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สารบัญ  
 

ทิศทางการดําเนินงาน 
เสริมสร	างขีดความสามารถ กําลังคนด	าน ICT ของกระทรวงมหาดไทย
ให	มีสมรรถนะสูงในการใช	 ICT เพ่ือการพัฒนาสู'สังคมอุดมป*ญญา 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข'งขันของประเทศ 

วิสัยทัศน� 
มุ'งสู'การเป/นองค0กรอัจฉริยะด	วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเป/นสากลและธรรมาภิบาล เพ่ือบูรณาการ
การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

ค�านิยม 
“มีหัวใจบริการ ทีมงานเป/นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําเทคโนโลยี” 

ภารกิจ/อํานาจหน�าท่ี 
1. พัฒนาระบบและบุคลากรด	านสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ0สารสนเทศและการสื่อสาร และ

ให	บริการด	านการรับส'งข'าวสาร การติดต้ัง การตรวจซ'อม      
การบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ0สารสนเทศและการสื่อสาร      
แก'ส'วนราชการต'างๆ และจังหวัด 

3. กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสํารวจ  
การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบข	อมูลสารสนเทศ 
และบริการสื่อสารของหน'วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
เป/นศูนย0ข	อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด	วย ICT เพ่ือผู	บริหารของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

ข	อมูลท่ีสําคัญทางการเงิน 03 

บุคลากร  11 

แผนงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

12 

งบลงทุน 18 

ผลการดําเนินงานจัดซ้ือ/จัดจ	าง 19 

การรักษามาตรฐานและระยะเวลา
แล	วเสร็จของงาน 

23 

ค'าใช	จ'าย 24 

งานบริการสื่อสาร 30 

งานบริการติดต้ังและตรวจซ'อม
เครื่องมือสื่อสาร 

38 

งานบริการเว็บไซต0 43 
รายงานสถิติการเข	าเยี่ยมชม
เว็บไซต0จังหวัด และสถิติการเข	าใช	
เว็บไซต0อ่ืนๆ 

44 
 
 

รายงานผลการให	บริการระบบ
ปHองกันไวรัสบนเครือข'ายของ มท. 

47 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร0ของ
หน'วยงานในกระทรวงมหาดไทย 

48 

คณะผู	จัดทํา 49 
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1.งบประมาณรายจ�ายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป& พ.ศ. 2564 
 
 1.1 ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได	รับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 6,508,751,100 บาท (หกพันห	าร 	อยแปดล	านเจ็ดแสนห	าหมื ่นหนึ ่งพ ันหนึ ่งร 	อยบาทถ	วน )     
ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได	รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,925,940,600 บาท 
(หนึ่งพันเก	าร	อยยี่สิบห	าล	านเก	าแสนสี่หม่ืนหกร	อยบาทถ	วน) เป/นอันดับ 1 คิดเป/นร	อยละ 29.59 เม่ือเทียบกับ
หน'วยงานอ่ืนๆ ในสังกัด สป.มท. จํานวน 20 หน'วยงาน 

 
                   หน�วย : บาท 

 
หน�วยงาน ป& 2564 

สัดส�วน 
(ร�อยละ) 

1 ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 1,925,940,600 29.59 
 1.1 กิจกรรม :  สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       

และการสื่อสาร 
417,001,100 6.41 

 1.2 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 585,901,300 9.00 
 1.3 กิจกรรม :  จัดหาระบบวิทยสุือ่สารข'ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 923,038,200 14.18 
2 งานบุคลากรภาครัฐ (กองการเจ�าหน�าท่ีและกองคลัง) 1,763,081,500 27.09 
3 กองคลัง 1,447,658,800 22.24 
 3.1 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารราชการท่ัวไป 359,717,700 5.53 
 3.2 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบรายจ'ายประจํา) 126,663,500 1.95 
 3.3 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 961,277,600 14.77 
4 สํานักนโยบายและแผน 904,941,700 13.90 
 4.1 กิจกรรม :  เสริมสร	างการบรหิารจัดการเชิงยุทธศาสตร0 (กอก.) 8,611,700 0.13 
 4.2 กิจกรรม :  ส'งเสริมการปลูกฝ*งจิตสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร	าง 

ความปรองดองของคนในชาติ (กมน.) 
25,516,100 0.39 

 4.3 กิจกรรม :  ส'งเสริมการขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําร ิ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กปพ.) 

40,278,600 0.62 

 4.4 กิจกรรม :  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู'การปฏิบัติในพ้ืนท่ี (กกพ.) 4,051,600 0.06 
 4.5 กิจกรรม :  ก'อสร	างศูนย0ราชการกระทรวงมหาดไทย (กสม.) 804,080,400 12.35 
 4.6 กิจกรรม :  สนับสนุนการแก	ไขป*ญหายาเสพตดิในระดบัพ้ืนท่ี (กกพ.) 20,903,300 0.32 
 4.7 กิจกรรม :  สนับสนุนการรณรงค0ปHองกันและแก	ไขป*ญหายาเสพติด (กกพ.) 1,500,000 0.02 
5 สํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 242,920,200 3.73 
 5.1 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 14,506,400 0.22 
 5.2 กิจกรรม :  สนับสนุนแก	ไขป*ญหาความเดือนร	อนเร'งด'วนของ   

ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี/นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
218,766,000 3.36 

 5.3 กิจกรรม :  สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 5,168,600 0.08 
 5.4 กิจกรรม :  สนับสนุนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4,479,200 0.07 
6 ศูนย�ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 103,045,900 1.58 
7 ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 33,127,900 0.51 
8 สถาบันดํารงราชานุภาพ 21,426,800 0.33 
 8.1 กิจกรรม :  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน  

และจัดการความรู	 
11,715,700 0.18 

 8.2 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบฝTกอบรม) 
 

9,711,100 0.15 
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หน�วยงาน ป& 2564 

สัดส�วน 
(ร�อยละ) 

9 กองการต�างประเทศ 16,737,000 0.26 
 9.1 กิจกรรม :  ส'งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนความสัมพันธ0 

ระหว'างประเทศ 
3,972,600 0.06 

 9.2 กิจกรรม :  อํานวยการและประสานนโยบายกิจการต'างประเทศ 
กิจการชายแดน และผู	อพยพ 

12,764,400 0.20 

10 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวร�องทุกข� 8,669,600 0.13 
11 กองการเจ�าหน�าท่ี 5,077,200 0.08 
12 สํานักงานรัฐมนตรี 7,030,200 0.11 
13 สํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถิ่น 7,102,300 0.11 
14 กองสารนิเทศ 4,367,900 0.07 
 14.1 กิจกรรม : ประชาสมัพันธ0และเผยแพร' 2,524,400 0.04 
 14.2 กิจกรรม : เสรมิสร	างเครือข'ายสื่อสารเพ่ือความมั่นคง 1,843,500 0.03 
15 กองกลาง 4,703,700 0.07 
16 สํานักกฎหมาย 4,114,700 0.06 
17 ศูนย�ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 4,133,800 0.06 
18 กลุ�มตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 1,409,200 0.02 
19 กลุ�มงานพัฒนาระบบบริหาร 1,985,600 0.03 
 19.1 กิจกรรม : บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน  

และจัดการความรู	 
985,600 0.02 

 19.2 กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ 1,000,000 0.02 
20 กลุ�มงานสนับสนนุปลัดกระทรวง 797,800 0.01 
21 หน�วยงานตรวจสอบภายใน สป. 478,700 0.01 
 รวม 6,508,751,100 100.00 
 



 

แผนภูมิงบประมาณรายจ�ายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป&

     
                                                                                           

หมายเหตุ :  งานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 
และกองคลัง สป.
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242,920,200
103,045,900

33,127,900
21,426,800
16,737,000
8,669,600
5,077,200
7,030,200
7,102,300
4,367,900
4,703,700
4,114,700
4,133,800
1,409,200
1,985,600
797,800
478,700

หน�วยงาน

 
งบประมาณรายจ�ายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป&งบประมาณ

 
      

                                                                                                                 

 
งานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 1,763,081,500 บาท มีหน'วยงานร'วมดําเนินการ คือ กองการเจ	าหน	าท่ี

400,000,000 800,000,000 1,200,000,000 1,600,000,000

1,763,081,500
1,447,658,800

904,941,700
242,920,200

5 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
                       หน�วย : บาท 

 

กองการเจ	าหน	าท่ี 

2,000,000,000

1,925,940,600
1,763,081,500

งบประมาณ 
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1.2 งบประมาณรายจ�ายศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณรายจ'ายของ ศสส.สป. ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 3 กิจกรรม) โดยมีกรอบวงเงินท่ี
ดําเนินการจริง จํานวน 1,917,185,600 บาท (หนึ่งพันเก	าร	อยสิบเจ็ดล	านหนึ่งแสนแปดหมื่นห	าพันหกร	อยบาทถ	วน) 
แยกรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี 1.2.1 งบประมาณรายจ'ายของ ศสส.สป. ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามกิจกรรม : 
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) จํานวน 585,901,300 บาท (ห	าร	อยแปดสิบห	าล	านเก	าแสนหน่ึงพันสามร	อยบาทถ	วน) 
งบค'าระบบวิทยุสื่อสาร จํานวน 897,946,000 บาท (แปดร	อยเก	าสิบเจ็ดล	านเก	าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ	วน) 

 
          หน'วย : บาท 

แผนงานยุทธศาสตร�เพ่ือสนับสนนุด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดส'วน 
(ร	อยละ) 

