําหนดเวลา จํานวน 
1 งาน 

รอยละ 100 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64  - ก.ย.
65 

ศสข.5 
(อด.) 

11. งานบริหารงาน
งบประมาณประจําป 
2565 
(งานการเงินและบัญชี 
งานเบิกจายงบประมาณ 
งานจัดซื้อ/จดัจาง งาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
งานพสัดุ ) 
 

ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณประจาํป 
(งานการเงินและบัญชี งานเบิกจายงบประมาณ 
งานจัดซื้อ/จดัจาง งานธุรการและงานสารบรรณ 
งานพสัดุ ) ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหเปนไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2560 และที่เก่ียวของ 

รอยละความสาํเร็จในการ
บริหารจัดการ งาน
งบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดจาง งานพสัดุ และการ
เบิกจาย ใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

รอยละ 100 ตามวงเงินที่ไดรับ
การจัดสรร 

ต.ค.64 - ก.ย.65 งาบ
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

หนา ๒-60 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๖ (ขอนแกน)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการจางเหมา
พนักงาน(บริการ) 

จางเหมาพนักงานบริการเดือนละ ๙,๕๐๐ 
บาท จํานวน ๑ คน  

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจางเหมา 
และผลการปฏิบัติงาน 

เดือน ๑๒ ๐.๑๑๔๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๒. โครงการจางเหมา
พนักงาน(เจาหนาท่ี
สนับสนุนงานมหาดไทย) 

จางเหมาบริการพนักงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เดือนละ ๑๔,๕๐๐ บาท 
จํานวน ๑ คน  

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจางเหมา 
และผลการปฏิบัติงาน 

เดือน ๑๒ ๐.๑๗๔๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๓. โครงการจัดจางซอม
บํารุงรักษารถยนตทาง
ราชการ ประจํา ศสข.๖
(ขก)  

จัดจางซอมบํารุงรักษารถยนตทางราชการ
ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน
จํานวนครั้ง 

ครั้ง ๒ ๐.๐๒๕๐๐ มกราคม และ
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๔. งานตรวจสอบ
สถานภาพเครื่องมือสื่อ
สื่อสาร 

ทําปฏิทิน/ตรวจสอบสภาพการทํางานของ
เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ ICT ทุกวัน
ทําการทุกระบบ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน 
รายเดือน 

เดือน 
 
 

๑๒ 
 

- ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๕. งานบริการ
ระบบสื่อสารผาน
ดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี
(Mobile) 

เชื่อมโยงเครือขายควบคุมระบบพรอม
บริการดานติดตอสื่อสารตามท่ีไดรับ
มอบหมายหรือรองขอ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน 
รอยละ 

รอยละ ๑๐๐ ตามท่ีปฏิบัติ
ภารกิจ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

 
 

หนา ๒-61 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 
๖. งานบริการประชุมวีดิ
ทัศนทางไกล ดวยระบบ 
VCS ,UC [jabber] และ 
Web Conference 
[WebEX]  

ติดตั้ง ควบคุมบริการประชุมระบบวีดิทัศน
ทางไกลแกจังหวัดกระทรวงทบวงกรม 
ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน 
รอยละ 

รอยละ 
 

๑๐๐ 
 

- 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 

๗. โครงการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

จัดบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา 
ตามหลักสูตร/โครงการท่ีไดรับแจง 
 
 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน 
รอยละ 

รอยละ ๑๐๐ ตามท่ีจัด
ฝกอบรม 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๘. งานตรวจซอม
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ ICT จังหวัด
เครือขายรับผิดชอบ 

ทราบการชํารุดขัดของของเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICTแลวออกทําการ
ตรวจซอมใหสามารถใชการได 
 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน 
รอยละ 

รอยละ ๑๐๐ ตามท่ีออก
ดําเนินการ
ตรวจซอม 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๙. โครงการจัดจางซอม
บํารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศประจํา
หนวยงาน  

ดําเนินการจัดจางซอมลางบํารุงรักษา
ระบบเครื่องปรับอากาศประจํา ศสข.๖ 
(ขอนแกน) 
 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคิดเปน
จํานวนครั้ง 

ครั้ง ๑ ๐.๐๑๘๐ กรกฎาคม ถึง 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

๑๐. โครงการบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT  
จังหวัดเครือขาย 

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ ICT ของ ศสข.๖ และจังหวัด
เครือขายรายป 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน เปนจํานวน
ครั้ง 

ครั้ง 
 

๒ 
 

๐.๐๓๖๐ 
 

มกราคม และ
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

ศสข.๖ ขก. 
 

๑๑. งานปรับปรงุและ
พัฒนาเวบไซต ของ
หนวยงาน 

ปรับปรุงพัฒนาเวบไซต ของ ศสข.๖ ขก. 
ใหสวยงามทันสมัย สามารถใชเปนแหลง
คนควาขอมูล     ท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน 

เดือน ๑๒ - ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 

๑๒. โครงการนิเทศงาน
จังหวัดเครือขายความ
รับผิดชอบ 

ออกนิเทศงาน รับทราบปญหาอุปสรรค
เสริมสรางความรูสึกอันดี เพ่ือการปฏิบัติ
ถูกตองตรงกัน 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเปนจํานวน
ครั้ง 

ครั้ง ๑ ๐.๐๑๘๐ มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 
 

หนา ๒-62 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 
๑๓. งานจัดทําระบบ
ฐานขอมูลครุภัณฑประจํา
สํานักงาน 

รวบรวมขอมูลจัดทําใหเปนระบบ
สารสนเทศ จัดเก็บเปนฐานขอมูลและ
เผยแพรผานทาง Web Site 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ - 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕  

ศสข.๖ ขก. 
 

๑๔. งานบริการชุด
สื่อสารเคลื่อนท่ีบน
เครือขายไรสายความเร็ว
สูง  ๔G LTE 

เชื่อมโยงเครือขาย ควบคุมระบบพรอม
บริการดานการติดตอสื่อสาร 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ ตามท่ีปฏิบัติ
ภารกิจ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 

๑๕. งานกํากับติดตาม
โครงการจัดหาระบบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของ ศสข.๖ ขอนแกน 
[Backup Generator 
System] 

กํากับติดตามการดําเนินโครงการ ให
เปนไปตามกรอบระยะเวลาและ
คุณลักษณะ ท่ีไดกําหนดไว 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึง พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

ศสข.๖ ขก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๖2 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๗ (เชียงใหม)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑.โครงการบริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนนุการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง มหาดไทยและ
สวนภูมิภาคและการตรวจสอบ
สถานภาพการทํางานระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ 
ศสข.๗ (ชม.)และจังหวัดใน
พื้นที่รับผดิชอบ ดงันี ้
๑.๑ ระบบการประชุมวีดีทัศน
ทางไกล (VCS.)   
๑.๒ ระบบโทรศัพท
(MD110),ระบบโทรศัพท (IP 
Phone) 
๑.๓ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
๑.๔ ระบบสื่อสารดาวเทียม C-
Band/Flyaway  
๑.๕ ระบบวิทยุสื่อสาร/4 
GLTE       

- ดําเนินการใหบริการระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามแนวทาง/
หลักเกณฑและเวลามาตรฐานตาม
ประกาศของ ศสส.สป. และดาํเนินการ
ตรวจสอบสถานภาพการทาํงานของ
อุปกรณระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุกระบบทุกวนัทําการ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๙๕ 
- ทุกระบบ
สามารถ 
ใชงานไดเปน
ปกต ิ

๐.๐๗๕ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ศสข.๗ 
(ชม.) 

หนา ๒-๖3 



ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑.๖ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
๑.๗ ระบบเครือขาย
สื่อผสม (MPLS) 
๑.๘ ระบบวงจรสื่อ
สัญญาณทางไกล 
๑.๙ ระบบศูนยขอมูล
กลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด 
๑.๑๐ ระบบปองกันและ
กําจัดไวรัสแบบองคกร 
๑.๑๑ ระบบเคร่ืองยนต
กําเนดิไฟฟา และ
ยานพาหนะ 
๑.๑๒ ระบบไฟฟาสาํรอง 
ระบบสายดนิ และระบบ
ปองกันกระแสไฟฟา
กรรโชก  
๑.๑๓ ระบบไฟฟาแสง
สวางและระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ 
๑.๑๔ ระบบ
กลองโทรทัศน วงจรปด 
CCTV 
 

       

 
หนา ๒-๖4 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๒. โครงการนิเทศงาน
และใหคําปรึกษาดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารจงัหวัดใน
เขตรับผิดชอบ ศสข.๗ 
(ชม.) 

