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คํานํา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3)
กําหนดใหสวนราชการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมาตรา 16 กําหนดใหจัดทํารายงานประจําป
เพ่ือเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินงาน ภายใต
วิสัยทัศน “มุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะดวยระบบการบริหารจัดการ ICT ท่ีเปนสากล และธรรมาภิบาลเพ่ือการ
บริการท่ีเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และประโยชนสูงสุดตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากจะไดรวบรวมผลงานรายไตรมาสท่ี 1-4 แลว
ยังไดสรุปผลของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี สภาพแวดลอม คูแขง ผูรับบริการ และแหลงทรัพยากรตางๆ ซึ่งจะชวยใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ ทุกหนวยงานในสังกัดท่ีกรุณาสนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการจัดทํารายงานฉบับนี้ และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการกํากับติดตามการดําเนินงาน และเปนการประชาสัมพันธเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาองคกรตอไป

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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- โครงสรางองคกร 7
- อํานาจหนาท่ี 8
- อัตรากําลัง 8
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9
- ผูอํานวยการสวนทุกสวน 9
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 15
- สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21

สวนท่ี 2 การบริหารงบประมาณประจําป 2557 22
- งบประมาณรายจาย สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 23
- การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 27
- ผลการจัดซื้อจัดจาง 29

สวนท่ี 3 การดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย 31
- การดําเนินงานท่ีเปนไปตามนโยบายรัฐบาล/การสั่งการนายกรัฐมนตรี 32
- การดําเนินงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 33

สวนท่ี 4 การพัฒนาระบบงานการใหบริการ ในป พ.ศ. 2557 39
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 40
- พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง 52

สวนท่ี 5 การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 55
- การรักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จงาน 56
- งานบริการทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร ประจําป 2557 58
- งานติดตั้ง/บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร ประจําป 2557 58

สวนท่ี 6 การพัฒนาบุคลากร ในป พ.ศ. 2557 59
- การฝกอบรมดานทักษะและการวิเคราะหงานท่ีรับผิดชอบ 60
- การประชุมสัมมนาโครงการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล 61

(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

/การประชุม...
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สารบัญ(ตอ)

- การประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 62
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

- สรุปคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สวนท่ี 7 การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ป 2557 64
- กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65
- กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 66

ภาคผนวก 69
- หมายเลขโทรศัพทขาราชการและลูกจางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70
- หมายเลขโทรศัพทขาราชการและลูกจางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 77
- คณะผูจัดทํา 85
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ประวัติความเปนมา
- พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2508 อนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง

สํานักงานโทรคมนาคมและวางเครือขายสื่อสารโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสนับสนุนการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสต โดยเชื่อมโยงระหวางกระทรวงมหาดไทยกับทุกจังหวัด ดวยระบบโทรศัพทสายตรง
เทเลกซ และวิทยุสื่อสาร

- พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 207 จัดตั้ง กองการสื่อสาร ข้ึน สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับโอนอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน พนักงาน ฯลฯ จากสํานักงานโทรคมนาคมท่ีถูกยุบ

- พ.ศ. 2516 สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย ไดจัดตั้ง ศูนยขอมูลเอกสารมหาดไทย ข้ึน ตอมามีการ
รวมงานติดตามและประเมินผลไวดวย จึงเปลี่ยนชื่อเปน กองติดตามประเมินผลและสถิติ

- พ.ศ. 2535 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้ง ศูนยสารสนเทศ มีฐานะเปนกองในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย ไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2545 โดยรวมภารกิจของกองการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และศูนย
สารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเปน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานะเปนกอง
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548



6

วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะดวยระบบการบริหารจัดการ ICT ท่ีเปนสากล

และธรรมาภิบาลเพ่ือการบริการท่ีเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
และประโยชนสูงสุดตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย”

พันธกิจ
1. บริหารจัดการระบบ ICT ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา
ของกระทรวงหมาดไทยอยางมีประสิทธิภาพ เปนสากล และธรรมาภิบาล
2. พัฒนาโครงขาย ICT เพ่ือรองรับการบริการประชาชนและทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง
3. เสริมสรางขีดความสามารถ กําลังคนดาน ICT ของกระทรวงมหาดไทยใหมีสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การบริหารจัดการระบบ ICT อยางมีธรรมาภิบาล
2. การใช ICT เพ่ือการพัฒนาสูสังคมอุดมปญญาและเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
4. การนํา ICT มาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน
5. การพัฒนากําลังคนดาน ICT
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โครงสรางองคกร

สวนอํานวยการ
สวนยุทธศาสตร
สารสนเทศและการสื่อสาร สวนเทคโนโลยสีารสนเทศ

สวนติดตามประเมินผลดาน
สารเทศและการสื่อสาร

สวนโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานสารสนเทศและการ
สื่อสาร

สวนเทคโนโลยี
การสื่อสาร

- งานบริหารท่ัวไป
- งานพัสดุสื่อสาร
- งานงบประมาณสื่อสาร

- กลุมแผนรวม
- กลุมพัฒนาและมาตรฐาน
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กลุมกลุมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ดานสารสนเทศ
และการสื่อสาร

- กลุมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กลุมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
- ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย

- ฝายติดตามประเมินผล
แผนระดับกระทรวง
- ฝายติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนา
- ฝายติดตามประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ

- ฝายเช่ือมโยงเครือขาย
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ฝายบริหารจัดการ
เครือขายสื่อสารและ
สารสนเทศ
- ฝายบํารุงรักษาเครือขาย
สื่อสารและสารสนเทศ

- ฝายวิทยุและดาวเทียม
- ฝายสื่อสารดานความ
มั่นคงและรักษาความ
ปลอดภัย
- ฝายระบบวีดิทัศน
ทางไกลและการประชุม
- ฝายบริการสื่อสารท่ัวไป

1-12

-
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อํานาจหนาที่
1. การพัฒนาระบบและบุคลากรดานสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร และใหบริการดานการรับ-สงขาวสาร

การติดตั้ง ตรวจซอม การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสารสนเทศและการสื่อสารแกสวนราชการตางๆ และจังหวัด
3. กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสํารวจ การจัดเก็บ การประมวลผลการใชประโยชน

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริการสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเปนศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวงมหาดไทย

4. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

อัตรากําลังจําแนกตามตําแหนงและระดับตําแหนง

ลําดับที่ ตําแหนง
อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป

หมายเหตุ
ตน สูง ชนก.พ. ชนก. ปก. อาวุโส ชนง. ปง./

ชนง.
1 ผูอํานวยการ - 1 - - - - - -
2 วิศวกรไฟฟาส่ือสาร - - 1 2 1 - - - วาง 2
3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 2 5 1 - - -
4 นักวิชาการคอมพวิเตอร - - 2 5 1 - - - วาง 2
5 นายชางไฟฟา - - - - - 46 4 81 วาง 10
6 นักจัดการงานทัว่ไป - - 1 2 - - - -
7 เจาพนักงานธุรการ - - - - - - 18 5
8 นักวิชาการพัสดุ - - - 1 - - - - วาง 1
9 เจาพนักงานพัสดุ - - - - - - - 2

10 เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - - - - - 1 -

รวมทั้งสิ้น 182

ที่มา : บญัชีแสดงรายละเอยีดขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (สวนกลาง และ ศสข. 1-12)
ตามกรอบอัตรากําลัง ขอมูล ณ ตุลาคม 2557
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จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษาสูงสุด
หนวย : อัตรา

ลําดับที่ ตําแหนง ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม
1 ผูอํานวยการ - - - 1 1
2 วิศวกรไฟฟาส่ือสาร - - 2 - 2
3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 5 3 8
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร - - 1 6 9
5 นายชางไฟฟา 16 31 73 2 124
6 นักจัดการงานทั่วไป - - 1 2 3
7 เจาพนักงานธุรการ 4 6 11 1 22
8 นักวิชาการพัสดุ - - - - -
9 เจาพนักงานพัสดุ - 1 - - 1
10 เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 - 1

รวม 20 38 94 15 171

หมายเหตุ กรอบอัตรากําลังตามกฎกระทรวง ทั้งหมด 182 อัตรา กรอบเดิมกอนถูกยุบจากการเกษียณ ในป 2556 มีจํานวน 186 อัตรา
- มีคนครอง 167 อัตรา - อัตราวาง 15 อัตรา
- อัตราที่วางจากการเกษียณอายุราชการป 2556 จํานวน 7 อัตรา
- อัตราที่วางจากการลาออกป 2557 จํานวน 2 อัตรา
- ถูกยุบจากการเกษยีณในป 2556 จํานวน 4 อัตรา
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

นายกฤษณ  ธนาวณิช
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ผูอํานวยการสวน

นายทองสิน  สัตยาพันธุ
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
หัวหนากลุมพัฒนาและมาตรฐานระบบ

นางสาวอุไร  รไูธสง
หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-วาง-
หัวหนากลุมแผนรวม
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ผูอํานวยการสวน

นายธน  อุตสาหะวัฒนาสุข
ผูอํานวยการสวนโครงสรางพ้ืนฐานฯ

- วาง –
หัวหนาฝายเช่ือมโยงเครือขายฯ

นายสกล  สุขสวัสดิ์
หัวหนาฝายบริหารจัดการเครือขายฯ

นายนิเวศน  พุทธมนต
หัวหนาฝายบาํรุงรักษาเครือขายฯ
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ผูอํานวยการสวน

นายวันชัย เขียวชะอํ่า
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีการสือ่สาร

นายยิ่งศักดิ์  คําเพราะ นายโฆสติ  สงาเมือง
หัวหนาฝาย ระบบวิทยุและดาวเทียม หัวหนาฝาย ระบบวีดิทัศนทางไกลและการประชุม

นายสมพร  โพธ์ิพรหม นายเกียรติชัย   เซียงหลิว
หัวหนาฝาย สื่อสารดานความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย หัวหนาฝาย บริการสื่อสารท่ัวไป
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ผูอํานวยการสวน