Action 1 
 

รายการผูกพันตามสญัญา 163,284,700 10.49 
1. ค'าพัฒนาศูนย0ข	อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต0เพ่ือ
รองรับการเข	าสู'ประชาคมอาเซียน 

102,679,200 6.60 

2. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือสื่อสาร 

27,982,500 1.80 

3. โครงการจัดหาระบบเครือข'ายไร	สายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย 

32,623,000 2.10 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 259,968,600 16.71 
1. โครงการจัดหาระบบโทรศัพท� (IP Telephony) 
เพ่ือการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 

177,146,200 11.39 

2. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟ0าอาคารศาลากลางจังหวัด 

40,600,000 2.61 

3. โครงการสร1างการรับรู1สู3ประชาชนด1วยป0าย
ประชาสัมพันธ�อัจฉริยะ 

42,222,400 2.71 

รายการผูกพันใหม' 1,023,038,200 65.75 
1. โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด1วยโครงข3ายเสมือน 

100,000,000 6.43 

2. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข3ายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย 

923,038,200 59.33 

 2.1 ค'าระบบวิทยุสื่อสาร 897,946,000 57.71 
 2.2 ค3าใช1จ3ายดําเนินงานและค3าเช3าสัญญาณ

โครงข3ายวิทย ุ
25,092,200 1.61 

 รายการปJเดียว 62,648,000 4.03 
 1. โครงการครภุัณฑ0คอมพิวเตอร0 จํานวน 5 

รายการ 
10,682,000 0.69 
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แผนงานยุทธศาสตร�เพ่ือสนับสนนุด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดส'วน 
(ร	อยละ) 

 2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือข3ายสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

20,000,000 1.29 

 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟส'องสว'าง
เพ่ือสนับสนุนงานรถยนต0สื่อสารดาวเทียมและ 
ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 

13,740,000 0.88 

 4. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ0าสํารอง
ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เขต 1-12 (Backup generator system) 

18,226,000 1.17 

 รายการปJเดียว (เก'า) พ.ศ. 2563 46,894,000 3.01 
 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข'ายสื่อสาร

และระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย  
ระยะท่ี 4 

46,894,000 3.01 

รวม 1,555,833,500 100.00 
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ตารางท่ี 1.2.2 งบประมาณรายจ'ายของ ศสส.สป. ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามกิจกรรม : 
สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                หน'วย : บาท 

แผนงาน ประเภท งบประมาณ 
สัดส�วน 
(ร�อยละ) 

Action 1-3 
รวมงบดําเนินงาน 
(การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

408,246,100 21.29 

Action 1 

1. งบดําเนินงาน : 375,784,100 19.60 
1.1 ค'าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 109,028,400 5.69 
1.2 ค'าเช'าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 224,439,600 11.71 
1.3 ค'าสาธารณูปโภคท่ัวไป 40,816,100 2.13 
1.4 ค'าฝTกอบรมและสมัมนาของ ศสส.สป. 1,500,000 0.08 

2. งบลงทุน 527,437,100 78.71 

2.1 การบรหิารจัดการภาครัฐ 585,901,300 30.56 

2.2 ระบบวิทยสุื่อสารข'ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 923,038,200 48.15 

2.2.1 ค'าระบบวิทยสุื่อสาร 897,946,000 46.84 
2.2.2 ค3าใช1จ3ายดําเนินงานและค3าเช3าสัญญาณ

โครงข3ายวิทย ุ
25,092,200 1.31 

Action 2 3. งบดําเนินงาน : ค'าสนับสนุนภารกิจภายในหน'วยงาน 32,462,000 1.69 

Action 3 4. งาน/นโยบาย ของ สป.มท. (ฝMายบริหาร) - - 

รวม 1,917,185,600 100.00 
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2. งบลงทุนค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง (กองคลัง สป.) 
 

ยุทธศาสตร0ท่ี  6 : ด	านการปรับสมดุลและมีพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
แผนงานยุทธศาสตร0 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ'นดิน 
โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 
รายการ (ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง) 

งบประมาณ (บาท) 
ป& 2563 ป& 2564 

1. ค'าก'อสร	างบ	านพักข	าราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 12 จังหวัดสงขลา (ขอคืนงบประมาณ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดําเนินการ    
ไม'เพียงพอต'อการดําเนินการ) 

- 1,334,000 

2. ค'าสิ่งก'อสร	างของศูนย0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 1   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- 420,000 

3. ค'าก'อสร	างอาคารชุดพักอาศัยข	าราชการศูนย0เทคโนโลยสีารสนเทศ    
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9,395,200 37,580,800 

 รวม 9,395,200 39,334,800 
 
 
หมายเหตุ : ค'าเช'าท่ีดินปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดอยู'ในความรับผิดชอบของกองคลัง สป.  

ซ่ึงของ ศสส.สป. คือ ค'าเช'าท่ีดินของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 292,760 บาท 
 
 
  



 

3. ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ�ายย�อนหลัง 
 

ประเภท 

1.  งบดําเนินงาน Action1 – Action3
1.1 ค'าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ
1.2 ค'าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 
1.3 ค'าสนับสนุนภารกิจภายในหน'วยงาน

2.  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ� 
2.1 งบลงทุนรายการปJเดยีว จํานวน 
2.2 งบลงทุนรายการผูกพันใหม' 
2.3 งบลงทุนรายการผูกพันเดิม 

3.  ระบบวิทยุสื่อสารข'ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
3.1 ค3าใช1จ3ายดําเนินงานและค3าเช3าสัญญาณ

โครงข3ายวิทย ุ
3.2 ค'าระบบวิทยุสื่อสาร 

รวม 

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ 

แผนภูมิเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : 1. งบบุคลากรของ ศสส.สป
  แผนบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม 
  

0 200

ปJ 2562

ปJ 2563

ปJ 2564

0 30000000

ปJ 2562

ปJ 2563

ปJ 2564

0

0

0

0

25,092,200

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ�ายย�อนหลัง 3 ป& พ.ศ. 2562 – 2564 

ป& 2562 ป& 2563 ป& 

Action3 438,029,600 406,402,700 408,246,100
166,405,000 121,213,880 110,528,400
271,624,600 285,188,812 265,255,700

ค'าสนับสนุนภารกิจภายในหน'วยงาน - - 32,462,000
387,154,100 527,437,100 585,901,300

งบลงทุนรายการปJเดยีว จํานวน 4 รายการ - - 62,648,000
- - 100,000,000
- - 423,253,300

ระบบวิทยุสื่อสารข'ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย - - 923,038,200
ค3าใช1จ3ายดําเนินงานและค3าเช3าสัญญาณ - - 25,092,200

- - 897,946,000
825,183,700 933,839,800 1,917,185,600

 
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ 3 ป& ย�อนหลังแยกตามประเภทงบประมาณ พ.ศ. 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
 

 
สป. ปJ พ.ศ. 2564 ฝากไว	ท่ี กค. และ กจ. สป.  

แผนบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : บริหารทรัพยากรบุคคลขององค0กร 
 

200,000,000 400,000,000 600,000,000

387,154,100

527,437,100

585,901,300

438,029,600

406,402,700

408,246,100

1.  งบดําเนินงาน
2.  งบลงทุน ค'าครุภัณฑ0

30000000 60000000 90000000

897,946,000

200

ค'าใช	จ'ายดําเนินงานและ
ค'าเช'าสัญญาณโครงข'าย
วิทยุ
ค'าระบบวิทยุส่ือสาร

10 

ป& 2564 สัดส�วนป& 2564 
(ร�อยละ) 

408,246,100 21.29 
110,528,400 5.77 
265,255,700 13.84 
32,462,000 1.69 

585,901,300 30.56 
62,648,000 3.27 
100,000,000 5.22 
423,253,300 22.08 
923,038,200 48.15 
25,092,200 1.31 

897,946,000 46.84 
1,917,185,600 100.00 

 2562 – 2564 

 

ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

 

งบดําเนินงาน
งบลงทุน ค'าครุภัณฑ0

ค'าใช	จ'ายดําเนินงานและ
ค'าเช'าสัญญาณโครงข'าย

ค'าระบบวิทยุส่ือสาร
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4. บุคลากร ศสส.สป. 
 

สรุปอัตรากําลังศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตามกรอบอัตรากําลัง 
หน�วย : อัตรา 

ลําดับท่ี ตําแหน�ง 

อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 

หมายเหตุ ต�น สูง ชนก.พ. ชนก./
ปก. 

อาวุโส ชนง./
ปง. 