๑. จัดทําแผนการนิเทศงานและใหคําปรึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
บํารุงรักษาเชงิปองกัน (PM) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทุกระบบ 
๒. ดําเนินการตามแผนงานฯ จังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบรวม ๖ จังหวัดๆ ละ ๒ คร้ัง 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 

0.055 ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 
 

 

ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 
 
 

 
๓. การติดตามควบคุม
การบํารุงรักษาอุปกรณ
เคร่ืองมือสื่อสารตาม
โครงการ (Out 
Sourcing) 
๓.๑ ระบบเครือขาย
สื่อผสม (MPLS) 
๓.๒ ระบบศูนยขอมูล
กลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด 
๓.๓ ระบบประชุมวีดี
ทัศนทางไกล (VCS) 

 

- ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินการ
บํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือสื่อสารตาม
โครงการ (Out Sourcing) 
- รวบรวมผลการดาํเนินงาน 
- นําเสนอผูบังคับบัญชา 
 
 
 
 

กํากับตรวจสอบและ
รายงานผลการดําเนนิการ 

ระบบ - ทุกระบบ
สามารถ 
ใชงานได 
เปนปกต ิ

- ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-65 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. การจางเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต 

๑. ขออนุมัติกรอบอัตราจางเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนตตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของ สป.มท. 
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบตัิงานใหเปนไป
ตามสัญญาจาง 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงานเปนรายเดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

เดือน ๑๒ ๐.๑๔๔ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

๕. การจางเหมาบริการ
ทําความสะอาดอาคารที่
ทําการ 

๑. ขออนุมัติกรอบอัตราจางเหมาบริการ
พนักงานทําความสะอาดตามหลักเกณฑและ
วิธีการของ สป.มท. 
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบตัิงานใหเปนไป
ตามสัญญาจาง 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงานเปนรายเดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

เดือน ๑๒ ๐.๑๑๔ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 
 

 
๖. การเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม 

- ตามกฎเกณฑเวลาที่กําหนดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป ๒๕๖๕ 
- งบลงทุน,งบดําเนนิงาน หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ คาสาธารณปูโภค งบกลาง 
-บันทึกแบบรายงานการเบิกจายเปนรายเดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 

๗. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนของ 
ศสข.๗ (ชม.) 

- ดําเนินการปรับปรุงภูมทิัศนบริเวณ ศสข.๗ 
(ชม.) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 
 

๙๕ 
มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน 
โดยรอบ
อาคาร 

- ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 
 
 

 
 
 

หนา ๒-66 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๘. โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาสองสวาง
ภายในและภายนอก
อาคารที่ทําการ ศสข.๗ 
(ชม.) 

๑. ขออนุมัติงบประมาณจาก ศสส.สป. เพื่อ
ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในและ
ภายนอกอาคารที่ทาํการ โดยการติดตั้งเพิ่มเติม
และเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่ชาํรุดจากการใชงาน
มานานใหสามารถใชงานได  
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบตัิงานใหเปนไป
ตามสัญญาจาง 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๕ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

๙. โครงการตอเติมโรง
จอดรถยนตของ ศสข.๗ 
(ชม.) 

๑. ขออนุมัติงบประมาณจาก ศสส.สป. เพื่อตอ
เติมโรงจอดรถยนตโดยการประมาณราคาแบบ 
ปร.๔ ปร.๕ ของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด  
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบตัิงานใหเปนไป
ตามสัญญาจาง 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๒ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 
 

๑๐.โครงการเปลี่ยน
แบตเตอร่ีอุปกรณจาย
กระแสไฟฟาสํารอง 
(UPS) 10 KVA ของ 
ศสข.๗ (ชม.) 

๑. ขออนุมัติงบประมาณจาก ศสส.สป. เพื่อ
จัดซื้อแบตเตอร่ีอุปกรณจายกระแสไฟฟาสาํรอง
(UPS) 10 KVA  
๒. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๖ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

๑๑. โครงการจัดซื้อปม
ลมขนาด ๖๐ ลิตร พรอม
อุปกรณ 

๑. ขออนุมัติงบประมาณจาก ศสส.สป. เพื่อ
จัดซื้อปมลมขนาด ๖๐ ลิตร พรอมอุปกรณ  
๒. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 
 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๕ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

 
ศสข.๗ 
(ชม.) 

 
 

หนา ๒-67 



แผนปฏิบัติการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๘ (พิษณุโลก)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. โครงการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด   
(CCTV) ของศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๘ (พิษณุโลก) 

๑. กําหนดขอบเขตงาน 
๒. ตรวจสอบราคาของผูรับจาง 
๓. ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง 
๔. จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับจางดาํเนินการ 
๕. ตรวจรับงานจาง 
๖. ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

ติดตั้งระบบกลอง 
โทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) 

 ๑๐๐ ๐.๖๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

๒. โครงการกอสราง
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๘ 
(พิษณุโลก) 
 

๑.จางกอสรางปรับปรุงอาคารสาํนักงาน   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๘ (พิษณุโลก) 
๒. จัดทํารูปแบบรายการงานกอสราง 
๓. กําหนดราคากลาง 
๔. ขอความเห็นชอบ/หาตัวผูรับจาง/           
ขออนุมัติจาง 
๕. ทําสัญญาจาง 
๖. ดําเนินการกอสราง 
๗. สงมอบงานจาง/ตรวจรับการจาง 
๘. ขออนุมัติเบิกจายใหผูรับจาง 
๙. รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
๖. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการ 

รอยละ ๑๐๐ 
 

๐.๙๔๕ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

 
 

หนา ๒-68 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๓. งานบาํรุงรักษาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ ศสข.๘ 
(พิษณโุลก) และจังหวัดใน
เครือขายรับผิดชอบที่ไมอยู
ในสัญญาจาง 
  ๑) ระบบเครือขาย
สื่อผสม (MPLS) 
  ๒) ระบบวงจรสื่อ
สัญญาณ ทางไกล 
  ๓) ระบบการประชุม 
วีดิทัศนทางไกล 
  ๔) ระบบโทรศัพท (MD 
๑๑๐) 
  ๕) ระบบโทรศัพท (IP 
PHONE) 
  ๖) ระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูล 
  ๗) ระบบสื่อสาร
ดาวเทียมC-BAND) 
  ๘) ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือขาย 
  ๙) ระบบเคร่ืองยนต
กําเนิดไฟฟา 
 

๑.เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 
๒. จัดทําแบบรายงานการบํารุงรักษาระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารที่ไมอยูในสัญญาจาง 
๓. ดําเนินการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 
๔. รายงานผูบังคับบัญชาตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
๕. รวบรวมผลการดําเนนิงาน/จดัทําเปนสถิต ิ
๖. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ 
ทุกระบบ 
สามารถใช 
งานไดเปน 

ปกต ิ

๐.๐๖๐๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

 

 
 
 

หนา ๒-69 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

  ๒.๑๐ ระบบไฟฟา
สํารองและระบบปองกัน
กระแสไฟฟากระโชก 
  ๒.๑๑ ระบบศูนยขอมูล
กลาง 

       

๔. โครงการนิเทศงาน
และใหคําปรึกษาดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร งาน
สื่อสารจังหวัด กลุมงาน
ขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารสํานักงานจังหวัด
ในเครือขายรับผิดชอบ 

๑. จัดทําแผนการนิเทศงาน 
๒. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
๓. แจงจังหวัดลูกขายที่จะไปนิเทศงาน 
๔. ดําเนินการนิเทศงาน ใหคําปรึกษาแนะนาํ 
และรับขอเสนอแนะ 
๕. รวบรวมรายงานเสนอผูบงัคับบัญชา 
๖. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 
 