นางสาววรรณภา  ขันตสิมบรูณ
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยสีารสนเทศ

นางสาวศิริพร  สนธิรัตน
หัวหนากลุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิรัตน  ธรรมเสถียร
หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย

นางสาวอนงครัตน ลือนาม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร

นางสาวสุภาพร จรญัวรพรรณ
หัวหนาฝายติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

นางนพวรรณ ประคองศิลป
หัวหนาฝายติดตามประเมินผล

แผนระดับกระทรวง

นางสาวสุภาพร จรญัวรพรรณ
หัวหนาฝายติดตามประเมินผล

โครงการพัฒนา
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ผูอํานวยการสวน

นายอนุพงศ  สุขสมนิตย
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ

นางสาวทัศนาภรณ  บุรสัการ
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป

นางรุงทิวา  ประสงคเงิน
หัวหนาฝายพัสดสุื่อสาร

นายสุรตัน  นุชอุทัย
หัวหนาฝายงบประมาณสื่อสาร
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายธนิต ฉันทากร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)

นายประภวัต  ธรรมจันทึก
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายสุชาติ  บุตรศรภีูมิ
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายไพโรจน สายทองคํา
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุร)ี

นายธนาชัย ทิจะยัง
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายจีรวัฒน จิรวัฒนวงศสิริ
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายเจษฏา   ธรรมมาลี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)

นายเผด็จ   เกษตระกูล
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

-วาง-
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายสมชาย  แกวกระจาย
ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)

นายสังวรณ  คงเมือง
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายวัชระ  เรืองฤทธ์ิ
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายสุรชัย ชุมเกษร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

นายไพบูลย กึกกอง
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายธนวัฒน เตากล่ํา
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายสันติชัย ชูโชค
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแกน)

นายทรงศักดิ์ กาญจนรังสิชัย
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายณรงคฤทธ์ิ มิตรขจร
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายปริญญา  วีระมนุรักษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม)

-วาง-
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายสามารถ  หังสเนตร
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

ชวยราชการสํานักงานจังหวัดเชียงราย

นางธีรา ธนูศิลป
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)

นายณรงค แสงสุทรรศน
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายธนัชชัยธนดล ไฝสัมฤทธ์ิ
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายอุทัยวุฒิ  หอนาค
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค)

นายบัญชา เกตุอํ่า
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายอาธรณ  สิงหราช
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายวีระวัฒน  ภูรุงฤทธ์ิ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎรธานี)

นายลิขิต  ชวยบํารุง
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายคมชาญ  บัวแยม
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

นายสันตภิพ  สรวมศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขต 11 (นครศรีธรรมราช)

นายสมพร  เพชรวงศ
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ

-วาง-
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (ชลบุร)ี

นายบรรจบ นอยสันโดด
หัวหนาฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร

-วาง-
หัวหนาฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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สรุปผลการปฏิบตัิงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

การปฏิบัติราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายกฤษณ ธนาวณิช) ในฐานะผูบริหารองคกร ไดลงนามรวมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายวิบูลย สงวนพงศ) ในฐานะผูบังคับบัญชา เพ่ือยืนยันท่ีจะปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีได
กําหนดไวในเอกสารคํารับรอง ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตลอดปท่ีผานมา บรรลุตามเปาประสงคท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยท้ัง
มิติภายนอกและมิติภายใน ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
คะแนนผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม
3.30 จากคะแนนเต็ม 5

ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : ** คือตัวชีว้ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเจาภาพ

เนื่องจากโครงการบางโครงการในสวนของงบลงทุนมีความซับซอนทางดานเทคนิคจึงไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ.2557 จึงทําใหผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(สป.)
มิติ เปาประสงค

(หนวยงาน) ตัวชี้วัด นํ้าหนัก
(รอยละ)

คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

คาคะแนน
ถวง

นํ้าหนัก
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของ สป.มท.
ใหมีประสิทธิภาพ

1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน

10 5 5 5 0.50

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของ สป.มท.
ใหมีประสิทธิภาพ

2 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

15 5 67.02 1 0.15

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของ สป.มท.
ใหมีประสิทธิภาพ

3 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน

15 5 0.66 1 0.15

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

3 สป.มท. มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
สนับสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ

4 การพัฒนาประสิทธภิาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ**

25 5 5 5 1.25

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

ภายใน
(4)

สป.มท. มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
สนับสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ

5 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะ
องคการ(ทุนสารสนเทศ)**

25 5 5 5 1.25

รวม 100 3.30
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งบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.1 ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น

8,769,092,000 บาท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 679,356,200 บาท เปนลําดับที่ 4 รองจาก สํานักนโยบายและแผน สป. คิดเปนรอยละ 7.75
ของวงเงินรวมเมื่อเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัด สป.มท. จํานวน 16 หนวยงาน

ตารางที่ 1.1 แสดงงบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

หนวยงาน ป 2557

สัดสวน
(รอยละ)

1. สํานักพัฒนาและสงเสรมิการบริหารราชการจังหวัด 2,857.5200 32.59
2. กองคลัง 2,583.0882 29.46
3. สํานักนโยบายและแผน 2,372.9530 27.06
4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 679.3562 7.75
5. กองการตางประเทศ 43.1024 0.49
6. สถาบันดํารงราชานุภาพ 38.0159 0.43
7. กองสารนิเทศ 35.3879 0.40
8. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 29.5811 0.34
9. กองการเจาหนาท่ี 25.5818 0.29
10. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 27.7928 0.25
11. สํานักงานรัฐมนตรี 20.2903 0.23
12. กองกลาง 19.7448 0.23
13. สํานักกฎหมาย 18.8990 0.22
14. ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 12.0293 0.14
15. กลุมงานตรวจสอบภายใน 7.4032 0.08

- กลุมงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 4.5609 -
- กลุมงานตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.8423 -

16. กลุมงานพัฒนาระบบบรหิาร 4.3470 0.05
รวม 8,769.0929 100

ท่ีมา : งบประมาณรายจาย สป.มท. ประจําป พ.ศ. 2557
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1.2 งบประมาณรายจายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจาย ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในประเด็นยุทธศาสตร การบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีโดยมีกรอบวงเงินท่ีดําเนินการ จํานวน 672,051,500 บาท
1. งบบุคลากร จํานวน 88,610,300 บาท คิดเปนรอยละ 13.18 ของวงเงินรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป
2. งบดําเนินงาน จํานวน 324,528,100 บาท คิดเปนรอยละ 48.29 ของวงเงินรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป
3. งบลงทุน จํานวน 258,913,100 บาท คิดเปนรอยละ 38.53 ของวงเงินรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป

แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงงบประมาณรายจาย ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามประเภท
รายจายในประเด็นยุทธศาสตร การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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งบประมาณรายจายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เปรียบเทียบระหวางปพ.ศ. 2555 – 2557
หนวย : บาท

ประเภท ป 2555 ป 2556 ป 2557 สัดสวนป
2557

(รอยละ)
1. งบบุคลากร 84,854,600 88,972,000 88,610,300 13.19

1.1 เงินเดือน 78,221,200 83,034,900 83,258,300 17.06
1.2 คาจางประจาํ 6,633,400 5,937,100 5,352,000 0.80

2. งบดําเนินงาน 352,650,100 352,408,900 324,528,100 48.29
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 100,352,100 107,601,900 97,368,500 14.49
2.2 คาสาธารณูปโภคและอื่นๆ 252,325,000 224,807,000 227,159,600 33.80

3. งบลงทุน 71,107,000 45,217,400 258,913,100 38.52
3.1 คาครุภัณฑ 71,107,000 45,217,400 258,913,100 38.52

3.1.1 งบผูกพันเดิม ตามมาตรา 23
- โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบการประชุมวีดิทัศน

ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VCS) ผูกพันงบประมาณ 3 ป 54-58
วงเงินงบประมาณ 226,087,000 บาท

- โครงการปรับปรุงระบบเครือขายส่ือสารและระบบ
ดาวเทียมของกระทรวงหมาดไทย ผูกพนังบประมาณ 3 ป 54-58
วงเงินงบประมาณ 204,750,000 บาท

-

-

45,217,400

-

63,147,800

81,900,000

9.40

12.19

3.1.2 ผูกพันใหม
- โครงการปรับปรุง และพฒันาอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย

ระบบส่ือสารของ มท. ผูกพันงบประมาณ 3 ป 57-59 วงเงิน
งบประมาณ 348,666,300 บาท

- โครงการพัฒนาศูนยขอมลูกลาง มท. และ จว. และการ
พัฒนาออกแบบเวบ็ไซต เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเชี่ยน ผูกพัน
งบประมาณ 2 ป 57-58 วงเงินงบประมาณ 237,065,800 บาท

- - 52,300,000

35,559,900

7.78

5.29

3.1.3 รายการที่จัดหาภายในปงบประมาณ 2557
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดาน

สารสนเทศและการส่ือสาร
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- - 24,288,400

1,717,000

3.61

0.26
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - -

รวม 508,611,700 486,598,300 672,051,500 100
ที่มา : งบประมาณรายจาย ศสส. ประจาํป 2555 - 2557
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แผนภูมิที่ 1.3 แสดงงบประมาณรายจาย ศสส.สป. เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2555-2557
จําแนกตามประเภทรายจาย

จํานวนเงนิ (บาท)

1.4 ผลการเบิกจายงบประมาณศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจําป 2557
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดรับการจัดสรร

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 672,051,500 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (วันท่ี 30 กันยายน 2557) สรุปเปนรายไตรมาส ไดดังนี้

ตารางท่ี 1.4 สรุปภาพรวมผลการเบิกจายงบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค)