1 ผู�อํานวยการ   1          ว�าง 1 
2 วิศวกรไฟฟQาสื่อสาร     1 1      
3 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน     2 6      
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร�     2 11      ว�าง 3 
5 นายช�างไฟฟQา         46 79 ว�าง 32 
6 นักจัดการงานท่ัวไป     1 2       
7 เจ�าพนักงานธุรการ           21 ว�าง 7 
8 นักวิชาการพัสดุ       2     ว�าง 1 
9 เจ�าพนักงานพัสดุ           1 ว�าง 1 
10 เจ�าพนักงานการเงินและบัญช ี           2   
      1 6 22 46 103 45 

รวมท้ังสิ้น 178 

 
ที่มา : บัญชีแสดงรายละเอยีดข	าราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (ส'วนกลาง และ ศสข. 1-12) 
ตามกรอบอัตรากําลัง ข	อมูล ณ ธันวาคม 2563 

 
จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามตําแหน�งและวุฒิการศึกษาสูงสุด 

หน�วย : อัตรา 

ลําดับท่ี ตําแหน�ง ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 ผู�อํานวยการ - - - - - - 

2 วิศวกรไฟฟQาสื่อสาร - - 2 - - 2 
3 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน - - 4 4 - 8 
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร� - - 6 4 - 10 
5 นายช�างไฟฟQา 12 22 52 7 - 93 
6 นักจัดการงานท่ัวไป - - 1 2 - 3 
7 เจ�าพนักงานธุรการ 2 2 10 - - 14 
8 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - - 1 
9 เจ�าพนักงานพัสดุ - - - - - - 
10 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 1 - 2 

รวม 14 24 77 18 - 133 

หมายเหตุ :  กรอบอัตรากําลังตามกฎกระทรวง ท้ังหมด 178 อัตรา 
   - มีคนครอง 133 อัตรา   - อัตราว'าง 45 อัตรา 

    ข	อมูล ณ ธันวาคม 2563 กอก.ศสส.สป.  
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5. แผนผังแสดงความเช่ือมโยงแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

และสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นโยบายรัฐบาล 11 ด�าน ในส�วนท่ีสอดคล�องกันแผนงาน/โครงการประจําป& 2563 - 2564 
  

             
    

 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การปHองกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย0 
- การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
- การสร	างความปรองดองสมานฉันท0 
- การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสร	าง
โอกาสการเข	าถึงบริการของรัฐ 
- การส'งเสริมบทบาทและใช	โอกาสในประชาคม
อาเซียน 
- การส'งเสริมการบริหารราชการแผ'นดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลและการปHองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

1.ด	านความม่ันคง 
- การปกปHองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย0 
- การสร	างความปลอดภัยปรองดองสมานฉันท0 
- การปHองกันและแก	ไขป*ญหายาเสพติด 
- การแก	ไขป*ญหาการค	ามนุษย0 และการทําประมงผิด
กฎหมาย (IUU Fishing) 
- การแก	ไขป*ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 
- งานชายแดนและความสัมพันธ0กับประเทศเพ่ือนบ	าน 
2. ด	านเศรษฐกิจ (ตามยุทธศาสตร0ชาติ) 
- มาตรการกระตุ	นเศรษฐกิจ 
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
- ผลิตภัณฑ0 OTOP ชุมชน 
- การส'งเสริมการท'องเท่ียว 
3. ด	านสังคมและการลดความเหล่ือมลํ้า 
- การดูแลเด็กและเยาวชน 
- การจัดท่ีดินทํากินให	แก'ประชาชน 
4. ด	านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม 
- การพัฒนาเมือง/ผังเมือง 
- การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสะอาดของบ	านเมือง 
5. ด	านการบริหารราชการแผ'นดิน 
- ศูนย0ดํารงธรรม 
- ความโปร'งใสในการปฏิบัติงาน 
- การบูรณาการฐานข	อมูลประชาชนและการบริหาร
ภาครัฐ (Linkage Center) 
- การยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) 

- โครงการศูนย0ข	อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และพัฒนาออกแบบเว็บไซต0เพ่ือ
รองรับการเข	าสู'ประชาคมอาเซียน 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข'ายส่ือสาร
และระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 
ระยะท่ี 4 
- โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือส่ือสาร 
- โครงการจัดหาระบบเครือข'ายไร	สายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการจัดหาระบบโทรศัพท0  
(IP Telephony) เพ่ือการส่ือสารแบบ 
ครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟHาอาคารศาลากลางจังหวัด 
- โครงการสร	างการรับรู	สู'ประชาชนด	วยปHาย
ประชาสัมพันธ0อัจฉริยะ 
- โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด1วยโครงข3ายเสมือน 
- โครงการจัดหาระบบวิทยุ ส่ือสารข3ายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทย 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือข3ายสารสนเทศและการส่ือสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟส3องสว3าง
เพ่ือสนับสนุนงานรถยนต�ส่ือสารดาวเทียมและ
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เขต 1-12 
- โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ0า
สํารองของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเขต 1-12 (Backup generator system) 

แนวทางการขับเคล่ือน 
นโยบาย มท. 
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5.1 ตารางแสดงผลรายละเอียดโครงการตามงบลงทุน ป&งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ.2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

รายการผูกพันตามสัญญา 

1 ค'าพัฒนาศูนย0ข	อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเวบ็ไซต0เพื่อ 
รองรับการเข	าสู'ประชาคมอาเซียน งบประมาณท้ัง
โครงการจํานวน 237,024,700 บาท  
วงเงินตามสัญญา 233,362,100 บาท 
ปJ 2562 = 32,498,500 บาท 
ปJ 2563 = 98,184,400 บาท 
ปJ 2564 = 102,679,200 บาท 

98,184,400 สํานักงบประมาณดึงงบประมาณของปJ 
พ.ศ. 2557 จํานวน 35,559,900 บาท 
กลับ และงบประมาณปJ พ.ศ. 2563  
จากจาํนวน 169,007,400 บาท เป/น 
98,184,400 บาท และเพิ่มปJงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 102,679,200 บาท 
ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 4 เม.ย. 62 กบั 
บริษัท แอพเวิร0คส0 จํากัด สัญญาเลขท่ี 
22/2562 วงเงิน 233,362,100 บาท 
แบ'ง 5 งวดงาน ระยะเวลา 600 วัน  
เบิกจ'ายงบประมาณปJ พ.ศ. 2563 จํานวน 
59,740,821.60 บาท และ งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 62,074,194.60 บาท 
บริษัทได	ส'งมอบงานงวดท่ี 5 งวดสุดท	าย 
อยู'ระหว'างคณะกรรมการตรวจพัสดุ  
ตรวจรับงานงวดท่ี 5 

กยส. 

2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เคร่ืองมือส่ือสารผูกพัน 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวน 60,000,000 บาท 
ปJ 2562 = 12,000,000 บาท 
ปJ 2563 = 19,873,300 บาท 
ปJ 2564 = 27,982,500 บาท 

19,873,300 บริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด  
สัญญาเลขท่ี 29/2562 ลงวันท่ี 8 ส.ค. 62 
เร่ิมสัญญาวันท่ี 9 ส.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 63  
รวม 500 วัน แบ'ง 4 งวดงาน  
วงเงินตามสัญญา 59,855,800 บาท 
ติดต้ังงวดงานท่ี 1 อยู'ระหว'างส'งมอบงาน
การติดต้ังงวดงานท่ี 2-3 ผลงานร	อยละ 25 
เบิกจ'ายภาพรวม 8,978,370 บาท 
เบิกจ'ายเงินงวดท่ี 3 เรียบร	อยและอยู'
ระหว'างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
ตรวจรับงวดท่ี 4 งวดสุดท	าย 

กคฐ. 

3 โครงการจัดหาระบบเครือข'ายไร	สายระยะไกลของ
กระทรวงมหาดไทยผูกพัน 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวน 96,200,000 บาท 
ปJ 2562 = 24,050,000 บาท 
ปJ 2563 = 39,277,000 บาท 
ปJ 2564 = 32,623,000 บาท 

39,277,000 ผู	รับจ	าง บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ลงนามเม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 62 สัญญาเลขท่ี 
25/2562 วงเงินตามสัญญา 95,950,000 
บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 15 มิ.ย. 62 – 
6 ต.ค.63 รวม 480 วัน จํานวน 3 งวดงาน 
ไตรมาสท่ี 1 เท'ากับ 10,731,875 บาท 
ไตรมาสท่ี 2 เท'ากับ 28,545,125 บาท 
ผลการดําเนินงานรวมร	อยละ 90 
งบประมาณปJ 2563 การเบิกจ'ายภาพรวม 
จํานวน 39,277,000 บาท และอยู'ระหว'าง
การดําเนินการขอแก	ไขสัญญา เน่ืองจากไม'
สามารถเข	าติดต้ังอุปกรณ0เคร่ืองมือส่ือสาร  
ท่ี สตช. ได	 

กคฐ. 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 

1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพท0 (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของ
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการ 631,971,300 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 126,394,300 บาท 

เดิม 126,394,300 
ใหม' 94,795,800 

ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563  
คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
วงเงิน 628,500,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 13 ก.ค. 63 เบิกเงิน

กคฐ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ.2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

พ.ร.บ. โอนงบคืน = 31,598,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 252,788,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 252,788,500 บาท 

ล'วงหน	า 15% เท'ากับ 94,275,000 บาท 
ขณะน้ีอยู'ระหว'างการสํารวจและติดต้ังงวด
งานท่ี 1 ในการสํารวจและติดต้ังอุปกรณ0ฯ 

2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟHาอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน
งบประมาณ 2 ปJ งบประมาณท้ังโครงการ 
174,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 34,800,000 บาท 
พ.ร.บ. โอนงบคืน = 8,700,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 139,200,000 บาท 

เดิม 34,800,000 
ใหม' 26,100,000 

ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 2563  
คือ บริษัท แกรนด0ไลน0 อินโนเวช่ัน จํากดั  
วงเงิน 173,590,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 7 ส.ค. 63 เบิกเงินล'วงหน	า 
15% เท'ากับ 26,038,500 บาท ขณะน้ีอยู'
ระหว'างการสํารวจและติดต้ังงวดงานท่ี 1 

กคฐ. 