รอยละจังหวัดที่ไดรับการ
นิเทศงาน 

คร้ัง ๒ คร้ัง ๐.๐๕๐๐ ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

๕. ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band) 
๕.๑ ถวายความปลอดภัย
แดพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัว สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชนิี และพระ
บรมวงศานวุงทุกพระองค 
๕.๒ จัดเครือขายสื่อสาร
ในภารกิจดานความมั่นคง
ของชาติ ชวยเหลือผูประสบ 
ภัยพิบัติ การเลือกตั้งและ 
ภารกิจอ่ืนที่ไดรับการรองขอ 

๑. ดําเนินการสนับสนนุรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band) ในขายรับผดิชอบ 
และตามทีจ่ังหวัดรองขอ 
๒. จัดทําแผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม 
๓. ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
๔. แจงจังหวัดที่จะไปดําเนินการ 
๕. ขอสนับสนนุหมายเลขโทรศัพทจาก 
ศสส.สป. 
๖. ติดตั้งวางเครือขายสื่อสาร 
๗. รวบรวมผลการดําเนนิงาน เสนอ
ผูบังคับบัญชา 
๘. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินการ 
สนับสนนุรถสื่อสาร 
ดาวเทียมเคลื่อนที ่

(C-band) 

รอยละ ๑๐๐ 
จังหวัดใน 
ขายรับผิด 
ชอบและ 
หนวยงาน 
ที่รองขอ 

๐.๒๕ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕  

 
 
 

หนา ๒-๗0 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๖. งานบริหารจัดการ
ประชุมวีดทิัศนทางไกล 
(VCS) และควบคุมระบบ 
(MCU) สถานที่ของ
จังหวัด 
ลูกขายที่รับผิดชอบ 

๑. ดําเนินการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน 
ทางไกล (VCS) และควบคุมระบบ (MCU) 
จังหวัดในเครือขายรับผิดชอบ 
๒. ประสานจังหวัดที่จะดําเนนิการประชุม 
๓. รวบรวมผลการดําเนนิงานประชุม 
๔. นําเสนอผูบังคับบัญชา 
๕. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 

รอยละของการบริหาร
จัดการประชุมระบบ 
วีดิทัศนทางไกลและ
ควบคุมระบบ VCS 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๓ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

๗. งานซอมบํารุง
ยานพาหนะ / เคร่ืองยนต
กําเนดิไฟฟาและ
เคร่ืองปรับอากาศ 

๑. ตรวจสอบบํารุงยานพาหนะ / เคร่ืองยนต 
กําเนิดไฟฟา และเคร่ืองปรับอากาศ 
๒. เสนอความตองการซอม / บาํรุงรักษา 
พาหนะ / เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา และ  
เคร่ืองปรับอากาศ  
๓. ขออนุมัติดําเนินการ 
๔. ซอมบํารุงยานพาหนะ / เคร่ืองยนตกําเนิด 
ไฟฟา และเคร่ืองปรับอากาศ 
๕. เบิกจายซอมบํารุงยานพาหนะ / เคร่ืองยนต
กําเนิดไฟฟา และเคร่ืองปรับอากาศ 
๖. รวบรวมรายงานเสนอผูบงัคับบัญชา 
๗. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 

รอยละความสาํเร็จของ
การตรวจรับ 

การจางซอมบํารุง 
รักษา 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๑๒ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๗1 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๘. โครงการจางพนักงาน
รักษาความสะอาด 
ที่ทําการและบริเวณ
โดยรอบ ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 

๑. จางเหมาพนักงานรักษาความสะอาดรอบ
อาคาร ศสข.๘ (พิษณุโลก) และบริเวณโดยรอบ 
ตามหลักเกณฑคาจางของ สป.มท. 
๒. กําหนดขอบเขตงานรักษาความสะอาด 
๓. จัดจางเหมาพนักงานรักษาความสะอาด 
๔. จัดจางเหมาพนักงานรักษาความสะอาดเปน 
รายเดือนตามระเบียบพัสด ุ
๕. คณะกรรมการตรวจรับการจางรายเดือน  
๖. รวบรวมรายงาน เสนอผูบงัคับบัญชา 
๗. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 
 
 

- สัญญาจางเหมา 
ทําความสะอาดที ่
ทําการ 
- การตรวจรับงานจาง
เหมาบริการเปนรายเดือน 

เดือน ๑๒ เดือน ๐.๑๑๔ 
 

เดือนละ 
๙,๕๐๐ บาท 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

๙. โครงการฝกอบรม
สัมมนา 

๑. ดําเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม 
ในหนวยงานของ สป.มท. 
๒. ดําเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม 
นอกหนวยงานของ สป.มท. 
๓. รวบรวมผลการดําเนนิงาน 
๔. รายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
๕. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐ ๐.๐๘ ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ศสข.๘ 
(พล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๗2 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๙ (นครสวรรค)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

ภารกิจพ้ืนฐาน        
๑. บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร ของ 
ศสข.๙ (นว.) 

       

   ๑.๑ รับ-สงขาวทางระบบโทรสาร
และ E-Mail 

รับ-สงขาว  ระหวาง จว.ในความ
รับผิดชอบ กับสวนกลาง 

- รายงานประจาํเดือน 
- รายงานตามไตรมาส
แบบ รต.๒,รต.๖ 

ฉบับ มีการมอบหมาย
งาน/รับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

   ๑.2 การใชเคร่ืองวิทยุสื่อสาร ใชเคร่ืองวิทยุสื่อสาร พูดโตตอบ
ติดตอประสานงาน 

บริการไดทนัท ี คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/รับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

   ๑.3 การใชงานระบบสารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส 

รับ-สงหนังสอื/เอกสารของทาง
ราชการ 

รอยละของจํานวน นส.
สงออกทีส่งผานระบบสาร
บรรณอีเล็กทรอนิกส 

ฉบับ 
 

มีการมอบหมาย
งาน/รับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

   ๑.4 การติดตั้งอุปกรณระบบการ
ประชุมวีดทีัศน   (Cisco SX80)  และ
อ่ืนๆ (แบบประจาํที่) 

ติดตั้งกลอง VCS ,  Monitor  
เคร่ืองเสียง  
ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการ
เชื่อมตอกับ จว.และสวนกลาง 

เวลาเฉลี่ยรายการติดตัง้
อุปกรณเคร่ืองมือสื่อสาร 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/รับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

   ๑.5 การติดตั้งอุปกรณ MCU (แบบ

ประจําที)่ 

 

ตรวจสอบสถานะ การเชื่อมตอ 
อุปกรณ แลว ทดสอบโดยการ
เรียกเลขหมายหองประชุม ที่
กําหนดให ใชงาน จว. ลูกขาย 
และสวนกลาง 

เวลาเฉลี่ยรายการติดตัง้
อุปกรณเคร่ืองมือสื่อสาร 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/รับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

หนา ๒-73 



 (ตอ)                หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   ๑.6 การควบคุมระบบการประชุมวี
ดีทัศนฯ ดวยโปรแกรมควบคุมการ
ประชุมผานอุปกรณ MCU 
 

ในการประชุม VCS ไดดําเนนิการ
ตามข้ันตอน ดังนี ้
- ติดตั้งเคร่ือง Computer  ใช
ควบคุม MCU  
- ทดสอบระบบ VCS กับ จว.และ
สวนกลาง  
- ตรวจสอบPacket loss และคา
ตาง ๆ ในระบบ VCS จว. ในขาย 
- ติดตอระบบ VCS เขา MCU(
สวนกลาง ) 
- พรอมบังคับภาพและเสียง จว.
ในขาย 

รอยละความสาํเร็จในการ
ใหบริการระบบการ
ควบคุมการ 
ประชุมวีดทีัศนทางไกล
ผานอุปกรณ MCU 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

   ๑.7 ติดตั้งระบบประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
         Cisco WebX   

- สรางหองประชุมให จว. ลูกขาย 
ใชงานตามที่รองขอ สงมอบการ
ควบคุมให จว. 

เวลาเฉลี่ยรายการติดตัง้ 
ระบบ และสงมอบการ
ควบคุมระบบใหจังหวัด 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

๒. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 
ศสข.๙ (นว.) 