ไตรมาส
เปาหมายของการเบิกจาย ผลการขออนุมัติเบิกจาย

รอยละ วงเงิน รอยละ
ไตรมาส 1

(ตุลาคม 56 – ธันวาคม 56)
22 8,096,570.80 2.49

ไตรมาส 2
(มกราคม 57 – มีนาคม 57)

26 84,212,279.08 25.95

ไตรมาส 3
(เมษายน 57 – มิถุนายน 57)

27 87,505,158.50 26.96

ไตรมาส 4
(กรกฎาคม 57 – กันยายน 57)

25 100,893,046.03 31.09

รวมเบิกจายสะสม 100 280,707,054.41 86.50
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สําหรับภาพรวมผลการเบิกจายงบลงทุนท่ีสามารถเบิกจายได จํานวน 71,156,296.2 คิดเปนรอยละ
27.48 โดยแยกออกเปน 2 โครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย วงเงินท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 81,900,000 บาท เบิกจาย 70,206,500 บาท คิดเปนรอยละ 27.12

2. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 4 รายการ วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน
1,717,000 บาท เบิกจาย 949,796.20 บาท คิดเปนรอยละ 0.36 ของงบลงทุนท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร ดําเนินงาน/โครงการ ตาม

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จํานวน 6 โครงการ ซึ่งมีท้ังการใชงบผูกพันจากปท่ีผานๆ มา และงบ
ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 2557 ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณเช่ือมโยงเครือขายระบบสื่อสารของ มท. จากเดิมใชระบบ
Asynchrnous Tranfer Mode (ATM) เปนระบบ Multiprotocal Label Switching (MPLS) เพ่ือลดปญหา
อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศชํารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใชงานมานานกวา 15 ป ซึ่งหาอุปกรณอะไหล
มาทดแทนของท่ีชํารุดไดยาก และลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุขัดของของการใชงานของเครือขายสื่อสารตางๆ รวมท้ัง
รองรับระบบ Video Conference แบบ High Definition ท่ีใหเสียงและภาพคมชัด, เสียง (VOIP) และใชงาน
ระบบอินเทอรเน็ตหลายรูปแบบซึ่งมีการสงขอมูลท่ีตางๆ กันไป เชนการสงขอมูลออดิโอสตรีม วีดีโอสตรีม ขอมูล
แบบอินเตอรแอคทีฟ ฯลฯ ท่ีมีอยูแพรหลายในปจจุบัน วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2557 จํานวน 366,999,300
บาท

2. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและพัฒนาออกแบบเว็บไซตเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูกพันงบประมาณ 2 ป วงเงินงบประมาณ 2 ป วงเงินงบประมาณในป
พ.ศ. 2557 จํานวน 35,539,900 บาท

3. โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุ งระบบเครือขายสื่ อสารและระบบดาวเ ทียมของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหมีเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมท่ีทันสมัย ทดแทนระบบเดิมและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจดานความ
ม่ันคงของชาติ ภารกิจฉุกเฉิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภารกิจในการใหความชวยเหลือประชาชนใน
ดานตางๆ และสนับสนุนกาบริการราชการแผนดินของรัฐบาล กระทรวง กรม และทุกหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ ผูกพันงบประมาณ 3 ป วงเงินงบประมาณในป พ.ศ. 2557 จํานวน 81,900,000 บาท ดําเนินการ
แลวจํานวน 70,206,500 บาท
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4. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการเชื่อมโยง
เครือขายสื่อสารขอมูลภาครัฐรวมกับเครือขายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการอยางสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน งบประมาณ 24,288,400 บาท

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) เพ่ือจัดหา
อุปกรณทดแทน อันเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท่ีมีความละเอียดสูงข้ึน (High Definition) และรองรับการ
ใหบริการแกกระทรวง กรม และสวนราชการท่ีมาขอใชบริการมากข้ึน เรื่องจากเปนการประหยัดเวลาและ
งบประมาณของทางราชการ วงเงินงบประมาณ 226,087,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
ป พ.ศ. 2556 งบประมาณ 45,217,400 บาท จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางหาตัวผูรับจาง

6. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด CCTV ครอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา
ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) รวม 42 อําเภอ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีและ
บุคลากรของทางราชการและประชาชน รวมท้ังเปนการปองกันเฝาระวังจุดยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ท่ีมีสถานการณดานความม่ันคง งบประมาณ 960,000,000 บาท จํานวนท่ีติดตั้ง 3,520 กลอง
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ผลการดําเนินงานจัดซือ้/จัดจาง
งบดําเนินงาน (คาสาธารณูปโภค คาตอบแทนใชสอย) รายการเชาและจางเหมาบริการท่ีมีความจําเปน

ตอเนื่อง 14 โครงการ ไดผูรับจางและลงนามในสัญญาและครบทุกโครงการ ซึ่งผลการเบิกจาย 100% แลว ดังนี้

1. รายการเชา

ลําดับท่ี รายการเชา
(คาสาธารณูปโภค 7 รายการ)

ผูใหเชา วงเงิน (บาท)

1 เชาวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว 2 Mbqs
จํานวน 188 วงจร (1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57)

บริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

155,000,000

2 เชาใชบริการระบบอินเทอรเน็ตแบบองคกร
พรอมอุปกรณบริหารจัดการ

บริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

27,000,000

3 เชาสัญญาณดาวเทียมไทยคม ยานความถ่ี
C-Band จํานวน 7/18 ทรานสพอนเดอร

บริษัท สามารถ
เทลคอม จํากัด (มหาชน)

29,400,000

4 เชาใชบริการระบบสื่อสารสัญญาณผาน
ดาวเทียม ยาน C-Band พรอมอุปกรณสําหรับ
สนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร)

บริษัทสามารถ
เทลคอม จํากัด (มหาชน)

6,859,992

5 เชาระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสารแบบไรสาย
(Wireless LAN) พรอมอุปกรณ ขนาดความเร็ว
ไมนอยกวา 1 Mbps เพ่ือเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
ขอมูลระหวางพระตําหนักตามท่ีกรมราช
องครักษขอรับการสนับสนุนจาก มท.

บริษัท สามารถ
เทลคอม จํากัด (มหาชน)

5,880,000

6 เชาใชชองสัญญาณดาวเทียมแบบKU-Band ชนิด
IP Network เพ่ือใชกับระบบสื่อสารดาวเทียม ใน
รถบรรทุกเครื่องมือสื่อสารแบบขับเคลื่อน 4 ลอ

บริษัท สามารถ
เทลคอม จํากัด (มหาชน)

4,116,000

7 เชาวงจรสื่อสัญญาณระบบโทรศัพท ISDN แบบ
PRI จํานวน 1 วงจร และแบบ BAI จํานวน
264 เลขหมาย

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

787,092
(ต.ค.56 – ก.ย.57)

รวม 7 โครงการ 229,043,084
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2. รายการจางเหมาบริการ

ลําดับท่ี รายการจางเหมาบริการ
(คาตอบแทนใชสอย 6 รายการ)

ผูรับจาง วงเงิน (บาท)

1 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอร โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะท่ี 1,2
และ 3

บริษัท แอพเวิรค จํากัด 24,000,000

2 จางบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขอุปกรณ
เครื่องมือสื่อสารและเครือขายของ สป.มท. ดวย
ระบบทางดวนขอมูล ระยะท่ี 1, 2 และ 3

บริษัท คอมเทรดดิ้ง
จํากัด

23,999,000

3 จางบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขอุปกรณระบบ
การประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference)
ของ มท.

บริษัท สามารถ
เทลคอม จํากัด

(มหาชน)

9,000,000

4 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน

บริษัท เอ พลัส
แพลนเนอร จํากัด

1,350,000

5 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ Web
Server และ E- Mail Server

บริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด

(มหาชน)

980,000

6 จางบํารุงรักษาโครงการถายทอดผานระบบ
อินเตอรเน็ต (VDO streaming)

บริษัท เบรนสตรีม จํากัด 199,242

7 จางดูแลและบํารุงรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสาร

บริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย

จํากัด

2,774,040

รวม 7 โครงการ 62,302,282
รวม 14 โครงการ 291,345,366

หมายเหตุ ผลการเบิกจายจากการเสนอเอกสารของพัสดุ ขอมูลจากสวนอํานวยการ ศสส.สป.
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดําเนินงานตามภารกิจท่ี
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมไดใน 2 ดาน ดังนี้

3.1 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามนโยบายรัฐบาล/การสั่งการนายกรัฐมนตรี
3.2 การดําเนินงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

3.1 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามนโยบายรัฐบาล/การสั่งการนายกรัฐมนตรี
ตารางท่ี 3.1 ตารางผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดําเนินงาน

1 นโยบายรัฐบาล
ขอ 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
-ใชมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- การสรางความเขาใจในกติกาบานเมือง และพรอมเขา
สูแนวทาง/วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

ดําเนินการตรวจสอบ เว็บไซตหม่ิน และผิด
กฎหมายรวมท้ังไดสงขอมูลโดยระบบ e-mail
ใหศูนยติดตามเฝาระวังการนําเสนอขอมูล
ขาวสารท่ีผิดกฎหมายหรือไมเหมาะสมผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการไปได
จํานวน 485 เว็บไซต

จัดทําเว็บไซตศูนยปรองดองสมานฉันทเพ่ือ
การปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย เพ่ือนํามาใช
เปนเครื่องมือในการเผยแพรการ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสวน
ราชการระดับกรม หนวยงาน รัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
(http://www.prongdong.moi.go.th)

2 ขอ 2. การรักษาความม่ันคงของชาติปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

- จัดทําเว็บไซตศูนยอํานวยการปฏิบัติงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.)
(http://www.ccnp.moi.go.th)
- โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไมพ่ึงพายาเสพ
ติด”ผานทางเว็บไซตกระทรวงมหาดไทย โดย
ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2557 มีผูเขา
รวมถวายคําสัญญาฯ จํานวน 43,870 คน
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดําเนินงาน
3 - สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจดาน

ความม่ันคงของชาติ ภารกิจฉุกเฉินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในดานตางๆและการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศ

- ดวยระบบสื่อสารผานดาวเทียมท่ีทันสมัย
โดยการเชื่อมโยงเขากับหนวยงานความม่ันคง
ของชาติ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวาย
ความปลอดภัย ภารกิจดานความม่ันคงของ
ชาติ จํานวน 233 ครั้ง

4 - การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน - ใหบริการประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกล
แกหนวยงานตางๆ ท่ีขอรับการบริการจํานวน
678 ครั้ง

5 - อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานราชการ
แกหนวยงานตางๆ

- ใหบริการระบบโทรศัพท โทรสารแก
หนวยงานตางๆจํานวน 1,019,424 ครั้ง

6 ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

- จัดทําเว็บไซตศูนยดํารงธรรม เพ่ือนํามาใช
เปนเครื่องมือในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม
(http://www.damrongdhama.moi.go.th)

3.2. การดําเนินงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.2.1 โครงการติดตามความถูกตองแมนยําของชองทางรองทุกขผานสายดวน 1567 ศูนยดํารงธรรม

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งไดดําเนินการใน 46 จังหวัด โดยไดแจงผลการ
ดําเนินงานใหสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. ดําเนินการปรับปรุงชองทางรองทุกขผานสายดวน
1567 ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางรวดเร็ว
และเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ภายใตหลักสําคัญ คือ “ประชาชนรองทุกขจากเขตปกครองทองท่ีจังหวัดใด ตองตรง
เขาสูศูนยดํารงธรรมจังหวัดนั้น” ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2557
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3.2.2 การจัดการประชุมวีดิ ทัศนทางไกล (VCS) ในการมอบนโยบายของรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยกับหัวหนาสวนราชการจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกํานันผูใหญบานในพ้ืนท่ี ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 ตุลาคม 2557 เวลา
13.30 น. โดยถายทอดจากหองประชุม 2 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกแหงท่ัว
ประเทศ จํานวนผูเขารวมประชุมท้ังหมด 82,520 คน ใน 76 จังหวัด

3.2.3 การดําเนินงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายในสวนของการพัฒนางานดาน Application ใหกับ
หนวยงานท่ีไดประสานขอความรวมมือพัฒนาระบบตางๆ ดังนี้

3.2.3.1 พัฒนาระบบศูนยปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย เพ่ือนํามาใช
เปนเครื่องมือในการเผยแพรการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของสวนราชการระดับกรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยไมใชงบประมาณดําเนินการแตอยางไร

3.2..3.2 การพัฒนาระบบศูนยอํานวยการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.) เพ่ือใหสวนราชการระดับกรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. จังหวัดและ
อําเภอ เปนชองทางในการนําขอมูล ขาวสาร โครงการกิจกรรมท่ีไดดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยแบงเปน 3 ภารกิจ คือ 1. การ
ปองกันปญหายาเสพติด 2.การปราบปรามยาเสพติด 3. การบําบัดยาเสพติด โดยไมใชงบประมาณดําเนินการแต
อยางไร
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3.2.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามทุนการศึกษาของทุกจังหวัด มูลนิธิรวมจิตตนอม
เกลาฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ เพ่ือใหจังหวัดและสถานศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตาม
เอกสารรายงานผลการเรียน ใบสมัครจากสถานศึกษาตางๆ ทําใหสามารถสงเอกสารใหกับมูลนิธิฯ ไดอยางรวดเร็ว
โดยไมใชงบประมาณดําเนินการแตอยางไร
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3.2.3.4 พัฒนาระบบศูนยดํารงธรรม เพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม และเปนแหลงรวบรวมงานบริการของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให
ศูนยดํารงธรรมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนผูรับบริการของสวนราชการในทุก
ระดับไดอยางดีท่ีสุด
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3.2.3.5 พัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด ใหการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเปนไปในแนวทาง
เดียวกันและไดขอมูลมาประมวลผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด อีกท้ังระบบขอมูลดังกลาวเชื่อมโยงไป
ยังทําเนียบรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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3.2.3.6 พัฒนาระบบรายงานการทดสอบความถูกตองแมนยําของชองทางการรองทุกขผานสาย
ดวน 1567 เปนการใหบริการประชาชนในสวนของการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเบ็ดเสร็จภายในจังหวัดภายใตหลักสําคัญคือ “ประชาชน รองทุกขจากเขต
ปกครองทองท่ีจังหวัดใด ตองตรงเขาสูศูนยดํารงธรรมจังหวัดนั้น” เพ่ือใหกระบวนการแกไขปญหารวดเร็วมี
ข้ันตอนนอยท่ีสุด เปนการคืนความสุขใหกับประชาชนอยางแทจริง

หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
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ในป พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดดําเนินการพัฒนาระบบงาน โดยคํานึงถึงความสําคัญของการใหบริการเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมเพ่ือ
ปฏิบัติงานดานความม่ันคง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจดานความม่ันคงของชาติใน
ระบบดําเนินการ พัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังการ
พัฒนาระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการรายงานของผูปฏิบัติงานดานชาง ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย สัญญา
เลขท่ี 233/2556 ลง 24 กรกฎาคม 2556 วงเงินงบประมาณ 193,056,500 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ 420 วัน สิ้นสุดสัญญา 17 กันยายน 2557

พัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทยท้ังแบบประจําท่ี และรถสื่อสาร
ดาวเทียม ใหเปนแบบ FTDMA IP สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ และวางเครือขายสื่อสาร ขอมูล ภาพ และเสียง ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้

๑. พัฒนาและปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินของกระทรวงมหาดไทยแบบประจําท่ี
(สถานีแมขาย) จํานวน 1 แหง ท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

๒. การติดตั้งอุปกรณเครื่องมือสื่อสารดาวเทียมระบบใหมแบบ FTDMA ทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเดิม โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบเดิมใหสามารถใชงานควบคูกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ
สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินของกระทรวงมหาดไทย

3. จัดหารถสื่อสารดาวเทียม แบบ FTDMA IP จํานวน 9 คัน ประกอบดวย
3.๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จํานวน ๒ คัน
3.๒ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ อุดรธานี จํานวน ๑ คัน
3.๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ ขอนแกน จํานวน ๑ คัน
3.๔ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ เชียงใหม จํานวน ๑ คัน
3.๕ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ พิษณุโลก จํานวน ๑ คัน
3.๖ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ สุราษฎรธานี จํานวน ๑ คัน
3.๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช จํานวน ๑ คัน
3.๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเขต ๑๒ สงขลา จํานวน ๑ คัน
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ภาพประกอบกิจกรรม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย

ภาพกอนดําเนินโครงการฯ
สถานีดาวเทียมแมขาย (Hub Station)

เริ่มใชงานราชการตั้งแตป พ.ศ. 2528 มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2535
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ภาพกอนดําเนินโครงการฯ
หองปฏิบัตกิารเจาหนาที่สื่อสารดาวเทียม
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ภาพกอนดําเนินโครงการฯ

รถยนตสื่อสารผานดาวเทียม

รถยนตสื่อสารผานดาวเทียมประจํา ศสส.สป. เริ่มใชงานราชการเม่ือป พ.ศ. 2540
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รถยนตสื่อสารผานดาวเทียมประจํา ศสข. เริ่มใชงานราชการเม่ือป พ.ศ. 2536

ภาพระหวางดําเนินโครงการฯ
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ภาพการตรวจรับโครงการฯ
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ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ

หองปฏิบัตกิารเจาหนาที่สื่อสารดาวเทียม



47

ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
รถยนตสื่อสารผานดาวเทียม แบบ FTDMA IP ประสิทธิภาพสูง จํานวน 9 คัน

เครือขายการสื่อสาร ประกอบดวย ระบบโทรศัพท โทรสาร ระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS)
ระบบระบบเช่ือมโยงและประสานขายวิทยุสื่อสารและโทรศัพท

ระบบสื่อสารขอมูลแบบไรสาย (Internet WiFi)
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ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
สถานีดาวเทียมแมขาย (Hub Station)
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ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
สถานีดาวเทียมแมขาย (Hub Station)
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ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
หองบริหารจัดการเครือขายสื่อสาร

ภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
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เคร่ืองมือสื่อสารภายในรถยนตสื่อสารผานดาวเทียม แบบ FTDMA IP

หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนเทคโนโลยีการส่ือสาร ศสส.สป.
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2. พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง

การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง พัฒนาโดยสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรายงานผล
การปฏิบัติงานดานชางของสวนตางๆ และของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 ใชเปนระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และชวยประหยัดทรัพยากรในดานกระดาษ รวมท้ังลดปริมาณหมึกในการสั่งพิมพเอกสาร
การรายงานผลการปฏิบัติงานดานชาง ไดเปนจํานวนมาก ภาพระบบรายงานดานชาง

หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
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นอกจากนั้นภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ผลผลิต ท่ี 5 : สวนราชการ
มีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพในกิจกรรม : บริหารเครือขายระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ รวม 75 เครื่อง วงเงิน 1,717,000 บาทใหกับ
หนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ตารางบัญชีการแจกจายครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ รวม 75 เครื่อง
ใหกับหนวยงานในสังกัด สป.มท.