3 โครงการสร	างการรับรู	สู'ประชาชนด	วยปHาย
ประชาสัมพันธ0อัจฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 3 ปJ  
งบประมาณท้ังโครงการ 304,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 60,800,000 บาท 
พ.ร.บ. โอนงบคืน = 15,200,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 121,600,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 121,600,000 บาท 

 เดิม 60,800,000 
ใหม' 45,600,000 

ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563  
คือ กิจการร'วมค	า DCORP-DLI  
วงเงิน 301,250,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 7 ส.ค. 63 เบิกเงินล'วงหน	า 
15% เท'ากับ 45,187,500 บาท 
ป*จจุบันได	ตรวจรับงานและเบกิจ'าย 
งวดงานท่ี 1 ค'างานหักเงินล'วงหน	าแล	ว
คงเหลือจ'ายให	บริษัท 12,803,125 บาท 
แยกเป/นใช	งบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวน 412,500 บาท และใช	งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 12,390,625 บาท  
ขณะน้ีอยู'ระหว'างคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุดําเนินการตรวจรับงวดงานท่ี 2 

กกพ. 

รวมทั้งสิ้น 323,830,500   

 
- สรุปหลังจากหัก พ.ร.บ. โอนงบประมาณปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 67,026,900 บาท  

คงเหลืองบลงทุนปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 460,410,200 บาท  
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

รายการผูกพันตามสัญญา 

1 ค'าพัฒนาศูนย0ข	อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเวบ็ไซต0เพื่อ 
รองรับการเข	าสู'ประชาคมอาเซียน งบประมาณท้ัง
โครงการจํานวน 237,024,700 บาท  
วงเงินตามสัญญา 233,362,100 บาท 
ปJ 2562 = 32,498,500 บาท 
ปJ 2563 = 98,184,400 บาท 
ปJ 2564 = 102,679,200 บาท 

102,679,200 สํานักงบประมาณดึงงบประมาณของปJ 
พ.ศ. 2557 จํานวน 35,559,900 บาท 
กลับ และงบประมาณปJ พ.ศ. 2563  
จากจาํนวน 169,007,400 บาท เป/น 
98,184,400 บาท และเพิ่มปJงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 102,679,200 บาท 
ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 4 เม.ย. 62 กบั 
บริษัท แอพเวิร0คส0 จํากัด สัญญาเลขท่ี 
22/2562 วงเงิน 233,362,100 บาท 
แบ'ง 5 งวดงาน ระยะเวลา 600 วัน  
เบิกจ'ายงบประมาณปJ พ.ศ. 2563 จํานวน 
59,740,821.60 บาท และ งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 62,074,194.60 บาท 
บริษัทได	ส'งมอบงานงวดท่ี 5 งวดสุดท	าย 
อยู'ระหว'างคณะกรรมการตรวจพัสดุ  
ตรวจรับงานงวดท่ี 5 

กยส. 

2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เคร่ืองมือส่ือสารผูกพัน 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวน 60,000,000 บาท 
ปJ 2562 = 12,000,000 บาท 
ปJ 2563 = 19,873,300 บาท 
ปJ 2564 = 27,982,500 บาท 

27,982,500 บริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด  
สัญญาเลขท่ี 29/2562 ลงวันท่ี 8 ส.ค. 62 
เร่ิมสัญญาวันท่ี 9 ส.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 63  
รวม 500 วัน แบ'ง 4 งวดงาน  
วงเงินตามสัญญา 59,855,800 บาท 
ติดต้ังงวดงานท่ี 1 อยู'ระหว'างส'งมอบงาน
การติดต้ังงวดงานท่ี 2-3 ผลงานร	อยละ 25 
เบิกจ'ายภาพรวม 8,978,370 บาท 
เบิกจ'ายเงินงวดท่ี 3 เรียบร	อยและอยู'
ระหว'างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
ตรวจรับงวดท่ี 4 งวดสุดท	าย 

กคฐ. 

3 โครงการจัดหาระบบเครือข'ายไร	สายระยะไกลของ
กระทรวงมหาดไทยผูกพัน 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวน 96,200,000 บาท 
ปJ 2562 = 24,050,000 บาท 
ปJ 2563 = 39,277,000 บาท 
ปJ 2564 = 32,623,000 บาท 

32,623,000 ผู	รับจ	าง บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ลงนามเม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 62 สัญญาเลขท่ี 
25/2562 วงเงินตามสัญญา 95,950,000 
บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 15 มิ.ย. 62 – 
6 ต.ค.63 รวม 480 วัน จํานวน 3 งวดงาน 
ไตรมาสท่ี 1 เท'ากับ 10,731,875 บาท 
ไตรมาสท่ี 2 เท'ากับ 28,545,125 บาท 
ผลการดําเนินงานรวมร	อยละ 90 
งบประมาณปJ 2563 การเบิกจ'ายภาพรวม 
จํานวน 39,277,000 บาท และอยู'ระหว'าง
การดําเนินการขอแก	ไขสัญญา เน่ืองจากไม'
สามารถเข	าติดต้ังอุปกรณ0เคร่ืองมือส่ือสาร  
ท่ี สตช. ได	 

กคฐ. 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 

1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพท0 (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของ
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการ 631,971,300 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 126,394,300 บาท 
พ.ร.บ. โอนงบคืน = 31,598,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 252,788,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 252,788,500 บาท 

252,788,500 ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563  
คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
วงเงิน 628,500,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 13 ก.ค. 63 เบิกเงิน
ล'วงหน	า 15% เท'ากับ 94,275,000 บาท 
ขณะน้ีอยู'ระหว'างการสํารวจและติดต้ังงวด
งานท่ี 1 ในการสํารวจและติดต้ังอุปกรณ0ฯ 

กคฐ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟHาอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน
งบประมาณ 2 ปJ งบประมาณท้ังโครงการ 
174,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 34,800,000 บาท 
พ.ร.บ. โอนงบคืน = 8,700,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 139,200,000 บาท 

139,200,000 ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 2563  
คือ บริษัท แกรนด0ไลน0 อินโนเวช่ัน จํากดั  
วงเงิน 173,590,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 7 ส.ค. 63 เบิกเงินล'วงหน	า 
15% เท'ากับ 26,038,500 บาท ขณะน้ีอยู'
ระหว'างการสํารวจและติดต้ังงวดงานท่ี 1 

กคฐ. 

3 โครงการสร	างการรับรู	สู'ประชาชนด	วยปHาย
ประชาสัมพันธ0อัจฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 3 ปJ  
งบประมาณท้ังโครงการ 304,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2563 = 60,800,000 บาท 
พ.ร.บ. โอนงบคืน = 15,200,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 121,600,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 121,600,000 บาท 

 121,600,000 ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563  
คือ กิจการร'วมค	า DCORP-DLI  
วงเงิน 301,250,000 บาท  
ทําสัญญาวันท่ี 7 ส.ค. 63 เบิกเงินล'วงหน	า 
15% เท'ากับ 45,187,500 บาท 
ป*จจุบันได	ตรวจรับงานและเบกิจ'าย 
งวดงานท่ี 1 ค'างานหักเงินล'วงหน	าแล	ว
คงเหลือจ'ายให	บริษัท 12,803,125 บาท 
แยกเป/นใช	งบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวน 412,500 บาท และใช	งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 12,390,625 บาท  
ขณะน้ีอยู'ระหว'างคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุดําเนินการตรวจรับงวดงานท่ี 2 

กกพ. 

รายการผูกพันใหม� 

1 โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยด1วยโครงข3ายเสมือน  
ผูกพันงบประมาณ 3 ปJ  
งบประมาณท้ังโครงการ 500,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 100,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 200,000,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2566 = 200,000,000 บาท 

100,000,000 อยู'ระหว'างดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว'าด	วยการจัดซ้ือจัดจ	าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู'ในขั้นตอน
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ0   
การพิจารณาคัดเลือกข	อเสนอ และ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

กยส. 

2 โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารข3ายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 4 ปJ  
งบประมาณท้ังโครงการ 4,344,026,400 บาท 
แยกเป/น 
*งบดําเนินงาน ค'าใช	จ'ายดําเนินงานและค'าเช'า
สัญญาณโครงข'ายวิทยุ วงเงินงบประมาณ     
จํานวนเงิน 1,896,563,900 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 25,092,200 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 575,956,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2566 = 647,757,600 บาท 
ปJ พ.ศ. 2567 = 647,757,600 บาท 
 
 
*งบลงทุน ระบบวิทยุส่ือสาร วงเงินงบประมาณ
จํานวนเงิน 2,447,462,500 บาท 
ปJ พ.ศ. 2564 = 897,946,000 บาท 
ปJ พ.ศ. 2565 = 1,549,516,500 บาท 
 
 
 
 
 

923,038,200 โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารข3ายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทยเปLนโครงการ  
สร1างการรับรู1สู3ชุมชน บูรณาการร3วมกัน  
20 กระทรวง โดยการทํา MOU             
ท่ีทําเนียบรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี           
(พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) เปLนประธาน 
เปLนการสร1างการรับรู1สร1างผ3านหอกระจายข3าว
ท่ัวประเทศ โดยการติดต้ังระบบวิทยุ 
Trunked Radio ความถี่ 800 MHz   
เปLนการส่ือสารของผู1บังคับบัญชาในการ
จัดหาเคร่ืองมือส่ือสาร ได1แก3 หอกระจาย
ข3าว วิทยปุระจําตัว ให1กํานัน ผู1ใหญ3บ1าน 