       

     ๒.๑ การติดตั้งและตรวจซอม
เคร่ืองคอมพิวเตอร  
           และอุปกรณ 

เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการรอง
ขอ 
 

รายงานตามไตรมาส 
แบบ รต.๔ , ร.๒ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

     ๒.๒ การปรับปรุงเว็ปไซค ศสข.๙ 
นว 

อัพเดทขอมูลใหม ๆ ทุกวันทําการ คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

     ๒.๓ ระบบปองกันและกําจดัไวรัส
แบบองคกร  (Nod 32 Server)      

ตรวจสอบทุกวันทาํการ 
 

รายงานประจาํเดือน คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. 
ศสข.๙ (นว.) 

ต.ค.๖๔–ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

 

 
หนา ๒-74 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

3. การตรวจสอบสถานภาพระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกนั
(PM)ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารของ ศสข.๙ (นว.)และกลุม
งานอํานวยการสํานักงานจังหวัดใน
ขาย    รับผิดชอบ 

       

     การตรวจสอบระบบปองกันและ
กําจัดไวรัส แบบองคกร (Nod ๓๒
Server) 

ตรวจสอบทุกวันทาํการ รายงานประจาํเดือน คร้ัง ทุกระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

๑ ต.ค.64 – ๓๐ 
ก.ย.๖5 

ฝ.ทส. 

4. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) 
ระบบปกติและอุปกรณ ICT ของ 
ศสข.๙ (นว.) และกลุมงาน
อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ 

       

   4.1 การบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายและเคร่ือง
คอมพิวเตอรลูกขาย 

- ตรวจสอบการทํางานเปนประจํา
ทุกเดือน 

รายงานประจาํเดือน คร้ัง ทุกระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

   4.2 การบํารุงรักษาระบบปองกัน
และกําจัดไวรัสแบบองคกร (Nod ๓๒ 
Server) 

- ตรวจสอบการทํางานเปนประจํา
ทุกเดือน 

รายงานประจาํเดือน คร้ัง ทุกระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

5. การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.
๙ (นว.) 

       

   5.๑ งานการเงินและบัญช ี        
        5.๑.๑ หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานการเบิกจายเงนิ
งบประมาณประจําเดือน 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

 

หนา ๒-75 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

        5.๑.๒ หมวดคาสาธารณปูระ
โภค 

ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานการเบิกจายเงนิ
งบประมาณประจําเดือน 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

        5.๑.๓ หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานการเบิกจายเงนิ
งบประมาณประจําเดือน 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   5.๒ งานพัสด ุ ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานประจาํเดือน คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   5.๓ การใชจายงบประมาณ
ประจําเดือน    

ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานประจาํเดือน คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   5.๔ การจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ดําเนินการสํารวจวสัดุอุปกรณทีม่ี
ความจําเปนที่จะตองดําเนนิการ
จัดซื้อและจัดจาง ตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ดําเนินการจัดซื้อและจัด
จางตามกําหนดเวลา 
 

คร้ัง มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

        5.๔.๑ จัดจางซอมครุภัณฑ
สํานักงาน ของศสข. ๙  (นว.) 
 

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ 
จัดจาง 
สงมอบงาน ตรวจรับพสัดุและ
รายงาน 
หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิก
จายเงิน 
จายเงินผูรับจาง  พรอมรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
 

- ดําเนินการตาม
กําหนดเวลา 
 

คร้ัง/วัน มีการมอบหมาย
งาน/ผูรับผดิชอบ 
 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 
 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

หนา ๒-76 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด

แผนงาน/
โครงการ 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

        5.๔.๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ของ ศสข.๙ (นว.) 
 

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ 
สงมอบพัสดุ ตรวจรับพสัดุและรายงาน 
ห.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน 
จายเงินผูขาย  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน 
 

- ดําเนินการ
ตาม
กําหนดเวลา 

 

คร้ัง/วัน มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 
 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

        5.๔.๓ การจางพนักงานทํา
ความสะอาด 
 

และดําเนนิการขออนุมัติเบกิขอความ
เห็นชอบและขออนุมัติดําเนนิการ 
จาง  โดยดําเนนิการทั้งป ตามบนัทึกขอตกลง
หรือสัญญาจาง และสงมอบงานเปนรายเดือน 
กรรมการจะดําเนินการตรวจรับ และรายงาน
ผลการตรวจรับตอ หน.หนวยงาน จายเงนิให
ผูรับจาง พรอมใบสําคัญรับเงนิ  

- ดําเนินการ
ตาม
กําหนดเวลา 

 

คร้ัง/ป มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

- 
 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

        5.๔.๔ การจางพนักงาน
สารสนเทศ 
 

ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
ดําเนินการจาง  โดยดําเนนิการทั้งป ตาม
บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบ
งานเปนรายเดือน กรรมการจะดําเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับตอ หน.
หนวยงาน จายเงนิใหผูรับจาง พรอม
ใบสําคัญรับเงนิ 

- ดําเนินการ
ตาม
กําหนดเวลา 
 

คร้ัง/ป มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

- 
 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-77 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

6. การบริหารงานทั่วไป 
ของ ศสข.๙ (นว.) 

       

   6.๑ งานการบริหารงาน
บุคคล 
        

การจัดทําหนังสือ/เอกสาร - รายงานประจาํเดือน 
- ดําเนินการทุกวนัทาํการ 
- รายงานประจาํเดือน 

คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   6.๒ งานธุรการและสาร
บรรณ 
        

ปฏิบัติงานทุกวนัทาํการ - รายงานประจาํเดือน 
- ดําเนินการทุกวนัทาํการ 
- รายงานประจาํเดือน 

คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   6.๓ งานอาคารสถานที ่ 
        

การสํารวจ/ตรวจสอบ/บาํรุงรักษา - รายงานประจาํเดือน 
- ดําเนินการทุกวนัทาํการ 
- รายงานประจาํเดือน 

คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   6.๔ งานยานพาหนะ  การซอมแซม บํารุงรักษา - รายงานผลเมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว 
- รายงานประจาํเดือน 

คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-78 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๗. การบริการตาง ๆ        
   7.๑ การตรวจสอบ/
บํารุงรักษารถยนต ของ ศสข.
๙ (นว.) 

ตรวจสอบ/บาํรุงรักษาทุกเดือน - รายงานประจาํเดือน คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   7.๒ การจัดหองประชุม 
ของ ศสข.๙ (นว.) 

การจัดเตรียมความพรอมอุปกรณ/โตะ/
เกาอ้ี และทําความสะอาด 

- รายงานประจาํเดือน คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

   7.๓ การตรวจซอม
สาธารณปูโภค ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/
บํารุงรักษา และดําเนินการเมื่อมีการแจง
เสีย 

- ดําเนินการทุกวนั/รายงาน
ประจําเดือน 

คร้ัง มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ง.บท. 

8. การตรวจสอบสถานภาพ
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร การบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน(PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ศสข.๙ (นว.) และกลุม
งานอํานวยการ  สํานักงาน
จังหวัด ในขายรับผิดชอบ 

       

   8.๑ การตรวจสอบระบบ
เชื่อมโยงเครือขาย
ระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS) 
ของ ศสข.๙ (นว.) 

ใชคําสั่ง Ping  รอยละความสาํเร็จของการ
ใชงานของอุปกรณ ICT ทุก
ระบบ และคร่ืองมือสื่อสาร 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

หนา ๒-79 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   8.๒ การตรวจสอบ
ระบบตูชุมสายโทรศัพท 
MD ๑๑๐ ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

ใชโปรแกรม FIOL รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือ 
สื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๓ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารขอมูล 
 
 
 

ใชคําสั่ง Ping รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือ 
สื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๔ การตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม มีการตรวจสอบ ขอมูลทุก
วัน 

คร้ัง 
 

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผูรับผิดชอบ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๕ การตรวจสอบ
ระบบไฟฟา, เคร่ืองยนต
กําเนดิไฟฟา, เคร่ืองสํารอง
ไฟฟา (UPS) ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

- ตรวจดูที่ตูเมนตไฟฟา 
- โดยการสตารทเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา 
- ปด-เปดเคร่ืองสํารองไฟฟา ดกูารจายไฟฟา
สํารอง 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือ 
สื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 
 
 

หนา ๒-๘0 



 

(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   8.๖ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ 
         (C-BAND) แบบ 
FTDMA ประจาํ ศูนย
เทคโนโลย ี
         สารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค) 

- ติดตั้งระบบรถยนตสื่อสารดาวเทียม เพื่อทํา
การเชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. 
- ทดสอบดรูะดบัสัญญาณตามเกณฑที่
กําหนด 
- ทดสอบการใชงานโทรศัพทขาย มท. และ
ขายบริษัทโทรคมนาคมแหงชาต ิฯ ระบบวดีี
ทัศนทางไกล ระบบสื่อสารขอมูล และระบบ
เชื่อมโยงวิทยุสื่อสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือ 
สื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 

 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๗ การตรวจสอบ
ระบบโทรศัพทและโทรสาร 
ของศสข.๙ (นว.) 