(หนวย : เครื่อง)

ลําดับ
ท่ี

หนวยงาน
เครื่อง

คอมพิวเตอร
งานประมวลผล

แบบท่ี 1

เครื่อง
คอมพิวเตอร

งานประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
เลเซอรขาวดํา

เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร

เลเซอรสี

1 สํานักนโยบายฯ 4 2 1

2 สถาบันดํารงฯ 4 2

3 กองกลาง สป. 3 2 1

4 ศปก.มท. 3 2 1

5 กองการตางประเทศ 5 1

6 สํานักงาน กถ. 2 1

7 สํานักงาน สบจ. 2 2

8 กองสารนิเทศ 2

9 สวนตรวจสอบภายใน 1

10 สํานักงานรัฐมนตรี 1

11 ศสส.สป.มท. 2

12 สวนอํานวยการ 2

13 สวนเทคโนโลยีการสื่อสาร 1



54

ลําดับ
ท่ี หนวยงาน

เครื่อง
คอมพิวเตอร

งานประมวลผล
แบบท่ี 1

เครื่อง
คอมพิวเตอร

งานประมวลผล
แบบท่ี 2

เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
เลเซอรขาวดํา

เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร

เลเซอรสี

14 สวนยุทธศาสตรฯ 4

15 สวนติดตามประเมินผลฯ 1

16 สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

17 สวนโครงสรางพ้ืนฐานฯ 1

18 สนจ.ชุมพร 3

19 สนจ.ชลบุรี 1

20 สนจ.เลย 1

21 สนจ.สมุทรสาคร 1

22 สนจ.ตาก 1

23 สนจ.ยโสธร 1

24 สนจ.สุพรรณบุรี 1

25 สนจ.สระแกว 1

26 สนจ.พัทลุง 1

27 สนจ.ประจวบฯ 1

28 กองคลัง สป. 8

รวม 38 12 18 7

หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนยุทศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
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การรักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จงาน

ในป 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดประกาศมาตรฐานระยะเวลาการติดตั้ง
การรื้อถอน และการตรวจซอมงาน จํานวน 29 รายการ และงานอ่ืนๆ จํานวน 20 รายการครอบคลุมใน 12 งาน
บริการ ตามรายละเอียดดังนี้

การติดตั้ง/ ตรวจซอม/ร้ือถอนอุปกรณเคร่ืองมือสือ่สาร
ผลการดําเนินงาน เทาท่ีไดรับรายงานตามแบบรายงาน ปรากฏวา สามารถรักษาเวลามาตรฐานได

ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้

ลําดับ
ท่ี รายการ เวลาการ

ติดตั้ง
เวลาการตรวจ

ซอม
เวลาการรื้อ

ถอน
1 ATM Core Switch 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน
2 ATM Access Switch 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน
3 Ethernet Switch (L2, L3 Switch) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
4 DC Power Supply พรอม Battery 2 วัน 3 ชม. 1 วัน
5 ระบบ Router / RAS 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
6 อุปกรณ Lan Core Switch 2 วัน 5 ชม. 1 วัน
7 Multipoint Control Unit (MCU) 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม.

7.1 Multipoint Control Unit (MCU) แบบประจําท่ี 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.
7.2 Multipoint Control Unit (MCU) แบบเคลื่อนท่ี 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม.

8 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ยกเวน MCU) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
8.1 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล แบบประจําท่ี (ยกเวน

MCU)
45 นาที 5 ชม. 3.30 ชม.

8.2 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล แบบเคลื่อนท่ี (ยกเวน
MCU)

7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

9 ระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติ 3 วัน 7 ชม. 1.5 ชม.
10 วงจรสื่อสัญญาณทางไกล 7 ชม. 3 ชม. 3.30 ชม.
11 อุปกรณ UPS 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.
12 ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟากําลังสํารอง 4 วัน 7 ชม. 2 วัน
13 อุปกรณ Surge Protection 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.
14 อุปกรณสายดิน (Grounding) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
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ลําดับ
ท่ี รายการ เวลาการ

ติดตั้ง
เวลาการ
ตรวจซอม

เวลาการ
รื้อถอน

15 สาย Fiber Optic / ตอ กม. 3 วัน 7 ชม. 1.5 วัน
16 Optical Data Modem 5 ชม. 3 ชม. 2.30 ชม.
17 Net Screen / IDP 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.
18 ระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (ประจําท่ี) 5 วัน 7 ชม. 2.5 วัน.
19 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี (C-BAND/KU-BAND) 22 ชม. 7 ชม. 11 ชม.

19.1 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี (C-BAND) 7 ชม 7 ชม. 11 ชม.
19.2 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี (KU-BAND) 7 ชม. 7 ชม. 11 ชม.

20 ระบบเครื่องปรับอากาศ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
21 เครื่องโทรศัพท / โทรสาร 3 ชม. 3 ชม. 1.30 ชม.
22 เครื่องลูกขายคอมพิวเตอร (Client) 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม.
23 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) 4 วัน 7 ชม. 2 วัน
24 ระบบสายสัญญาณ / ตอ 100 เมตร 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.
25 กลอง CCTV / ตอจุด 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.
26 เครื่องตัดสัญญาณวิทยุ (Jammer) 1 ชม. 10 ชม. 0.30 ชม.
27 ระบบวิทยุสื่อสาร 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม.
28 ระบบโสตทัศนูปกรณ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.
29 การเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย 17 วัน - -
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งานบริการทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร ประจําป 2557

ประเภทงานบริการ
ไตรมาส (จํานวนครั้ง)

รวมท้ังสิ้น
1 2 3 4

1. งานบริการทางโทรคมนาคมและการ
สื่อสาร

1.1 รับ-สงโทรสาร 19,409 8,187 14,136 22,359 64,121

1.2 โทรศัพท 491,062 404,596 432,212 221,994 1,5499,864

1.3 รถยนตสื่อสารดาวเทียม 112 41 35 49 237

1.4 ระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) 155 110 177 236 678

งานบริการติดตั้ง / บํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร ประจําป 2557

ประเภทงานบริการ
ไตรมาส (จํานวนครั้ง)

รวมท้ังสิ้น
1 2 3 4

2. งานบริการติดตั้ง/บํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือและระบบคอมพิวเตอร

2.1 ติดตั้ง 454 307 394 545 1,700

2.2 บํารุงรักษา 2,827 3,842 2,708 2,792 9,377
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การพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2557
ในป พ.ศ. 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไดจัดใหการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ วิชาการ และการสื่อสารขอมูล ตลอดจนการรักษาความ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการสัมมนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

1. การฝกอบรมดานทักษะและการวิเคราะหงานที่รับผิดชอบ โดยตรงจากบริษัทคูสัญญา
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย

ภาพการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามโครงการฯ
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2. การประชุมสัมมนาโครงการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล
(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

จัดข้ึนเพ่ือถายทอดความรูเก่ียวกับ อุปกรณระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ใหกับ
เจาหนาท่ีของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12
ศสส.สป. รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด ใหมีความชํานาญเปนพิเศษ สําหรับบริการสนับสนุนการ
ประชุมดวยระบบวีดิทัศนทางไกล ( VCS) แกหนวยงานตางๆ  ท่ีขอรับการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนประโยชนตอทางราชการ ตอไป



62

3. การประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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สรุปคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ใชจายในการดําเนินการท้ังสิ้น ๖๗๐,๗๑๔.๕๒ บาท (ปมท.อนุมัติวงเงิน ๙๒๗,๗๐๐ บาท)

ที่ หลักสตูร ระยะเวลา กลุมเปาหมาย รวมเปนเงิน
วัน วัน/เดือน/ป /ผูเขาอบรม (บาท)

๑ การฝกอบรม ทักษะวิชาการดาน ๔ 10-13 ๓๐/3๕ 77,473.25
การบริหารงานการเงิน การพัสดุ และงาน มิ.ย.57
อํานวยการ สําหรับบุคลากรดานไอซีที

๒ การฝกอบรม การส่ือสารขอมูลขั้น ๓ ๒๕-๒๗ ๓๐/28 50,861.65
พ้ืนฐาน (Basic Data มิ.ย.-57
Commumication)

๓ การฝกอบรม การส่ือสารขอมูลขั้นสูง ๕ ๑๔-๑๘ ๒๐/๒๐ 76,063.12
(Advance  Data Commumication) ก.ค.-57

๔ การประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพในการ ๒ ๙-๑๐ ๑๓๐/117 424,496.55
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของ ศสส. พ.ค.57
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๕ การฝกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษา ๒ ๗-๘ ๓๐/41 41,819.95
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยี ส.ค.57
สารสนเทศ

รวม ๑๖ ... 246/241 670,714.52

ใชงบประมาณไปทั้งหมดคดิเปนรอยละของเงินที่ไดรบั อนุมตัิ 72.30

หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
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ในป 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เพ่ือ
สรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

1. กิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือสรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ของบุคลากร ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ป โดยบุคลากรของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ในหนวยงาน และรวมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใน
บริเวณอาคารสถานท่ีของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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2. กิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือสรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ของบุคลากร ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 ศสส. สป. เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ป โดยบุคลากรของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส ในหนวยงาน และรวมกิจกรรม Big Cleaning
Day ภายในบริเวณอาคารสถานท่ีของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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หมายเหตุ : ขอมูลจากสวนอํานวยการ และ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 ศสส.สป.
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หมายเลขโทรศัพทขาราชการและลูกจางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป.

ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
1 นาย กฤษณ ธนาวณิช ผอ.ศสส.สป.มท./อํานวยการระดับสูง 51401 - 02-826581 51411 089-8979299

สวนอํานวยการ
1 นาย อนุพงศ สุขสมนิตย ผอ.สวนฯ/(นักจัดการงานท่ัวไป ชนพ.) 51410 59907 02-826580 51411 081-9236101

งานบริหารท่ัวไป
2 น.ส. ทัศนาภรณ บุรัสการ หน.บท./(นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ) 51418 59918 02-826580 51411 081-9887817
3 นาย ธนวัฒน วิไล นวค.ปฏิบัติการ 51419 - 02-826580 51411 081-6363245
4 นาง ธินา ต้ังฐิตะกูล จ.ธก.ชง. 51417 - 02-826580 51411 089-4549822
5 นาง กันยา เย่ียมสถาน จ.ธก.ชง. 51404 - 02-826580 51411 086-7890263
6 น.ส. ภัทรนิศวร แวววีรคุปต พนง.บริหารงานท่ัวไป 51408 - 02-826580 51411 083-8459595
7 นาย สมจิตต มีชัยเลิศสกุล พนง.ขับรถยนต ระดับ 2 51401 - 02-826580 51411 081-4000258

งานพัสดุสื่อสาร
8 น.ส. นพมาศ เจริญมโนพุทธิ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 51416 - 02-826580 51411 087-9001654
9 น.ส. กรรณิกา โคตรทองทิพย จพง.ธุรการปฏิบัติงาน - 59920 02-826580 51411 080-6293852
10 นาย มนัส บุญธรรม พนง.ขับรถยนต ระดับ 2 51110 - 02-826580 51411 081-7213822
11 นาย มงคล ปาลบุญ พนง.จางเหมาบริการทํางานพัสดุ - 59921 02-826580 51411 087-7017295

งานงบประมาณสื่อสาร
12 นาย สุรัตน นุชอุทัย หน.งานการเงินและบัญช/ี(นวค.ชํานาญการ) 51414 59922 02-826580 51411 089-4934196
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

13 นาง เพ็ชรรุง เซียงหลิว จพง.การเงินและบัญชชีํานาญงาน 51409 - 02-826580 51411 089-1163523
14 นาง ดรุณี เจนณรงค จพง.ธุรการชํานาญงาน 51415 - 02-826580 51411 081-3413302
15 น.ส. ขณิษฐา นราปุย พนง.งบประมาณ 51407 - 02-826580 51411 086-1019458

สวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
1 นาย ทองสิน สัตยาพันธุ ผอ.สวน/(วศ.ฟฟ.สส. ชนพ.) 51420 59904 02-2811421 51553 085-4841968

กลุมพัฒนาและมาตรฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
2 นาง บุษราคัม หวังศิริจิตร หน.กลุม/(นวก.คต. ชนพ.) 51429 59906 02-2817979 51553 085-4841973
3 น.ส. วิไลภรณ ศรีไพศาล น.วค.ชนก. 51101 - 02-2817979 51553 089-9961311
4 นาย วิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟาสื่อสารชนก. 51551 59912 02-2811567 51553 082-0188937
5 นาง สุณีย ชูปรีชา จพง.ธุรการ ชนง. 51542 - 02-2811567 0-22811567 086-9049994
6 นาย ปารเมศ แกวโสภา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 59911 - 02-2811567 51553 084-6476192
7 น.ส. ปยนุช นทีธร พนง.จางเหมา 51546 - 02-2811567 51553 087-6998455

กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสารสนเทศและการสื่อสาร
8 น.ส. อุไร รูไธสง หน.กลุม/(น.วค.ชนก.) 51544 59910 02-2811567 51553 086-7921541
9 นาง ทวีป อิ่มเอิบ นช.ฟฟ.อาวุโส 51428 - 02-2811567 51553 094-6692569
10 51550 - 02-2811567 51553

กลุมแผนรวม
11 นาย ธานินทร สัตยะวงศ น.วค. 51425 - 02-2811567 51553 081-5751170
12 น.ส. ณัฐกฤตา ทองนอก พนง.จางเหมา 51540 - 02-2811567 51553 085-4829880

กลุมงานบริหารท่ัวไป
13 นาย ไพบูลย สุดสวาสด์ิ ลูกจางประจํา 51553 - 02-2811567 51553 086-6056229
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

สวนติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร
1 นาย เถลิงศักด์ิ นุชประหาร ผอ.สวน/(นวค.ชนพ.) 51124 59902 0-26294278 51127 085-4842448

ฝายติดตามประเมินผลแผนระดับกระทรวง
2 นาง นพวรรณ ประคองศิลป หน.ฝาย/(นวค.ชํานาญการ) 51120 59925 0-26294278 51127 081-8161989
3 วาง นชฟ.ปฏิบัติงาน 51123 59924 0-26294278 51127 -
4 น.ส. วจี อุผา พนง.วิเคราะหนโยบายและแผน 51122 59929 0-26294278 51127 086-2345542

ฝายติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
5 น.ส. สุภาพร จรัญวรพรรณ หน.ฝาย/(นวค.ชํานาญการ) 51129 59926 0-26294278 51127 089-1889157
6 วาง นชฟ.ปฏิบัติงาน 51126 59927 0-26294278 51127 -
7 น.ส. มรกต ชัดใจ พนง.วิเคราะหนโยบายและแผน 51112 59928 0-26294278 51127 087-0712089

ฝายติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการ
8 น.ส. สุภาพร จรัญวรพรรณ หน.ฝาย/(นวค.ชํานาญการ) 51129 59926 0-26294278 51127 089-1889157

สวนเทคโนโลยีการสื่อสาร
1 นาย วันชัย เขียวชะอ่ํา ผอ.สวน/นช.ฟฟ.อาวุโส 51464 59908 02-2826589 51436 085-4841977

ฝายวิทยุและดาวเทียม
2 นาย ย่ิงศักด์ิ คําเพราะ หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 51464 - 02-2826589 51465 081-2069000
3 นาย บัญชา เกตุอ่ํา นช.ฟฟ.ชนง. 51489 - 02-2826560 - 084-4288785
4 นาย ถาวร อูอน นช.ฟฟ.ชนง. 51463 - 02-2826588 - 081-9091032
5 นาย โกวิทย สีดา นช.ฟฟ.ปง. 51461 - 02-2826589 - 084-7249189
6 นาย ประกร เนมินทร นช.ฟฟ.ปง. 51462 - 02-2826589 - 082-1003440

ฝายสื่อสารดานความมั่นคงฯ
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

7 นาย สกล สุขสวัสด์ิ หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 51443 02-2826589 51436 089-4961154
8 นาย อนันต เปลี่ยนโพธิ์ นช.ฟฟ.ชนง. 51447 - 02-2826589 51436 081-6252065
9 นาย บัญชา วรมิ่ง นช.ฟฟ.ชนง. 51439 59935 02-2826589 51436 085-6251314
10 นาย ชํานาญ จันทวาล นช.ฟฟ.ปง. 51439 59935 02-2826589 51436 085-6251314

ฝายบริการสื่อสารท่ัวไป
11 นาย สมพร โพธิ์พรหม หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 59934 - 02-2260193 02-2826587 081-7042809
12 นาย เกียรติชัย เซียงหลิว นช.ฟฟ.ชนง. 50791 - 02-2826589 - 093-8265886
13 นาย พงศพิมุกข เชียงไขแกว นช.ฟฟ.ชนง. 50791 - 02-2260193 - 085-5048681
14 นาย สุนาท ออมไธสง นช.ฟฟ.ปง. 50790 - 02-2826589 - 087-2253159

ฝายระบบวีดิทัศนทางไกลและการประชุม
15 นาย โฆสิต สงาเมือง หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 51442 - 02-2826589 02-2826587 084-3878700
16 นาย สมชาย โปะบุญมา นช.ฟฟ.ชนง. 50127 - 02-2260193 - 083-9276136
17 นาย พิชิต ธาดาวงษา นช.ฟฟ.ชนง. 51431 - 02-2826589 51436 090-9802897
18 น.ส. ปาริชาติ พิมปาน นช.ฟฟ.ชนง. 51435 50127 02-2826589 51436 084-0046778
19 นาย โภคิน โดมดอกฟา นช.ฟฟ.ชนง. 51431 - 02-2826589 - 081-3486364
20 นาย อภิสิทธิ์ วังคูหา นช.ฟฟ.ชนง. 51431 59931 02-2826589 - 085-2482347

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
21 นาง โสภา ลําดับพงษ พนง.พิมพ ส.2 51440 - 02-2826589 - 081-8165328
22 นาง เกศสรา สุภัคนนัท พนง.โทรศัพท 51438 - 02-2826589 - 085-0660292
23 น.ส. เขมิกา คําปลิว พนง.บริหารงานท่ัวไป 51439 - 02-2826589 - 090-9899662

สวนโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

1 นาย ธน อุตสาหะวัฒนาสุข ผอ.สวน/นช.ฟฟ.อาวุโส 51450 59909 02-2826582 51451 089-4841953
ฝายเชื่อมโยงเครือขายฯ

2 นาย ชนสิรณ จวนสาง นช.ฟฟ.ชนง. 51478 - 02-2822837 51451 081-7751012
3 นาย มงคล ลือสิริพงศ นช.ฟฟ.ชนง. 51490 59939 02-2822837 51451 089-4521401
4 นาย สุรชัย บัวเมืองเกา นช.ฟฟ.ปง. 51491 - 02-2822837 51451 080-7380170
5 นาย ชลทรัพย สีหาบุตร นช.ฟฟ.ปง. 51491 - 02-2822837 51451 092-2515363

ฝายบริหารจัดการเครือขายฯ
6 นาย สกล สุขสวัสด์ิ หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 51147 59943 02-2822837 51451 081-6830094
7 นาย ณัฐกิตต ตาวงษสา นช.ฟฟ.ชนง. 51152,51470 51470 02-2822837 51451 081-4404972
8 นาย จารึก อุรา นช.ฟฟ.ปง. 51152 59946 02-2822837 51451 092-3241145
9 นาย สนนกึ โลสันเทียะ นช.ฟฟ.ปง. 51152 59946 02-2822837 51451 086-0138407
10 นาย ชัชวาล ยอดคําตัน นช.ฟฟ.ปง. 51477 59946 02-2822837 51451 083-3003313

ฝายบํารุงรักษาเครือขายฯ
11 นาย นิเวศน พุทธมนต หน.ฝาย/นช.ฟฟ.อาวุโส 51991 59943 02-2822837 51451 081-7003203
12 นาย ธงชัย ไกยพันธุ นช.ฟฟ.ชนง. 51492 - 02-2822837 51451 085-1737318
13 นาย สิทธิภรณ บํารุงเพชร นช.ฟฟ.ปง. 51475 - 02-2822837 51451 084-7788164
15 นาย เอกชัย ชัยวงคษา นช.ฟฟ.ปง. 51498 - 02-2822837 51451 086-1884869
16 นาย ธนวัฒน สังกระธาตุ นช.ฟฟ.ปง. 51498 - 02-2822837 51451 085-3625969
17 นาย ขัตติยพล ธรรมมาลี นช.ฟฟ.ปง. 51477 - 02-2822837 51451 083-8416486