กอก. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

รายการป&เดยีว 

1 จัดหาครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 5 รายการ 10,682,000 ขณะน้ีอยู'ระหว'างดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว'าด	วยการจัดซ้ือจัดจ	าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู'ในขั้นตอน
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ0   
การพิจารณาคัดเลือกข	อเสนอ และ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ได	จัดทํา
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกําหนด
ราคากลางแล	วเสร็จ 
 

กยส. 
 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร0สํานักงาน  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 303 เคร่ือง เคร่ืองละ 17,000 บาท 
(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร0 งานประมวลผล แบบท่ี 1  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 217 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บาท 
(3) เคร่ืองพิมพ0เลเซอร0 LED ชนิดขาวดํา  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 50 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,600 บาท 
(4) เคร่ืองพิมพ0เลเซอร0 ชนิดขาวดํา (net) แบบท่ี 1 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 30 เคร่ือง เคร่ืองละ 8,900 บาท 
(5) เคร่ืองพิมพ0เลเซอร0 LED ชนิดสี (net) แบบท่ี 1 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 36 เคร่ือง เคร่ืองละ 10,000 บาท 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟส'องสว'างเพื่อ
สนับสนุนงานรถยนต0ส่ือสารดาวเทียมและ       
ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1-12 
วงเงินงบประมาณ 13,740,000 บาท 

13,740,000 ได	จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ
กําหนดราคากลางแล	ว ขณะน้ีอยู'ระหว'าง
การแก	ไขเพิ่มเติม 

กกพ. 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เครือข'ายสารสนเทศและการส่ือสารของ      
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 
20,000,000 บาท 

20,000,000 ได	จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ
กําหนดราคากลางแล	ว ขณะน้ีอยู'ระหว'าง
การแก	ไขเพิ่มเติม 

กคฐ. 

4 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟHาสํารองของ
ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1-12 
(Backup generator system) วงเงินงบประมาณ 
18,226,000 บาท 

18,226,000 ได	จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ
กําหนดราคากลางแล	ว ขณะน้ีอยู'ระหว'าง
การแก	ไขเพิ่มเติม 

กคฐ. 

รวมทั้งสิ้น 1,762,559,440   
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5.1.1 งบลงทุน  
 

ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�างงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 (กองคลัง สป.) 
 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ. 2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการก'อสร	างอาคารชุดพกัอาศัย
ข	าราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร สป.มท. ผูกพันงบประมาณ 2 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการ 46,976,000 บาท 
ปJ 2563 = 9,395,200 บาท 
ปJ 2564 = 37,580,800 บาท 

9,395,200 ประกาศผู	ชนะการเสนอราคา  
เม่ือวันท่ี 1 มิ.ย. 2563  
คือ บริษัท ปรีติมุต วิศวการ จาํกัด  
วงเงิน 43,990,000 บาท  
ขณะน้ีอยู'ระหว'างรอทําสัญญา 

กอก. 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป& พ.ศ. 2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการก'อสร	างอาคารชุดพกัอาศัย
ข	าราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร สป.มท. ผูกพันงบประมาณ 2 ปJ 
งบประมาณท้ังโครงการ 46,976,000 บาท 
ปJ 2563 = 9,395,200 บาท 
ปJ 2564 = 37,580,800 บาท 

37,580,800 อยู3ระหว3างการพิจารณาของสํานักงาน
ทรัพย�สินพระมหากษัตริย� ในการขออนุญาต
ก3อสร1าง และขออนุญาตร้ือถอน และได1ส่ังหยุด
งานช่ัวคราว เน่ืองจากยังไม3สามารถส3งมอบ
พื้นท่ีได1 

กอก. 

2 ค'าก'อสร	างของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

420,000 ได1ตัวผู1รับจ1างแล1ว คือ ห1างหุ1นส3วนจํากดั 
ทองธนันท�โยธา วงเงินงบประมาณ  
420,000 บาท อยู3ระหว3างการลงนามสัญญา 

ศสข.1 

รวมทั้งสิ้น 47,396,000   
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5.2 ผลการดําเนินงานจัดซ้ือ/จัดจ�าง (งบดําเนินงาน) ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

งบดําเนินงาน (ค'าสาธารณูปโภค ค'าใช	สอย) รายการเช'าและจ	างเหมาบริการท่ีมีความจําเป/นต'อเน่ือง จํานวน 29 โครงการ 
ผลการเบิกจ'าย ดังน้ี 
  5.2 (1) รายการเช�า 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเช�า ผู�ให�เช�า 
วงเงิน (บาท) 

ป& 2564 
(3 เดือน) 

วงเงิน (บาท)
งบประมาณ  
(9 เดือน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจ�าย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

1 เช'าใช	บริการวงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูง บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร0เมช่ัน
ไฮเวย0 จํากัด 

33,670,800 100,953,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

33,670,800 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

2 เช'าใช	บริการท'อร	อยสาย (Duct) โครงการ
จิตรลดา 5 เส	นทาง 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

624,949.98 1,874,849.94 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

624,949.98 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

3 เช'าใช	บริการส่ือสัญญาณข	อมูลระบบ
อินเตอร0เนต็แบบองค0กร พร	อมอุปกรณ0
บริหารจัดการ 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร0เมช่ัน
ไฮเวย0 จํากัด 

6,000,000 18,000,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

6,000,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

4 เช'าใช	บริการระบบส่ือสารผ'านดาวเทียม
พร	อมอุปกรณ0 สําหรับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

1,365,000 - เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

1,365,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

5 เช'าใช	บริการระบบเช่ือมโยงระบบส่ือสาร
ข	อมูลแบบ ไร	สาย (Wireless Lan)  
ผ'านดาวเทียม สําหรับพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน0 ภูพานราชนิเวศน0 ทักษิณราชนเิวศน0 
วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวดัเชียงใหม' 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

1,113,000 - เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

1,113,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

6 เช'าใช	บริการช'องสัญญาณดาวเทียมย'าน
ความถี่  C-Band จํานวน 7/18 ทรานส0
พอนเดอร0 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

6,720,000 20,160,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

6,720,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

7 เช'าใช	วงจรเช่ือมโยงระบบกล	องโทรทัศน0

วงจรป�ด (CCTV) ในพ้ืนที่ 5 จังหวดั
ชายแดนภาคใต	 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

4,500,000 13,410,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

4,500,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

8 เช'าใช	บริการส่ือสารบนเครอืข'ายไร	สาย

ความเรว็สูง 4G LTE  

บริษัท เทเลคอม
มิวนเิคช่ัน เอน็จิ

เนียริ่ง เซลล0 
แอนด0 เซอร0วิส 

จํากัด 

960,000 2,849,994 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

960,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

9 เช'าคู'สายจังหวัดพิษณุโลก บริษัท ทโีอที 
จํากัด (มหาชน) 

51,360 51,360 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

12,840 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

รวม 9 โครงการ 55,005,109.98  157,299,203.94  
54,966,590.98 

(25.89) 

 
หมายเหตุ : ข	อมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุ'มงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ มีนาคม 2564   
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 5.2 (1) รายการเช�า 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเช�า ผู�ให�เช�า 
วงเงิน ป& 2564 

(12 เดือน) 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการขอเบิกจ�ายจาก 
ศสส.สป. ไป กค.สป. 

(บาท) 

1 เช'าคู'สายส่ือสัญญาณกับบริษัท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) โดยมีคู'สายส่ือสัญญาณภูมภิาค 
จํานวน 37 วงจร และมีคู'สายส่ือสัญญาณ
นครหลวง จํานวน 1 วงจร 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

603,480 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

150,870 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

2 เช'าบริการเช่ือมโยงระบบโทรศัพท0เครอืข'าย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน (อาคารศูนย0ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

540,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

135,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

3 เช'าใช	บริการ Sip Trunk จํานวน 1 วงจร 
สําหรับหมายเลข 1567 ของศูนย0ดํารงธรรม 
งบของ สน.สป. ฝากไว	 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

240,750 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

60,187.50 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

4 เช'าใช	บริการ Software ArcGIS 
online 
 

บริษัท GIS 
จํากัด 

267,500 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

66,875 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

5 เช'าบริการคู'สายจากศาลากลางจังหวัด
กาญจนบุรีไปบ	านพักผู	ว'าราชการจังหวัดและ
รองผู	ว'าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

51,360 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

12,840 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

6 เช'าบริการคู'สายโทรศัพท0 จํานวน 1 คู'สาย ที่
บ	านพักรฐัมนตรวี'าการกระทรวงมหาดไทย 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด (มหาชน) 

57,780 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

14,445 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

7 เช'าวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงเพ่ือใช	ใน
การออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ0สันติ
ราษฎร0 FM 91 MHz ในรายการ 
“มหาดไทยชวนรู	” 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร0เมช่ัน
ไฮเวย0 จํากัด 

254,232 - ตัดโอนให	สารนเิทศ 

8 เช'าใช	บริการส่ือสารบนเครอืข'ายไร	สาย
ความเรว็สูง 4 G LTE ของ ศสข.4 UNIT 

บริษัท เทเลคอม
มิวนเิคช่ัน เอน็จิ

เนียริ่ง เซลล0 
แอนด0 เซอร0วิส 

จํากัด 

1,470,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

367,500 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

รวม 8 โครงการ 3,485,102.00  
807,717.50 

(23.00) 