-ใชโทรศัพทเรียกออกทางใกล และทางไกล 
ไปยังจงัหวัดในขายรับผดิชอบ และสวนกลาง 
-ทดสอบการรับ-สงเอกสารผาน
เคร่ืองโทรสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และคร่ือง
มือสื่อสาร ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๘ การตรวจสอบ
ระบบปองกันไฟฟากระโชก 
         (Surge 
Protection) ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

- ดูสถานะหลอดไฟที่ตูปองกันไฟฟากระโชก รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และคร่ือง
มือสื่อสาร ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๙ การตรวจสอบ
เคร่ืองควบคุมการ เปด – 
ปด 
         เคร่ืองปรับอากาศ
อัตโนมัต ิของ ศสข.๙ (นว.) 
 
 

- ดูสถานะหลอดไฟ 
- ตรวจการทํางานของ Magnatic 
- ตรวจการทํางานของ Phase Protector 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 
ICT ทุกระบบ และคร่ือง
มือสื่อสาร ไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 

หนา ๒-๘1 



 

(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   8.๑๐ การตรวจสอบ
ระบบกราวดอุปกรณ
เคร่ืองมือสื่อสาร ของ ศสข.
๙ (นว.) 

- ใชเคร่ืองมือวัดตรวจสอบ 
- ตรวจดูบอกราวด 

รอยละความสาํเร็จของการ
ใชงานของอุปกรณ ICT ทุก
ระบบ และเคร่ืองมือ 
สื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑๑ การตรวจสอบ
ระบบโทรศัพทในขาย           
กระทรวงมหาดไทย (IP 
Phone) 

- ใชโปรแกรม VMS เชื่อมตอกับอุปกรณ 
- Read parameter ดึงขอมูลจากอุปกรณ 
มาตรวจสอบ 

รอยละความสาํเร็จของการ
ใชงานของอุปกรณ ICT ทุก
ระบบ และคร่ืองมือสื่อสาร 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑๒ การตรวจสอบ
ระบบวิทยุและเสาวิทยุ
สื่อสาร (Self Support) 
ของ ศสข.๙ (นว.) 

- ตรวจสอบเคร่ืองวิทยุสื่อสาร 
- ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา 
- ดูตูเคร่ืองควบคุมการกระพริบของหลอดไฟ 

รอยละความสาํเร็จของการ
ใชงานของอุปกรณ ICT ทุก
ระบบ และคร่ืองมือสื่อสาร 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑๓ การตรวจสอบ
เคร่ืองปรับอากาศ ของ 
ศสข.๙ (นว.) 

เปด-ปด เคร่ืองปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ 
และการทํางานของเคร่ือง 

รอยละความสาํเร็จของการ
ใชงานของอุปกรณ ICT ทุก
ระบบ และคร่ืองมือสื่อสาร 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑๔ การตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ดับเพลิง) 

ตรวจสอบทุกวันทาํการ ดูสถานะไฟการ
ทํางานดูสถานะเกดวัดระดับน้ํายาเคมี 

รายงานประจาํวัน คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 
 
 
 
 

หนา ๒-82 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   8.๑๕ การตรวจสอบ
อุปกรณสลับสัญญาณ L๓ 
(Router) ระหวาง ศสข.-
สื่อสารจังหวัด Cisco รุน 
WS - C ๓๘๕๐ - ๒๔T 

ตรวจสอบทุกวันทาํการ ดูสถานะไฟการ
ทํางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณอ่ืน 

รายงานประจาํวัน คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑๖ การตรวจสอบ
อุปกรณสลับสัญญาณ L๒ 
Switch  ยี่หอ Cisco รุน 
๒๙๖๐x_๒๔TS 

ตรวจสอบทุกวันทาํการ ดูสถานะไฟการ
ทํางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ
เคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนๆ 

รายงานประจาํวัน คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   8.๑7 การตรวจสอบ
อุปกรณ 4 G LTE 
 

ตรวจสอบทุกวันทาํการ ตรวจสอบความเร็ว 
Internet  ในการเชื่อมตอรับสงขอมูล และ 
การเชื่อมโยงระบบวิทยุสื่อสาร 

รายงานประจาํวัน คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

9. การบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน (PM) อุปกรณ 
ICT  ของ ศสข.๙ (นว.) 
และกลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ 

       

   9.๑ การบํารุงรักษา
ระบบตูชุมสายโทรศัพท 
MD๑๑๐ 

- ทําความสะอาด ดูดฝุนตูชุมสาย 
- ตรวจสอบการทํางานของตูชุมสายโทรศัพท 
  อัตโนมัต ิ
- ตรวจสอบระบบไฟฟาสาํรอง 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ๘๐ 
 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 
 
 

หนา ๒-83 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   9.๒ การบํารุงรักษา
เคร่ืองโทรศัพทและโทรสาร 

- เช็ดทําความสะอาดเคร่ืองโทรศัพทและ
โทรสาร 
- ตรวจสอบการทํางาน โทรออก รับสาย 
ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๓ การบํารุงรักษา
เคร่ืองปองกันไฟฟากระโชก         
(Surge Protection) 

- ทําความสะอาด ดูดฝุน 
- ตรวจสอบการทํางาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๔ การบํารุงรักษา
เคร่ืองควบคุมการ  เปด-ปด 
         เคร่ืองปรับอากาศ
อัตโนมัต ิ

- ทําความสะอาด ดูดฝุน 
- ตรวจสอบการทํางาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๕ การบํารุงรักษา
ระบบกราวดอุปกรณ
เคร่ืองมือสื่อสาร 

- ทําความสะอาด  บอกราวด 
- ย้ําจุดตอบารกราวดใหแนนหนา 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-84 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

    9.๖ การบํารุงรักษา
ระบบรถยนตสื่อสารผาน
ดาวเทียม ประจาํ ศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๙ 
(นครสวรรค) 

-ทําความสะอาด ดูดฝุนอุปกรณเคร่ืองมือ
สื่อสาร 
ในรถยนตสื่อสารผานดาวเทียม 
-ตรวจสอบสภาพรถยนต น้าํมันเคร่ือง น้ํา
หมอน้ํา น้ํากลัน่ของแบตเตอร่ี 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

๐.๐๔๐๐๐๐ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

    9.๗ การบํารุงรักษา
ระบบโทรศัพทในขาย          
กระทรวงมหาดไทย (IP 
Phone) 

- ทําความสะอาด ดูดฝุน 
- ตรวจสอบการทํางาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

    9.๘ การบํารุงรักษา
ระบบเสาวิทยุสื่อสาร          
(Self Support) ของ ศสข.
๙ (นว.) 

       

      9.8.๑ เสาวิทยุสื่อสาร 
(Self Support) ของศสข.
๙ (นว.) 
 

- ตรวจสอบสภาพเสาวิทย ุ
- ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวดเสา
วิทยุสื่อสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

      9.๘.๒ สายสงและ
สายอากาศ ทีต่ิดตั้งบนเสา
วิทยุสื่อสาร (Self 
Support) ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

- ตรวจสอบสภาพสายสงและสายอากาศ 
- ตรวจวัดสายสงและสายอากาศดวย
เคร่ืองวัด SWR และเคร่ืองมือตรวจวัดอ่ืน 
และทําความสะอาดข้ัวตอตางๆ 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 

หนา ๒-85 



 (ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

      9.๘.๓ ระบบสัญญาณ
ไฟเสาวิทยุสื่อสาร (Self 
Support) ของ ศสข.๙ 
(นว.)  