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป

18 นาง อรพันธ พุทธมนต จพง.ธุรการ ชนง. 51479 - 02-2822837 51451 089-4414736
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

19 น.ส. ชลธชิา กวยทิ พนง.สารสนเทศ 51453 - 02-2822837 51451 086-9047990
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 น.ส. วรรณภา ขันติสมบูรณ ผอ.สวน/(นวก.คต.ชนพ.) 51134 59901 0-23049601 51136 085-4841959
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 น.ส. ศิริพร สนธิรตน หน.กลุม/(นวก.คต.ชนก.) 50476 - 0-22260505 50666 081-5678071
3 นาง อลิศรา จริยารังษีโรจน นวก.คต.ชนก. 50663 - 0-22232000 50666 089-8833329
4 น.ส. ณรัณภัช แสงทอง นวก.คต.ชก. 50545 - 0-22232000 50666 087-5887382
5 นาง อุไร หาญโอฬารเลิศ จพง.ธร.ชง. 50483 - 0-22232000 50666 086-9018404
6 นาย กิตติ ดํางามกิจ นช.ฟฟ.ปง. 50660 - 0-22232000 50666 086-5535592

กลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
7 น.ส. อนงครัตน ลือนาม หน.กลุม/(นวก.คต.ชนก.) 51139 59944 0-2304-9619 51136 089-6905545
8 น.ส. หยาดพิรุณ ออนเม็ก นวก.คต.ชนก. 51141 - 0-23049603 51136 089-7675324
9 นาย ทศพล นิติมณฑล นวก.คต.ชนก. - 59913 0-23049603 51136 084-9243544
10 น.ส. ศิริเนตร แสนสายเนตร นวก.คต.ชนก. 51135 - 0-23049603 51136 081-8438262
11 นาย บุญยง เรืองพงษ นช.ฟฟ.ชนง. 51142 - 0-23049603 51136 084-4118210
12 น.ส. ทิพยมาศ วาทิน จพง.ธร.ชง. 51137 - 0-23049603 51136 090-9802825

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
13 นาย วิรัตน ธรรมเสถียร หน.ฝาย/(นช.ฟฟ.ชนง.) 50181,50662 - 0-22232000 50666 089-4974929
14 นาย สิทธิชัย สุธานนท นช.ฟฟ.ชนง. 51444 59936 - 51136 089-9236258
15 นาย ธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นวก.คต.ชนก. 51131 - 0-22826583 51136 086-5091414
16 นาย วิชาญ เย่ียมสถาน จพง.ธร.ชง. 50180,50662 - 0-22232000 50666 081-4944450
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

17 นาย ทวีวัฒน โรจราธา นช.ฟฟ.ปง. 51446 59937 - 51136 086-8648055
ฝายงานธุรการ

18 นาง สุดใจ ลีลาถาวรชัย จพง.ธร.ชง. 51143 - 0-23049603 51136 095-4897007
19 นาง ทองพูน เสนดง พนง.บริการ บ 2 50480 - 0-22232000 50666 086-7440393
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หมายเลขโทรศัพทขาราชการและลูกจางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. (ศูนยเขต 1-12)
ลําดับ

ท่ี ช่ือ - นามสกุล
ช่ือตําแหนง/ระดับ

ในสายงาน
หมายเลข

มท.
หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)
1 นาย ธนิต ฉันทากร ผอ.ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)/(นชฟ.อาวุโส) 10440 10340 0-3533-6589 10466 085-484-1952

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย สุชาติ บุตรศรีภูมิ หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 10441 10341 0-3533-6589 10466 087-878-2541
3 นาย ปยะศักด สายแกว นชฟ.ปฏิบัติงาน 10660 - 0-3533-6589 10466 089-781-3766
4 นาย ปยพงศ บุญล้ํา เจาหนาท่ีสารสนเทศและการสิ่ 10455 10342 35336589 10466 0851247784

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นาย ประภวัต ธรรมจันทึก หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 10442 10342 0-3533-6589 10466 085-484-1952
6 พ.จ.อ. มานัส ยืนนาน นชฟ.ชํานาญงาน 10507 - 0-3533-6589 10466 089-800-1164

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
7 น.ส. ดวงเดือน ตรีวิสูตร จพง.ธุรการชํานาญงาน 10443 10343 0-3533-6589 10466 081-947-2187
8 นาย ชัยพร สิงหโต พนักงานขับรถยนต 10400 - 0-3533-6589 10466 081-481-0294

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
1 นาย ไพโรจน สายทองคํา ผอ.ศสข.2 (ชลบุรี)/(นชฟ.อาวุโส) 30440 30340 0-3828-2993 0-3828-2993 086-7511698

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย ธนาชัย ทิจะยัง หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 30442 30441 0-3828-2993 30466 089-9278440
3 นาย สายรุง จบศรี นชฟ.ชํานาญงาน 30446 - 0-3828-2993 30466 086-4761407
4 นาย ธนกฤต จํานงคศรี นชฟ.ปฏิบัติงาน 30445 - 0-3828-2993 30466 089-9565879

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นาย จีรวัฒน จิรวัฒนวงศสิริ หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 30441 30442 0-3828-2993 30466 081-3975854
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

6 นาย รัตนชัย บุญศรี นชฟ.ชํานาญงาน 30545 - 0-3828-2993 30466 084-6464575
7 นาย อภิศักด์ิ เกตุตระกูล นชฟ.ปฏิบัติงาน 30541 - 0-3828-2993 30466 086-5710109

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
8 น.ส. เดือนขวัญ วงศหงษ รกท.หน.งาน/(จพง.ธุรการชํานาญงาน) 30443 - 0-3828-2993 30466 089-0989662
9 นาย สมคิด จันทรสาครบุญตา พนักงานพิมพ ระดับ 3 30400 - 0-3828-2993 30466 087-6107718
10 นาย ธวัชชัย สวัสดี พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2 30400 - 0-3828-2993 30466 085-0869684

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
1 นาย เจษฎา ธรรมมาลี ผอ.ศสข.3 (นครปฐม)/(นชฟ.อาวุโส) 60440 60340 034-242855 60466 085-4841967

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 วาง หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) - 60341 - - -
3 วาง นชฟ.ชํานาญงาน - 60344 - - -
4 นาย สาโรช พลอยแสงสาย นชฟ.ชํานาญงาน 60445- - - 089-961-3538

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นาย เผด็จ เกษตระกูล หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 60442 - - - 092-4506956
6 นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ นชฟ.ปฏิบัติงาน - 60543 - - 089-5352944

ฝายงานบริหารท่ัวไป
7 นาง อภิญญา ธนาพันธุสิงห จพง.ธุรการชํานาญงาน 60443 - - - 085-3635564
8 นาย สหโชค กั้วะหวยขวาง พนักงานจางเหมาขับรถยนต 60542 - - 0944536409
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
1 นาย สมชาย แกวกระจาย ผอ.ศสข.4 (นครราชสีมา)/(นชฟ.อาวุโส) 36440 36340 044-242995 36455 085-4841954

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย สังวรณ คงเมือง หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 36442 - 044-242995 36466 081-0663051
3 นาย กังวาล ยะสูงเนิน นชฟ.ชํานาญงาน 36447 36342 044-242995 36466 081-5481888
4 นาย ธีรยุทธิ์ มั่งมี นชฟ.ปฏิบัติงาน 36445 - 044-242995 36455 088-3399809
5 นาย แสงอรุณ แสงจักร นชฟ.ปฏิบัติงาน 36407 36341 044-242995 36455 083-2698653

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นาย วัชระ เรืองฤทธิ์ หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 36441 36343 044-242995 36466 086-8787676
7 นาย ศุภชัย ศรีแสง นชฟ.ชํานาญงาน 36408 - 044-242995 36466 081-2642396
8 นาย วินะรุด สูศึก นชฟ.ชํานาญงาน 36406 - 044-242995 36466 089-2867520

งานบริหารท่ัวไป
9 นาง วารินทร ประเสริฐนู จพง.ธุรการชํานาญงาน 36443 - 044-242995 36455 083-3553502
10 นาย โยธิน สงาเนตร พนักงานขับรถยนต 36400 - 044-242995 36455 086-2441305

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
1 นาย สุรชัย ชุมเกษร ผอ.ศสข.5(อด) 45440 45340 0-4222-2682 45466 089-8564014

085-4841958

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย ไพบูลย กึกกอง หน.ฝาย/นชฟ.อาวุโส 45441 45341 0-4222-2682 45466 081-9651885
3 นาย บัวแสง เตโช นชฟ.ชํานาญงาน 45446 0-4222-2682 45466 081-6616526
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

4 นาย ประเสริฐ ไชยเพชร นชฟ.ชํานาญงาน 45447 45444 0-4222-2682 45466 087-2375678
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นาย ธนวัฒน เตากล่ํา หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 45442 45442 0-4222-2682 45466 081-3710692
6 นาย ยศพร มาสะระ นชฟ.ชํานาญงาน 45545 - 0-4222-2682 45466 082-1188737
7 นาย สนธชิัย ย่ีภู นชฟ.ชํานาญงาน 45445 - 0-4222-2682 45466 086-6425678

งานบริหารงานท่ัวไป
8 นาง นิรัตดา พระชัย จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 45443 45443 0-4222-2682 45466 095-8016261
9 นาย ชวลิต รักเสมอ พนักงานขับรถยนต 45547 - 0-4222-2682 45466 080-4096952
10 น.ส. สุบัญ สิงหสุข พนักงานจางเหมาทําความสะอาด 45443 - 0-4222-2682 45466 088-3145212

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแกน)
1 นาย สันติชัย ชูโชค ผอ.ศสข.6 (ขอนแกน)/(นชฟ.อาวุโส) 40440 40340 043-236606 40466 08 4387 8714