 
หมายเหตุ : ข	อมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุ'มงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป.  
 ณ มีนาคม 2564  
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 5.2 (2) รายการจ�างเหมาบริการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการจ�างเหมาบริการ ผู�รับจ�าง 
วงเงิน (บาท) 

ป& 2564 
(3 เดือน) 

วงเงิน (บาท)
งบประมาณ  
(9 เดือน) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการขอเบิกจ�าย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

1 จ	างบํารุงรกัษาซ'อมแซมและแก	ไขเครือข'าย
ส่ือสาร และระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทยระยะที่ 1 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด  

(มหาชน) 

4,320,000 12,960,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

4,320,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

2 จ	างบํารุงและซ'อมแซมเครือข'ายส่ือสาร และ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 
ระยะที่ 2 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

(มหาชน) 

2,175,000 6,525,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

2,175,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

3 จ	างบํารุงรกัษาและซ'อมแซมแก	ไขอุปกรณ0
เช่ือมโยงเครอืข'ายระบบส่ือสารของ
กระทรวงมหาดไทย 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

 (มหาชน) 

6,225,000 18,675,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

6,225,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

4 จ	างดูแลและบํารุงรักษาซ'อมแซมระบบรกัษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร0เมช่ัน
ไฮเวย0 จํากัด 

4,100,000 12,230,100 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

4,100,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

5 จ	างบํารุงรกัษาและซ'อมแซมแก	ไข
คอมพิวเตอร0แม'ข'ายและอุปกรณ0กระจาย
สัญญาณ 

บริษัท แอพ
เวิร0ค จํากัด 

622,850 1,988,550 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

622,850 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

รวม 5 โครงการ 17,442,850.00 52,378,650.00  
17,442,850.00 

(24.98) 

 
หมายเหตุ : ข	อมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุ'มงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ มีนาคม 2564   
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 5.2 (2) รายการจ�างเหมาบริการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการจ�างเหมาบริการ ผู�รับจ�าง 
วงเงิน ป& 2564 

(12 เดือน) 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจ�าย
จาก ศสส.สป. ไป 

กค.สป. 
(บาท) 

1 จ	างบํารุงรกัษาและซ'อมแซมระบบ
กล	องโทรทัศน0วงจรป�ด CCTV ในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต	 

จังหวัดเป/น
ผู	ดําเนนิการ 

25,627,000 จังหวัดเป/น
ผู	ดําเนนิการ 

- 

2 จ	างบํารุงรกัษาระบบเว็บไซต0 (Web 
Sever) และระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส0 

(E-mail Server)  

บริษัท โซลูชัน่ส0 
ดิจิทัล จํากดั 

1,300,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

324,999.99 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

3 จ	างบํารุงรกัษาซ'อมแซมและแก	ไขอุปกรณ0

โครงการระบบบริหารจัดการให	บรกิาร Call 
Center สําหรับศูนย0ดํารงธรรมจังหวัด 
และศูนย0ดํารงธรรมส'วนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย  

บริษัท พีซีซี อนิ
เทอร0เนชันนัล 

จํากัด 

1,900,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

474,999.99 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

4 จ	างบํารุงรกัษาเครือข'ายวทิยุส่ือสาร เพ่ือการ
บริหารราชการแผ'นดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที ่1 

บริษัท เทเล
คอมมิวนิเคช่ัน 
เอ็นจิเนียริ่ง 
เซลล0 แอนด0 

เซอร0วสิ จํากัด 

1,800,000 เบิกจ'ายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

450,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

5 จ	างบํารุงรกัษาและซ'อมแซมกล	องโทรทัศน0
วงจรป�ดของกระทรวงมหาดไทย 

- 450,000 จัดทํา TOR 
และราคากลาง 

- 

6 จ	างบํารุงรักษาระบบเครือข'ายส่ือสาร
ถวายความปลอดภัย 906  
ณ ตําหนกัทิพย0พิมาน 

- 450,000 จัดทํา TOR 
และราคากลาง 

- 

7 จ	างบํารุงรกัษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส0ของสํานกังานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

- 2,770,000 จัดทํา TOR 
และราคากลาง 

- 

8 จ	างบํารุงรกัษาระบบวิดทีัศน0ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย 

- 4,800,000 จัดทําร'าง TOR 
และราคากลาง 

- 

รวม 8 โครงการ 39,097,000.00  
1,249,999.98 

(3.20) 

รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 324,734,915.92  
74,467,157.46 

(22.93) 

 
หมายเหตุ : ข	อมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุ'มงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ มีนาคม 2564   
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6. การรักษามาตรฐานระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน 
 

รักษามาตรฐานระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน ตามประกาศของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 29 
รายการและงานอ่ืนๆ จํานวน 20 รายการ ครอบคลุมใน 12 งานบริการ ผลการดําเนินการสามารถรักษามาตรฐานและระยะเวลา 
แล	วเสร็จของงานได	ตามเกณฑ0มาตรฐาน 

 

ลําดับท่ี รายการ เวลาการติดต้ัง 
เวลาการตรวจ

ซ'อม 
เวลาการร้ือถอน 

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 พร	อม Battery 2 วัน 3 ชม. 1 วัน 
5 ระบบ Router / RAS 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
6 อุปกรณ0Lan 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 5ชม. 5ชม. 2.30ชม. 
7.2 Multipoint Control Unit (MCU) แบบเคล่ือนท่ี 10 ชม. 5ชม. 5 ชม. 

8 ระบบประชุมวีดิทัศน0ทางไกล (ยกเว	น MCU) 6ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
8.1 ระบบประชุมวีดิทัศน0ทางไกลแบบประจําท่ี (ยกเว	น MCU) 45 นาที 5ชม. 3.30 ชม. 
8.2 ระบบประชุมวีดิทัศน0ทางไกลแบบเคล่ือนท่ี (ยกเว	น MCU) 6 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 

9 ระบบชุมสายโทรศัพท0อัตโนมัติ 3 วัน 7 ชม. 1.5 ชม. 
10 วงจรส่ือสัญญาณทางไกล 7 ชม. 3 ชม. 3.30 ชม. 
11 อุปกรณ0 UPS 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม. 
12 ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟHากําลังสํารอง 4 วัน 7 ชม. 2 วัน 
13 อุปกรณ0 Surge Protection 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม. 
14 อุปกรณ0สายดิน (Grounding) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
15 สาย Fiber Optic / ต'อกม. 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 ระบบส่ือสารดาวเทียมภาคพื้นดิน (ประจําท่ี) 5 วัน 7 ชม. 2.5 วัน. 
19 ระบบส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนท่ี (C-BAND) 7ชม. 7 ชม. 11ชม. 
20 ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
21 เคร่ืองโทรศัพท0 / โทรสาร 3 ชม. 3 ชม. 1.30 ชม. 
22 เคร่ืองลูกข'ายคอมพิวเตอร0 (Client) 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
23 เคร่ืองแม'ข'ายคอมพิวเตอร0 (Server) 4 วัน 7 ชม. 2 วัน 
24 ระบบสายสัญญาณ / ต'อ 100 เมตร 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม. 
25 กล	อง CCTV / ต'อจุด 6ชม. 6ชม. 3ชม. 
26 เคร่ืองตัดสัญญาณวิทยุ (Jammer) 1 ชม. 10 ชม. 0.30 ชม. 
27 ระบบวิทยุส่ือสาร 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
28 ระบบโสตทัศนูปกรณ0 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
29 การเช่ือมโยงเครือข'าย ICT มหาดไทย 17 วัน - - 
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7. ค�าใช�จ�าย 

7.1  ค�าใช�จ�ายด�านช�าง 

ศสส.สป. ได	กําหนดค'าใช	จ'ายด	านช'าง ประกอบด	วย ค'าใช	จ'ายงบดําเนินงาน หมวดค'าตอบแทนใช	สอย
และวัสดุท่ีได	มีการเบิกจ'ายจริง และค'าใช	จ'ายในการติดต้ังตรวจซ'อม และรื้อถอน เครื่องมือสื่อสาร (ค'าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก 
ค'าพาหนะในการเดินทางไปราชการ) 

ค'าใช	จ'ายในการติดต้ัง ตรวจซ'อมและรื้อถอนเครื่องมือสื่อสาร (ค'าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก ค'าพาหนะในการ
เดินทาง) 

ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) ค'าใช	จ'ายในการติดต้ังตรวจซ'อม และรื้อถอน 
เครื่องมือสื่อสารของหน'วยงานส'วนกลาง และ ศสข. 1-12 รวมท้ังสิ้นจํานวน 717,306.70 บาท 

ในการติดต้ังเครื่องมือสื่อสารท่ีหน'วยงานส'วนกลางและ ศสข. 1-12 ติดต้ัง ตรวจซ'อม และรื้อถอน      
เป/นเครื่องมือสื่อสารหลักท่ีศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตามภารกิจหน	าท่ีความรับผิดชอบ
ในการให	บริการด	านการสื่อสารแก'หน'วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน'วยงานอ่ืนๆ (ตามท่ีร	องขอ) 
ประกอบด	วย ระบบโทรศัพท0 ระบบโทรสาร ระบบวีดิทัศน0ทางไกล (VCS) ระบบสื่อสารข	อมูล (ระบบคอมพิวเตอร0) 
ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟHาสํารอง (UPS) และโสตทัศนูปกรณ0 รวมท้ังภารกิจด	านรถยนต0สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนท่ี ท่ีปฏิบัติภารกิจครอบคลุมกว	างขวางท่ัวประเทศ โดยเฉพาะภารกิจถวายความปลอดภัยด	านการสื่อสาร
แก'พระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู'หัว และพระบรมวงศานุวงศ0ทุกพระองค0 ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน
เสริมสร	างความม่ันคง และรักษาความสงบเรียบร	อยในพ้ืนท่ีจังหวัดต'างๆ ท่ัวประเทศ 
 