- ตรวจสอบไฟกระพริบบนเสาวทิยุสื่อสาร 
- ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพริบ 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๙ การบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศของ 
ศสข.๙ (นว.) 

- ทําความสะอาด เปาฝุน 
- ลาง Filter กรองอากาศ 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๑๐ การบํารุงรักษา
อุปกรณเชื่อมโยงสัญญาณ 
Digital ระหวาง ศสข.-
สื่อสารจังหวัด ผานใยแกว
นําแสง (FMUX-๐๑) 

- ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวัน 
- ดูดฝุน ทาํความสะอาด 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๑๑ การบํารุงรักษา
อุปกรณสลับสัญญาณ L๓ 
(Router) ระหวาง ศสข.-
สื่อสารจังหวัด Cisco รุน 
WS - C ๓๘๕๐ - ๒๔T  

- ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวัน 
- ดูดฝุน ทาํความสะอาด 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๑๒ การบํารุงรักษา
อุปกรณสลับสัญญาณ L๒ 
Switch ยี่หอ Cisco รุน 
๒๙๖๐x_๒๔TS 

- ตรวจสอบทุกวันทาํการ 
- ดูดฝุน ทาํความสะอาด 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 

หนา ๒-86 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

   9.๑๓ การบํารุงรักษา
เคร่ืองวิทยุสื่อสารแบบ
ประจําที่ แบบเคลื่อนที่ 
และแบบมือถือ ของ ศสข.
๙ (นว.) 

- ตรวจสอบการทํางานทุกวันทาํการ 
- ทําความสะอาด 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๑๔ การบํารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย           
(Firewall) 

- ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม 
- ทําความสะอาด 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

   9.๑5 การบํารุงรักษา
ระบบอุปกรณ 4 G LTE 

- เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ 
- ตรวจสอบข้ัวตอตางๆ 

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ 

ICT ทุกระบบ และ
เคร่ืองมือสื่อสาร ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

คร้ัง สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๑0. การติดตาม 
ตรวจสอบวงจรเชาระบบ
เชื่อมโยงเครือขาย
ระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย 
(MPLS) 

- ตรวจสอบ ควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณ 
  เคร่ืองมือสื่อสารของบริษัทฯและรายงาน
ผลไป  ศสส.สป. 

มีการกํากับการตรวจสอบ
และรายงานผลการ

ดําเนินการ 

คร้ัง ทุกระบบ
สามารถใชงาน
ไดปกต ิ

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-87 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑1. การดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ ของ ศสข.๙ 
(นว.) 

       

    ๑1.๑ ถวายความ
ปลอดภัยดานสื่อสาร แด
พระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี  และ
พระบรมวงศานุวงศทุก            
พระองค 

- รับแจงการขอสนับสนนุรถสื่อสารดาวเทียม  
  จาก จังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ 
- ขออนุมัติไปราชการ ดําเนนิการตาม
แผนการ ใชรถสื่อสารดาวเทียม 
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑ 

มีการดําเนินการตาม
แผนงาน 

คร้ัง จัดทําแผน
ดําเนินการ 

๐.๒๐๖๐๐๐ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

    ๑1.๒ จัดเครือขาย
สื่อสารในภารกิจดานความ
มั่นคงของชาต/ิสนบัสนุน
การปฏิบัติภารกิจของนายก            
รัฐมนตรี/รัฐบาล/ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตัิ/ประเพณ ี
– วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง 
สส. , สว.  และภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ไดรับการรองขอ 

- รับแจงการขอสนับสนนุรถสื่อสารดาวเทียม 
  จากจังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ 
- ขออนุมัติไปราชการ ดําเนนิการตาม
แผนการ ใชรถสื่อสารดาวเทียม 
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑ 
 

มีการดําเนินการตาม
แผนงาน 

คร้ัง จัดทําแผน
ดําเนินการ 

๐.๐๒๐๐๐๐ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๑2. แผนการติดตามการ
ตรวจซอมบํารุงรักษา 
(MA) ระบบ สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-
BAND) แบบ FTDMA      
ของ ศสข.๙ (นว.) 

ตรวจสอบ ควบคุม การตรวจซอมบํารุงรักษา
อุปกรณเคร่ืองมือสื่อสารของบริษัทฯและ
รายงานผลไป ศสส.สป.  

รอยละความสาํเร็จของ
การใชงานของอุปกรณ ไม

นอยกวารอยละ ๙๐ 

คร้ัง ระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

 

หนา ๒-88 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑3. แผนการติดตามการ
ใชงานระบบปองกันไวรัส      
แบบองคกร (Nod ๓๒)
จังหวัดในขายรับผดิชอบ      
๗ จังหวัด 

- ประสานการปฏิบัติงาน/ปญหา/อุปสรรค 
  /ขอเสนอแนะ 

รายงานผลหลงัเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน 

คร้ัง ระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

๑4. แผนการติดตาม
ควบคุมการบํารุงรักษา
อุปกรณ เคร่ืองมือสื่อสาร
จังหวัดในขาย ๗ จังหวัด 
ตามโครงการ
Outsourcing ระบบ 
MPLS  

- ประสานการปฏิบัติงาน/ปญหา/อุปสรรค 
  เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข 

รายงานผลหลงัเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน 

คร้ัง ระบบสามารถ
ใชงานไดปกติ 

ใช งปม. ศสข.
๙ (นว.) 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๑5. แผนการนิเทศงาน
และใหคําปรึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งานสถานี
สื่อสารจังหวัดกลุมงาน
อํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดในขาย รับผิดชอบ 
๗ จังหวัด 

- จัดทําแผนงาน 
- ขออนุมัติไปราชการ 
- ดําเนินการตามแผนงานตามจงัหวัดในขาย 
  รับผิดชอบ (รอบแรกในชวงเดอืน ต.ค.-มี.ค.  
  รอบหลังในชวงเดือน เม.ย.-ก.ย.) 
- สรุปการดําเนนิงาน และรายงาน 

จํานวนสื่อสารจังหวัดที่
ไดรับการนิเทศ 

คร้ัง ดําเนินการ
ตามแผนงาน 
๒ คร้ัง 

๐.๐๕๗๐๐๐ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

๑6. แผนงานกิจกรรม ๕ 
ส ณ อาคารสํานักงาน
ปจจุบัน และ อาคารสถานี
สื่อสารหลังเดิม โดยรอบ
บริเวณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

-ขออนุมัติแผนงาน 
-ดําเนินการตามแผนงานกิจกรรม ๕ ส 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
-สรุปการดําเนนิงาน และรายงานผลการ 
 ดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนงาน รอยละ ๘๐ ๐.๐๐๒๐๐๐ ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

หนา ๒-89 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

17. แผนงานการ
บํารุงรักษาระบบงานและ
เคร่ืองมือสื่อสาร ดาน ICT 
ของจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด 
 

- จัดทําแผนงาน 
- ขออนุมัติไปราชการ 
- ดําเนินการตามแผนงานตามจงัหวัดในขาย 
  รับผิดชอบ 
- สรุปการดําเนนิงาน และรายงาน 

จํานวนสื่อสารจังหวัดที่
ไดรับการนิเทศ 

คร้ัง ระบบอุปกรณ
เคร่ืองมือ
สื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 
และใชงานได
ตลอดเวลา 

๐.๐๓๑๐๐๐ ๑ ต.ค.64 – ๓๐ 
ก.ย.๖5 

ฝ.สส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-๙0 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑๐ (สุราษฎรธานี)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. ตรวจซอมเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ทําการตรวจซอมแกไขเคร่ืองมือสื่อสารและ
อุปกรณ ICT ใหสามารถใชงานไดปกต ิ

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๒. ติดตั้ง เชื่อมโยง วาง
เครือขายและร้ือถอนระบบ
เคร่ืองมือสื่อสาร 
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ และ 4G LTE 