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย ณรงคฤทธิ์ มิตรขจร หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 40441 40341 043-236606 40466 08 9941 2357
3 นาย เสวก สระสม นชฟ.ชํานาญงาน 40447 - 043-236606 40466 08 7856 3445
4 นาย ภูมินทร สุนนท นชฟ.ชํานาญงาน 40444 40344 043-236606 40466 08 3562 2230

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นาย ทรงศักด์ิ กาญจนรังสชิยั หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 40442 40342 043-236606 40466 08 9942 6155
6 นาย ภูเบธ โพธิ์สายคุณ นชฟ.ปฏิบัติงาน 40427 40343 043-236606 40466 08 5739 8183
7 นาย นิรัญ แดนสุข นชฟ.ชํานาญงาน 40419 - 043-236606 40466 08 5001 7890

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
8 นาย สมศักด์ิ ภูเฮืองแกว พนักงานขับรถยนต 40433 - 043-236606 40466 08 4402 6534
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
1 นาย ปริญญา วีระมนุรักษ ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม)/นชฟ.อาวุโส 25440 25340 053-112377 25466 089-6009392

ฝายเทคโนโลยีการสือ่สาร
2 นาย สามารถ หังสเนตร หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส)(ชรก.สนง.ชร) 25343 25341 053-112377 25466 081-9605207
3 นาย สุภาพ ชมภมูิ่ง นชฟ.ชํานาญงาน 25344 25344 053-112377 25466 081-6806952
4 นาย สิน ใจนวล นชฟ.ชํานาญงาน 25445 25445 053-112377 25466 083-3233678
5 นาย สันติ ลอยมาปง นชฟ.ชํานาญงาน 25427 25427 053-112377 25466 081-0206358

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นาย รณสิษฐ พูนธนิตกลุ นชฟ.ชํานาญงาน 25419 25419 053-112377 25466 089-8518585
7 นาย จุมพล นักลําทอง นชฟ.ชํานาญงาน 25545 25545 053-112377 25466 087-1933417

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
8 นาย ธานัท เอี่ยมสอาด จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 25443 25443 053-112377 25466 086-1945929
9 นาย ปญญา กาญจนวนาวัวัฒน พนักงานขับรถยนต 25442 25400 053-112377 25466 -
10 นาย สมพล เจริญใจ พนักงานขับรถยนต 25442 25400 053-112377 25466 -

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
1 นาง ธีรา ธนูศิลป ผอ.ศสข.8 (พิษณุโลก)/นชฟ.อาวุโส 20440 20340 055-258955 20466 085-4841947

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย ณรงค แสงสุทรรศน หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 20441 20341 055-258955 20466 089-4614281
3 นาย สมชาย ปญญาวัน นชฟ.ชํานาญงาน 20446 - 055-258955 20466 086-9365713
4 นาย เกรียง พรอมพิมพ นชฟ.ชํานาญงาน 20444 20344 055-258955 20466 086-4493261

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

5
นาย ธนัชชัยธน

ดล ไฝสัมฤทธิ์ หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 20442 20342 055-258955 20466 089-8585261
6 นาย วุฒิศักด์ิ สิริโสภณรัตน นชฟ.ปฏิบัติงาน 20666 20343 055-258955 20466 082-3939031
7 นาย ประภาส แกวกําพล พนักงานขับรถยนต 20400 20343 055-258955 20466 081-2809709

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค)
1 นาย อุทัยวุฒิ หอนาค ปฏิบตัิหนาที ่ผอ.ศสข.9 (นครสวรรค)/(นชฟ.อาวุโส) 15640 15340 0-5622-2919 15610 094-7098940

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย อุทัยวุฒิ หอนาค หน.ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร/(นชฟ.อาวุโส) 15641 15341 0-5622-2919 15666 094-7098940
3 นาย สุพรรณ ฉวีวงศพงษเดช นชฟ.ชํานาญงาน 15648 - 0-5622-2919 15666 084-5964919
4 นาย บุญเลิศ สุขแกน นชฟ.ชํานาญงาน 15644 - 0-5622-2919 15666 085-4866647
5 นาย ศุภณัฐ คงอ่ํา นชฟ.ปฏิบัติงาน 15646 - 0-5622-2919 15666 087-8489399

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นาย อาธรณ สิงหราช หน.ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ/(นชฟ.อาวุโส) 15642 15342 0-5622-2919 15666 086-2008689
7 นาย จตุรงค รัชตโชติ นชฟ.ชํานาญงาน 15671 - 0-5622-2919 15666 086-9319438
8 นาย ศุภรักษ พรมบุตร เจาหนาท่ีสารสนเทศ (ลูกจางชั่วคราว) 15684 - 0-5622-2919 15666 082-8855962

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
9 นาง อิงครัตน นวลจนัทร หน.งานบริหารงานทั่วไป/(จพง.ธุรการชํานาญงาน) 15643 15343 0-5622-2919 15666 081-7869544
10 นาย สําราญ ศรีลักษณ พนักงานขับรถยนต (ลูกจางประจํา) 15682 - 0-5622-2919 15666 085-0490364
11 นาง กาญจนา นามเชียงใต พนักงานทําความสะอาด (ลูกจางชั่วคราว) 15650 - 0-5622-2919 15666 085-1062429
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎรธานี)
1 นาย วีระวัฒน ภูรุงฤทธิ์ ผอ.ศสข.10 (สุราษฎรธานี)/(นชฟ.อาวุโส) 65440 65340 0-7727-2593 0-7727-2593 081-970-4171

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย ลิขิต ชวยบํารุง หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) - 65341 0-7727-2593 0-7727-2593 089-646-7449
3 นาย คฤหัสถ ณ พัทลุง นชฟ.ชํานาญงาน - 65444 0-7727-2593 0-7727-2593 086-593-8692

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นาย เดโช รักตะสิงห นชฟ.ชํานาญงาน 65642 - 0-7727-2593 0-7727-2593 086-593-4114
5 นาย สราวุธ คงชวย นชฟ.ปฏิบัติงาน 65543 - 0-7727-2593 0-7727-2593 081-816-8402

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
6 น.ส. นัสยมล หนูยัง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 65443 - 0-7727-2593 0-7727-2593 087-624-1090
7 น.ส. ฐิติภรณ สวัสดี พนักงานพิมพ ส.2 65443 - 0-7727-2593 0-7727-2593 080-536-0092

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
1 นาย สันติภพ สรวมศิริ ผอ.ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)/(นชฟ.อาวุโส) - 70340 075-356541 70355 085-4841962

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นาย สมพร เพชรวงศ หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) - 70342 075-356541 70355 081-9036303
3 นาย พงศพิสุทธิ์ แทนอินทร นชฟ.ชํานาญงาน 70381 - 075-356541 70355 091-3211671

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
4 นาย คมชาญ บัวแยม หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) - 70341 075-356541 70355 081-6778903
5 นาย จตุรงค วรรณโสภณ นชฟ.ชํานาญงาน - 70343 075-356541 70355 089-8755226
6 นาย จักรพงษ อุทัยวรรณพร นชฟ.ชํานาญงาน - 70343 075-356541 70355 085-8881676
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ลําดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล

ช่ือตําแหนง/ระดับ
ในสายงาน

หมายเลข
มท.

หมายเลข
IP PHONE

หมายเลข
องคการฯ โทรสาร มือถือ

งานบริหารงานท่ัวไป
7 นาง ฉวีวรรณ ยอดมณี จพง.ธุรการชํานาญงาน 70353 - 075-356541 70355 089-9703463
8 นาย สมพร ทองขาวบัว พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 70353 - 075-356541 70355 087-4888583
9 นาย ประยงค ศิริพงศ พนักงานขับรถยนต 70353 - 075-356541 70355 083-1822809
10 น.ส. สกาวทิพย ทานุจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 70353 - 075-356541 70355 083-6408847

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)
1 นาย เกียรติศักด์ิ สุขศรีราช ผอ.ศสข.12 (สงขลา)/(นชฟ.อาวุโส) 73440 73340 0-7431-1713 73455-66 085-4841964

ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร
2 นาย บรรจบ นอยสันโดด หน.ฝาย/(นชฟ.อาวุโส) 73441 - 0-7431-1713 73455-66 083-6411667
3 นาย มานพ มุณีศรี นชฟ.ชํานาญงาน - 73344 0-7431-1713 73455-66 081-7677750
4 นาย วรัญู สุวรรณราช นชฟ.ปฏิบัติงาน 73442 - 0-7431-1713 73455-66 089-5978212

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นาย แจก ไชยกายุทธ นชฟ.ชํานาญงาน 73445 73342 0-7431-1713 73455-66 081-2764162
6 นาย นิกร ผลจรุง นชฟ.ชํานาญงาน 73445 - 0-7431-1713 73455-66 085-5850760

ฝายงานบริหารงานท่ัวไป
7 นาง ณัฐวรรณ วงศกระจาง จพง.ธุรการชํานาญงาน 73443 - 0-7431-1713 73455-66 086-9632445
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คณะผูจัดทํา.

1. ท่ีปรึกษา
1.1 นายกฤษณ ธนาวณิช ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป.
1.2 นายทองสิน สัตยาพันธุ ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 นายธน อุตสาหะวัฒนาสุข ผูอํานวยการสวนโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 นายอนุพงศ สุขสมนิตย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
1.5 นายวันชัย เขียวชะอํ่า ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยกีารสือ่สาร
1.6 นางสาววรรณภา ขันติสมบรูณ ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยสีารสนเทศ

2. บรรณาธิการ
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คณะทํางาน
3.1 นางสาวสภุาพร จรัญวรพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
3.2 นางนพวรรณ ประคองศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

3.3 นายจาตรุนต นพรัตน นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
3.4 นางสาวมรกต ชัดใจ พนักงานจางเหมาบริการทํางานวิเคราะหนโยบายและประมวลผลขอมูล
3.5 นางสาววจี อุผา พนักงานจางเหมาบริการทํางานวิเคราะหนโยบายและประมวลผลขอมูล