ตารางท่ี 7.1 เปรียบเทียบค�าใช�จ�ายด�านช�างของ ศสส. ส�วนกลาง และ ศสข. 1-12 ไตรมาสท่ี 1  
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563) 

หน�วยงาน 
ค�าใช�จ�ายระบบสื่อสาร 

ไม�รวมดาวเทียม 
ค�าใช�จ�ายงานรถยนต� 

สื่อสารดาวเทียม 
รวมค�าใช�จ�ายด�านช�าง 

ส'วนกลาง ศสส. - 108,860.00  108,860.00 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 3,740.00  42,510.00  46,250.00 

ศสข.2 (ชลบุรี) 21,800.00  7,240.00  29,040.00 

ศสข.3 (นครปฐม) - 65,140.00  65,140.00 

ศสข.4 (นครราชสมีา) - 23,380.00  23,380.00 

ศสข.5 (อุดรธานี) - 33,040.00  33,040.00 

ศสข.6 (ขอนแก'น) 10,080.00  36,770.00  46,850.00 

ศสข.7 (เชียงใหม') - 127,216.70  127,216.70 

ศสข.8 (พิษณุโลก) - 92,210.00  92,210.00 

ศสข.9 (นครสวรรค0) - 57,700.00  57,700.00 

ศสข.10 (สุราษฎร0ธานี) 17,040.00  23,200.00  40,240.00 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 9,360.00  29,080.00  38,440.00 

ศสข.12 (สงขลา) - 8,940.00  8,940.00 

รวม ศสข. 62,020.00  546,426.70  608,446.70 

รวมท้ังหมด 62,020.00 655,286.70 717,306.70 

  



 

แผนภูมิ 7.1 เปรียบเทียบค�าใช�จ�ายด�านช�างของ ศสส
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563
 

 
จากตารางท่ี 7.1 แสดงการเปรียบเทียบค'าใช	จ'ายด	านช'างของ ศสส

ประกอบด	วย ศสข.7 (เชียงใหม') ศสส.สป. (
 

ส'วนกลาง
ศสข.1
ศสข.2
ศสข.3
ศสข.4
ศสข.5
ศสข.6
ศสข.7
ศสข.8
ศสข.9

ศสข.10
ศสข.11
ศสข.12

29

23,380

8,940.00

เปรียบเทียบค�าใช�จ�ายด�านช�างของ ศสส. ส�วนกลาง และ ศสข. 1-12 ไตรมาสท่ี 
2563) 

แสดงการเปรียบเทียบค'าใช	จ'ายด	านช'างของ ศสส. ส'วนกลาง และ ศสข. 1
. (ส'วนกลาง) และ ศสข.8 (พิษณุโลก) 

108
46,250.00

29,040.00
65,140.00

380.00
33,040.00

46,850.00

92,210.00
57,700.00

40,240.00
38,440.00

ไตรมาสที่ 1

25 

ไตรมาสท่ี 1 

 

1-12 จากตาราง 3 อันดับแรก

108,860.00

127,216.70
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ตารางท่ี 7.2 สรุปโอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จาก ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (ส�วนกลาง) 

ไปยัง ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 – 12 (ส�วนภูมิภาค) 
แผนงานพ้ืนฐาน : ด�านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (1500266003000000) 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (150021000P2081) 

 

ลําดับท่ี หน�วยงาน 
งบประมาณรายจ�ายประจําป& 2564 คร้ังท่ี 1/2563 

ค�าตอบแทนใช�สอย 
และวัสดุ 

ค�าสาธารณูปโภค รวม 

1 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 313,500.00  100,000.00  413,500.00  

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 328,000.00  100,000.00  428,000.00  

3 ศสข.3 (นครปฐม) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

4 ศสข.4 (นครราชสมีา) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

6 ศสข.6 (ขอนแก'น) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

7 ศสข.7 (เชียงใหม') 328,000.00  100,000.00  428,000.00  

8 ศสข.8 (พิษณุโลก) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

9 ศสข.9 (นครสวรรค0) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

10 ศสข.10 (สุราษฎร0ธานี) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

12 ศสข.12 (สงขลา) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

รวม 2,949,500.00  1,200,000.00  4,149,500.00  

 
จากตารางท่ี 7.2 การโอนจัดสรรงบดําเนินงานให	 ศสข. 1-12 เพ่ือใช	ในการบริหารงานประจํา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีใกล	เคียงกัน 

ดูจากการโอนงบประมาณท่ีไม'แตกต'างกันมาก มี ศสข. ท่ีได	รับโอนสูงเป/น 3 อันดับแรก คือ ศสข.2 (ชลบุรี) ศสข.7 (เชียงใหม') และ 
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 



 

ตารางท่ี 7.3 แสดงค�าใช�จ�ายงบดําเนินงานของ

ลําดับท่ี หน�วยงาน 

1 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 

3 ศสข.3 (นครปฐม) 

4 ศสข.4 (นครราชสมีา) 

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 

6 ศสข.6 (ขอนแก'น) 

7 ศสข.7 (เชียงใหม') 

8 ศสข.8 (พิษณุโลก) 

9 ศสข.9 (นครสวรรค0) 

10 ศสข.10 (สุราษฎร0ธานี) 

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 

12 ศสข.12 (สงขลา) 

รวม 

 
แผนภูมิ 7.3 แสดงค�าใช�จ�ายงบดําเนินงานของ ศสข

จากตารางที่ 7.3 แบ'งค'าใช	จ'ายออกเป/น 
1. ค'าใช	จ'ายด	านช'าง มีการใช	จ'ายมาก 

ศสข.8 (พิษณุโลก) จํานวน 92,210.00
2. ค'าใช	สอยและวัสดุอ่ืน มีการใช	จ'ายมาก 

ศสข.5 (อุดรธานี) จํานวน 21,368.00 บาท และ 
3. ค'าสาธารณูปโภค มีการใช	จ'ายมาก 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 82

ศสข.1
ศสข.2
ศสข.3
ศสข.4
ศสข.5
ศสข.6
ศสข.7
ศสข.8
ศสข.9

ศสข.10
ศสข.11
ศสข.12

34,665.20 

แสดงค�าใช�จ�ายงบดําเนินงานของ ศสข. 1-12 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 

ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ค�าใช�จ�าย 
ด�านช�าง 

ค�าใช�สอย 
และวัสดุอ่ืน 

ค�าสาธารณูปโภค

) 46,250.00  - 82,074.74 

29,040.00  2,812.60  2,812.60 

65,140.00  5,750.00  82,855.05 

23,380.00  16,091.00  32,813.93 

33,040.00  21,368.00  49,426.62 

46,850.00  16,110.00  73,297.59 

127,216.70  12,682.00  81,407.48 

92,210.00  570.57  81,692.13 

57,700.00  9,350.00  76,664.68 

40,240.00  8,689.92  71,455.53 

 38,440.00  - 60,045.37 

8,940.00  68,378.65  62,728.22 

608,446.70 161,802.74 757,273.94

แสดงค�าใช�จ�ายงบดําเนินงานของ ศสข. 1-12 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. – ธ.ค. 

แบ'งค'าใช	จ'ายออกเป/น 3 ประเภท 
ค'าใช	จ'ายด	านช'าง มีการใช	จ'ายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบด	วย ศสข.7 (เชียงใหม') จํานวน 

.00 บาท และ ศสข.3 (นครปฐม) จํานวน 65,140.00 บาท 
ค'าใช	สอยและวัสดุอ่ืน มีการใช	จ'ายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบด	วย ศสข.12 (สงขลา

บาท และ ศสข.6 (ขอนแก'น) จํานวน 16,110.00 บาท 
ค'าสาธารณูปโภค มีการใช	จ'ายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบด	วย ศสข.3 (นครปฐม

82,074.74 บาท และ ศสข.8 (พิษณุโลก) จํานวน 81,692

128,324.74 
20 

153,745.05 
72,284.93 

103,834.62 
136,257.59 

174,472.70 
143,714.68 

120,385.45 
98,485.37 

140,046.87 

ไตรมาสที่ 1

27 

. 63) 

ค�าสาธารณูปโภค รวมค�าใช�จ�าย 

82,074.74  128,324.74  

2,812.60  34,665.20  

82,855.05  153,745.05  

32,813.93  72,284.93  

49,426.62  103,834.62  

73,297.59  136,257.59  

81,407.48  221,306.18  

81,692.13  174,472.70  

76,664.68  143,714.68  

71,455.53  120,385.45  

60,045.37  98,485.37  

62,728.22  140,046.87  

757,273.94 1,527,523.38 

. 63) 

 

จํานวน 127,216.70  บาท , 
บาท  

สงขลา) จํานวน 68,378.65 บาท , 

นครปฐม) จํานวน 82,855.05 บาท,   
692.13 บาท 

221,306.18 
70 



 

ตารางท่ี 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิก
 

ตารางท่ี 1 

ไตร
มาส
ท่ี 

งบประมาณที่ใช�ในการบริหารงานจริง จํานวน 
งบดาํเนินงานบริหารจริง (4

แผนการเบิกจ�าย 

บาท ร	อยละ 

1 104,332,200.00  25.02 29,817,676.30 
รวม 104,332,200.00  25.02 29,817,676.30 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณป& พ
 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณป& พ
 