เมื่อไดรับการรองขอหรือมอบหมายใหจัด  
รถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชือ่มโยง     
วางเครือขายสื่อสารและเคร่ืองมือสื่อสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๓. ตรวจสอบบํารุงรักษา
ระบบเคร่ืองมือสื่อสารและ
อุปกรณ ICT การเชื่อมโยง
เครือขายตางๆ 

ตรวจสอบสถานภาพของระบบเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT ทั้งฮารดแวร 
และซอฟทแวร อยางนอยวนัละ ๑ คร้ัง 
 ในวันทาํการ ตามแบบรายงาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๔. นิเทศงานและ
บํารุงรักษาเชงิปองกันงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นิเทศงาน และบํารุงรักษาระบบและ
เคร่ืองมือสื่อสารของจังหวัดในเขตที่
รับผิดชอบ จาํนวน ๕ จังหวัด (ชพ., รน., พง.
, ภก. และ สฎ.) ใหสามารถใชงานไดปกติ  
๔.๑ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 - ระบบ MPLS    
- ระบบโทรศัพท 
 - ระบบเคร่ืองดับเพลิง  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

หนา ๒-๙1 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

 - ระบบ GROUND - ระบบไฟฟาสํารอง 

 - ระบบดาวเทียม   - ระบบวิทยุสือ่สาร 
      

๔.๒ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ระบบ VCS 
 - ระบบ Antivirus 
 - ระบบโทรสาร 
 - ระบบศูนยขอมูลกลาง 
 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 - ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

๕. บํารุงรักษาและตรวจ
ซอมยานพาหนะ 

ตรวจสอบบาํรุงรักษายานพาหนะของ ศสข.
๑๐ (สฎ.) ทุกคัน และดาํเนินการตรวจซอม 
เมื่อมีความชํารุดขัดของ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส./
บริหาร 

๖. บํารุงรักษาระบบสาํรอง
ไฟฟา (UPS) และ
เคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา 

ตรวจสอบ บาํรุงรักษา ระบบสาํรองไฟฟา
ของ ศสข. ๑๐ (สฎ.) ทุกวันทําการ 
 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส. 

๗. บํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ 

ตรวจสอบ บาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
ศสข.๑๐ (สฎ.) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.สส./
บริหาร 

๘. ติดตั้ง ใชงานโปรแกรม
ปองกันไวรัส 

ติดตั้ง ตรวจสอบ แนะนาํการใชงานระบบ
ปองกันไวรัสของเคร่ืองคอมพิวเตอร ของ 
ศสข.๑๐ (สฎ.) และจังหวัดลูกขาย 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

๙. ใหบริการระบบการ
ประชุมวีดทิัศนทางไกลผาน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ใหบริการการประชุมผานระบบวีดิทัศน
ทางไกล (VCS) ควบคุม MCU, Jabber, 
Webex, Zoom เชื่อมโยงจังหวดัลูกขาย ๕ 
จังหวัด (ชพ., รน., พง., ภก. และ สฎ.) และ
จังหวัดอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับการรองขอ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 

 หนา ๒-92  
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๐. การพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพนัธ 

ปรับปรุงเว็บไซต ศสข. ๑๐ (สฎ.)ใหเปน
ปจจุบนั ทันสมัย เพื่อประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส., ฝ.
สส. 

๑๑. พัฒนาบุคลากร 
เสริมสรางประสิทธิภาพนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชประโยชน 

จัดเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ ที่ ศสส.สป. หรือหนวยงานอ่ืนๆ จัด
ฝกอบรม ทั้งออนไลน และออฟไลน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 
ฝ.สส. 
บริหาร 

๑๒. การใหบริการ รับ-สง 
ขาวทางโทรสาร และระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 - รับ-สง ขาวผานระบบโทรสาร และระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสสวนกลาง และ
จังหวัดลูกขาย ๕ จังหวัด (ชพ., รน., พง., 
ภก. และ สฎ.)  
 - รวบรวมสถิติขาวรับ - ขาวสง 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 
บริหาร 

๑๓. การเบิกจาย
งบประมาณ 

 - ควบคุมการเบิกจายงบประมาณประจาํป 
 - รายงานงบประมาณ ศสส.  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ บริหาร 

๑๔. การดําเนินการดาน
พัสด ุ

จัดซื้อ/จัดจาง/ควบคุมการเบิกจายใชงาน
พัสดุครุภัณฑ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ บริหาร 

๑๕. จางเหมาเจาหนาที่
สนับสนนุงานมหาดไทย 
และพนักงานขับรถยนต 

กํากับ ดูแล ควบคุมการทาํงานตามสัญญา 
จางเหมา จนท. ศสข. ๑๐ (สฎ.) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ บริหาร 

๑๖. ยายเคร่ืองมือสื่อสาร
สถานีสื่อสาร  
จ.ภูเก็ต 

- เขียนแผน และเสนอแผนโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่จะใชงาน 
- ดําเนินการตามแผน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 
ฝ.สส. 
บริหาร 

 
 
 
 

หนา ๒-93 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๗. กํากับ ดูแล 
ประสานงานโครงการ
ปรับปรุงระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย 

- โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท  
IP Telephony ศสข. ๑๐ (สฎ.) และลูกขาย 
- ปรับปรุงระบบ Ground ศลก. - ลูกขาย 
- ระบบปายประชาสัมพนัธอัจฉริยะ – ลูก
ขาย 
- โครงการจัดหาระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สํารองของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเขต  
๑๐ (สฎ.) (Backup Generator System) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ ฝ.ทส. 
ฝ.สส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒-94 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑. การตรวจสอบ ตรวจ
ซอม ระบบ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ และการเชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสารและ
สารสนเทศ  

- ตรวจสอบ ตรวจซอม ระบบ เคร่ืองมือ 
อุปกรณดาน ICT และที่เก่ียวของทุกระบบ
ของ ศสข.๑๑ (นศ.) และของจังหวัดลูกขาย 
รายงาน รายเดือน//ไตรมาส  
- ตรวจสอบการเชื่อมโยงเครือขาย ศสข.๑๑ 
(นศ.) กับจังหวัดลูกขาย และอ่ืนๆ รายงาน
ประจําวนั 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐   ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส. 

๒. การบํารุงรักษาเชิง
ปองกันระบบเคร่ืองมือ
สื่อสารและอุปกรณดาน 
ICT ใหกับจังหวัดลูกขายที่
รับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบ ตรวจซอม และ
บํารุงรักษาเชงิปองกัน ระบบเคร่ืองมือสื่อสาร
และอุปกรณดาน ICT (PM) ทุกระบบของ
จังหวัดลูกขาย กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 
และพัทลงุ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

(อยางนอยปละ ๑ คร้ัง) 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส. 

๓. การใหบริการรถยนต
สื่อสารดาวเทียมและระบบ
เครือขายไรสายความเร็วสูง 
๔G LTE พรอมระบบโคม
ไฟสองสวาง (Balloon 
Light) 

ดําเนินการจัดรถยนตสื่อสารดาวเทียมไป
ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือขายระบบเคร่ืองมือ
สื่อสาร อุปกรณดาน ICT และระบบโคมไฟ
สองสวาง (Balloon Light) ในพื้นที่จังหวัดที่
รับผิดชอบ ไดแก กระบี่ ตรัง 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และพืน้ที่อ่ืนๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย   

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ  ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส.  

 
 
 

 
หนา ๒-95 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๔. การบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา และระบบไฟฟา
สํารอง ที่อยูในความ
รับผิดชอบของ ศสข.๑๑ 
(นศ.)   

- บํารุงรักษาระบบไฟฟาแสงสวางและระบบ
ไฟฟากําลัง บริเวณภายในและภายนอก
อาคาร ไดแก การติดตั้งเพิ่มเติมและซอมแซม
สวิทช ปลั๊ก หลอดไฟ สายไฟทีช่ํารุดจากการ
ใชงานใหสามารถใชงานไดปกติ  
- บํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและ UPS 
โดยการทดสอบการทํางาน สัปดาห/เดือน   

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส. 

๕. การตรวจสอบ
สถานภาพและการใชงาน
ระบบวิทยุสื่อสารของ ศสข.
๑๑ (นศ.) และจังหวัดใน
ขายรับผิดชอบ เพื่อให
ระบบมีความพรอมใชงาน
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

- ดําเนินการตรวจสอบระบบวิทยุสื่อสารและ
อุปกรณ พรอมทดสอบการใชงานตามแบบ
รายงานอยางนอยวันละ ๑ คร้ัง ทุกวันทําการ 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส.  

๖. การกํากับ ดูแล การ
ดําเนินโครงการตาม
แผนงานหรือโครงการของ 
ศสส.สป.มท. ที่ติดตั้ง ณ 
ศสข.๑๑ (นศ.) และจังหวัด
ลูกขายรับผิดชอบ  

- กํากับ ดูแล และควบคุมการดาํเนินงาน 
การสํารวจ การติดตั้ง และการใชงาน ของ
โครงการ ดังนี ้
๑) โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวย
ปายประชาสัมพนัธอัจฉริยะ 
๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟาอาคารศาลากลาง
จังหวัด  
๓) โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP 
Telephony) เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจร
ของกระทรวงมหาดไทย  

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส.  

 
 

หนา ๒-96 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๗. การใหบริการรับ – สง 
ขอมูลขาวสาร 

ใหบริการรับ – สง ขอมูลขาวสาร ผาน
เคร่ืองมือสื่อสารของหนวยงาน  
- โทรสาร (FAX) 
- อ่ืนๆ  

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส.  

๘. โครงการนิเทศงาน 
ติดตาม และบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน งานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหกับจังหวัดใน
ขายที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด   
 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยม บํารุงรักษา 
เชิงปองกัน เคร่ืองมือ อุปกรณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจังหวัดลูกขาย ไดแก 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง และตรัง  

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

๙. การใหบริการระบบการ
ประชุมวีดทิัศนทางไกล 
(Video Conference 
System) และการประชุม
ออนไลนทุกระบบ 

ใหบริการควบคุมระบบการประชุมวีดิทัศน
ทางไกล (Video Conference System) 
การประชุมระหวางสวนกลางกับจังหวัดใน
ขาย ๔ จังหวัด การประชุมจังหวัดและการ
ประชุมภายในจังหวัด ผานระบบ 
- Video Conference System 
- Jabber 
- Webex 
- Zoom 
- ถายทอดผาน Line Live , Facebook 
Live และ Streaming และอ่ืนๆ   

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 

๑๐. การใหบริการระบบ
ปองกันไวรัส  

- ติดตาม ติดตั้ง บํารุงรักษา ระบบปองกัน
ไวรัสในจังหวัดลูกขาย 
- รายงานการติดตั้งระบบปองกันไวรัสราย
เดือน 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.ทส. 
 

 
 

หนา ๒-97 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๑. การพัฒนาบุคลากร จัดสงเจาหนาที่ของ ศสข.๑๑ (นศ.) 
เขารับรวมการฝกอบรม การประชุม การ
สัมมนา เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดานที่เก่ียวของการปฏิบัติงาน 
และดานอ่ืนๆ 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส. 
ฝ.ทส. 

งานบริหาร 

๑๒. การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- แตงตั้งคณะทาํงานเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการทํางาน 
- กําหนดมาตรการการใชพลังงาน 
- กําหนดผูรับผดิชอบในแตละดาน 
- ติดตาม ประเมนิผลสัมฤทธิ ์

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ ฝ.สส. 
ฝ.ทส. 

งานบริหาร 

๑๓. การจัดการงานสาร
บรรณ 

- ลงทะเบียนหนังสือ รับ - สงหนังสือใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และระบบ
ปกติ 
- งานรวบรวมรายงาน สถิติขอมลู 
 เสนอ แจงเวียน จัดเก็บหนังสือ 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ งานบริหาร 

๑๔.การจัดการงานธุรการ - จัดพิมพหนังสือราชการ (ราง โตตอบ)  
- จัดถายเอกสาร สําเนาเอกสารทางราชการ   
- จัดเตรียมการประชุม 
- จัดเวรรักษาการณสถานที่ราชการ 
- เสนอบัญชลีงเวลาปฏิบัตงิานของขาราชการ  
- ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ งานบริหาร 

 

 
 
 
 

หนา ๒-98 
 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

๑๕. การจัดการงานพัสดุ 
การเงิน และ 
งบประมาณ 

- จัดทําเร่ืองขอเบิกเงินสวัสดิการ  
   คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร 
- จัดทําคําของบประมาณ และรายงาน 
   การใชงบประมาณ 
- สํารวจความตองการพัสด ุ
- จัดซื้อ จัดจาง พัสด ุ
- ควบคุมการเบิกจายพัสด ุ
- การตรวจสอบพัสดปุระจําป 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๐๐  ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ งานบริหาร 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร  : พัมฒนาระบบ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบส่ือสารภายในองคการท่ีรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล 
แผนงาน  : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
ผลผลิต/โครงการ : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต ๑๒ (สงขลา)  
                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. งานสารบรรณหนังสือ
ผานระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส 

-เปดระบบสารบัญอิเล็กทรอนกิส 
-ลงรับหนังสือพรอมปร้ินเอกสาร 
-ลงทะเบียนรับ 
-นําเสนอผูบังคับบัญชา 
-แจกจายงานใหผูรับผิดชอบ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ งานบริหาร
ทั่วไป 

2. งานรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 256๕ 
 

-รวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ
รายเดือน 
-จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
-สงรายงานให ศสส.สป.  

จัดทํารายงานสงให 
ศสส.สป. (รายเดือน) 

รายงาน                
(รายเดือน) 

12 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ งานบริหาร
ทั่วไป 

3. งานรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.256๕ รายไตรมาส 
-จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
-จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
-สงรายงานให ศสส.สป. 

จัดทํารายงานสงให 
ศสส.สป.(รายไตรมาส) 

รายงาน              
(รายไตรมาส) 

4 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

      

หนา ๒-๑๐0 



(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (Preventive 

Maintenance : PM)  

เคร่ืองมือสื่อสารและ

อุปกรณ ICT ที่ใชงาน

ประจํา ศสข.12 (สงขลา) 

และของจังหวัดในเขต

รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือสื่อสาร และ

อุปกรณ ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.12 

(สงขลา) และของจังหวัดในเขตรับผิดชอบให

สามารถใชงานไดตามปกติ (ปละ 2 คร้ัง) 

รอยละความสาํเร็จของ

การดําเนินงาน  

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.สส. 

5. การบริหารจัดการ
โครงการกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 

บริหารจัดการการจางเหมาซอมแซมและ
บํารุงรักษาโครงการกลองโทรทศนวงจรปด 
(CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.สส. 

6. โครงการวางเครือขาย
ระบบสื่อสารผานดาวเทียม
เคลื่อนที่  
 

-สนับสนนุรถสื่อสารดาวเทียวในพื้นที่
รับผิดชอบและตามที่รองขอ 
-จัดทําแผนงานการใชรถสื่อสารดาวเทียม 
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
-อํานวยการประสานงานกับหนวยที่รองขอ 
-ติดตั้งวางระบบสื่อสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.สส. 
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(ตอ)                 หนวย : ลานบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวยนับ คาเปาหมาย 

7. โครงการวางเครือขาย
ระบบสื่อสารผานระบบ  
4 G LTE 

-สนับสนนุระบบ 4 G LTE ในพืน้ที่
รับผิดชอบและตามที่รองขอ 
-จัดทําแผนงานการใชระบบ 4 G LTE 
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
-อํานวยการประสานงานกับหนวยที่รองขอ 
-ติดตั้งวางระบบสื่อสาร 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.ทส. 

8. งานบริการประชุมผาน
ระบบวีดทีัศนทางไกล 
(VCS) และควบคุมระบบ 
CMM 

ใหบริการประชุมรวมผานระบบ VCS ตอทุก
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานที่รอง
ขอ 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.ทส. 

๙. การนิเทศงานและการ
ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สถานีสื่อสารในลูกขายของ 
ศสข.12 (สงขลา) 

ดําเนินการนิเทศงานตรวจตดิตามปญหา/
อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา (ปละ 
๒ คร้ัง) 

รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินงาน 

รอยละ 100 - ต.ค.6๔ - ก.ย.6๕ ฝ.ทส. 
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