 
จากตารางท่ี 7.4 พบว'าการเบิกจ'ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ'ายงบดําเนินงานในไตรมาสท่ี 

29,817,676.30 บาท คิดเป/นร	อยละ 7
ส'วนงบลงทุนในไตรมาสท่ี 1 สามารถเบิกจ'ายได	 จํานวน 
คิดเป/นร	อยละ 14.67 
  

-

50,000,000.00 

100,000,000.00 

150,000,000.00 

-

50,000,000.00 

100,000,000.00 

150,000,000.00 

200,000,000.00 

การเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณ

งบประมาณที่ใช�ในการบริหารงานจริง จํานวน 1,917,185,600 บาท
(408,246,100 บาท) งบลงทุน (585

เบิกจ�ายจรงิ แผนการเบิกจ�าย 

บาท ร	อยละ 
ร	อยละ
สะสม 

บาท ร	อยละ 

29,817,676.30  7.30 7.30 160,412,200.00  27.38 74,464,819.60 
29,817,676.30  7.30 7.30 160,412,200.00  27.38 74,464,819.60 

การเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณป& พ.ศ. 256

การเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณป& พ.ศ. 256

พบว'าการเบิกจ'ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ'ายงบดําเนินงานในไตรมาสท่ี 
7.30 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ'ายต่ํากว'าแผนการเบิกจ'าย

สามารถเบิกจ'ายได	 จํานวน 74,468,819.60 บาท คิดเป/นร	อยละ 12

 

104,332,200.00 

29,817,676.30 

งบดําเนินงาน

แผนการเบิกจ'าย
เบิกจ'ายจริง

-

00 

00 

00 

00 
160,412,200.00 

74,464,819.60 

งบลงทุน

แผนการเบิกจ'าย

เบิกจ'ายจริง

28 

ยงบประมาณป& พ.ศ. 2564 

บาท 

585,901,300 บาท) 
เบิกจ�ายจรงิ 

บาท ร	อยละ 
ร	อยละ
สะสม 

74,464,819.60  12.71 12.71 
74,464,819.60  12.71 12.71 

2564 (งบดําเนินงาน) 

 

2564 (งบลงทุน) 

 

พบว'าการเบิกจ'ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ'ายงบดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1 เบิกจ'ายได	จํานวน 
กว'าแผนการเบิกจ'าย คิดเป/นร	อยละ 17.72  

12.71 ต่ํากว'าแผนการเบิกจ'าย      

แผนการเบิกจ'าย
เบิกจ'ายจริง

แผนการเบิกจ'าย

เบิกจ'ายจริง



 

ตารางท่ี 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิก
 

ตารางท่ี 2 

ไตร
มาส
ท่ี 

ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
งบดาํเนินงาน (25,092

แผนการเบิกจ�าย 

บาท ร	อยละ 

1 0 0.00 
รวม 0 0.00 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณ
 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจ�ายงบประมาณ
 

 
จากตารางท่ี 7.4 โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข3ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

บูรณาการร3วมกัน  20 กระทรวง โดยการทํา 
การสร1างการรับรู1สร1างผ3านหอกระจายข3าวท่ัวประเทศ โดยการติดตั้ง
ของผู1บังคับบัญชาในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร ได1แก3 หอกระจายข3าว วิทยุประจําตัว ให1กํานัน ผู1ใหญ3บ1าน
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ	าง 

  

0

1

1

0

1

1

การเบิกจ�ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณป& พ

ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย งบประมาณจํานวน 923,038
092,200 บาท) งบลงทุน (897

เบิกจ�ายจรงิ แผนการเบิกจ�าย 

บาท ร	อยละ 
ร	อยละ
สะสม 

บาท ร	อยละ 

0 0.00 0.00 0 0.00 
0 0.00 0.00 0 0.00 

การเบิกจ�ายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

การเบิกจ�ายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข3ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเปLนโครงการสร1างการรับรู1สู3ชุมชน 
กระทรวง โดยการทํา MOU ท่ีทําเนียบรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา

การสร1างการรับรู1สร1างผ3านหอกระจายข3าวท่ัวประเทศ โดยการติดตั้งระบบวิทยุ Trunked Radio ความถ่ี 
ผู1บังคับบัญชาในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร ได1แก3 หอกระจายข3าว วิทยุประจําตัว ให1กํานัน ผู1ใหญ3บ1าน

 

0 0

งบดําเนินงาน

แผนการเบิกจ'าย
เบิกจ'ายจริง

0 0

งบลงทุน

29 

ยงบประมาณป& พ.ศ. 2564 

038,200 บาท 

897,946,000 บาท) 
เบิกจ�ายจรงิ 

บาท ร	อยละ 
ร	อยละ
สะสม 

0 0.00 0.00 
0 0.00 0.00 

ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบดําเนินงาน) 

 

ระบบวิทยุสื่อสารข�ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุน) 

 

เปLนโครงการสร1างการรับรู1สู3ชุมชน 
พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) เปLนประธาน เปLน

ความถ่ี 800 MHz เปLนการสื่อสาร
ผู1บังคับบัญชาในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร ได1แก3 หอกระจายข3าว วิทยุประจําตัว ให1กํานัน ผู1ใหญ3บ1าน ขณะนี้อยู'ใน

แผนการเบิกจ'าย
เบิกจ'ายจริง

แผนการเบิกจ'าย

เบิกจ'ายจริง



 

งานบริการสื่อสาร 
 
1. งานบริการ รับ – ส�ง โทรสาร งบประมาณ
     
     

     

                                                                 

ศสข.1 (

ศสข.2 (

ศสข.3 (

ศสข.4 (

ศสข.5 

ศสข.6 (

ศสข.7 (

ศสข.8 (

ศสข.9 (

ศสข.10 (

ศสข.11 (

ศสข.12 (

  

0

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศสข.2 (ชลบุรี)

ศสข.3 (นครปฐม)
ศสข.4 (นครราชสีมา)

ศสข.5 (อุดรธานี)
ศสข.6 (ขอนแก'น)
ศสข.7 (เชียงใหม')
ศสข.8 (พิษณุโลก)

ศสข.9 (นครสวรรค0)
ศสข.10 (สุราษฎร0ธานี)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
ศสข.12 (สงขลา)

งบประมาณประจําป& พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยปฏิบัติ 
     
      

 
    

                                                                    หน�วย : ฉบบั 

หน�วยงาน ไตรมาสท่ี 1 

1 (พระนครศรีอยุธยา) 816 

2 (ชลบุรี) 3,996 

3 (นครปฐม) 1,544 

4 (นครราชสีมา) 1,169 

5 (อุดรธานี) 1,404 

6 (ขอนแก�น) 1,369 

7 (เชียงใหม�) 959 

8 (พิษณุโลก) 1,338 

9 (นครสวรรค�) 1,663 

10 (สุราษฎร�ธานี) 736 

11 (นครศรีธรรมราช) 850 

12 (สงขลา) 1,053 

รวม 16,897 
 

500 1000 1500 2000 2500 3000

816

1,544
1,169

1,404
1,369

959
1,338

1,663
736

850
1,053

ไตรมาสท่ี 1

30 

            หน�วย : ฉบับ 

 
3500 4000

3,996



 

2. การให�บริการ รับ – ส�ง โทรสาร ป&งบประมาณ พ
  
  

    

 
 
 
 
    

กระทรวงมหาดไทย

กอร.มน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�

กระทรวงสาธารณสุข

หน�วยงานอ่ืนๆ

  

0

20,000

ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยงานผู�ใช�บริการ (

                 หน�วย 

 

                      หน�วย : ฉบับ 
หน�วยงาน ไตรมาสท่ี 1 

กระทรวงมหาดไทย 16,879 

มน. (กระทรวงกลาโหม) 18 

กระทรวงศึกษาธิการ 0 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 0 

กระทรวงสาธารณสุข 0 

หน�วยงานอ่ืนๆ 0 

รวม 16,897 
 
 
 
 
 

 

16,879

18 0 0 0 0

ไตรมาสท่ี 1

31 

(รายกระทรวง) 

หน�วย : ฉบับ 

 



 

3. การให�บริการ รับ – ส�ง โทรสาร ป&งบประมาณ พ
    
     

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น

กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมท่ีดิน

หน�วยงานอ่ืนๆ

  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

              หน�วย 

 
 
 

                         หน�วย : ฉบับ 
หน�วยงาน ไตรมาสท่ี 1 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 16,789 

กรมการปกครอง 60 

กรมการพัฒนาชุมชน 0 

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 0 

กรมปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 

กรมท่ีดิน 0 

หน�วยงานอ่ืนๆ 30 

รวม 16,879 
 

16,789

60 0 0 0 0 30

ไตรมาสท่ี 1

32 

จําแนกตามหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน�วย : ฉบับ 

 

 



 

4. การให�บริการ รับ – ส�ง โทรสาร จําแนกรายไตรมาส
    

    

 

 
 

   

ป&ประมาณ 
ไตรมาส 1 

2560 18,418 

2561 16,558 

2562 12,772 

2563 8,654 

2564 16,897 

รวม 73,299 

  

0 10,000

2560

2561

2562

2563

2564

ส�ง โทรสาร จําแนกรายไตรมาสเปรียบเทียบระหว�างป& 2560 – 2564 

                 หน�วย 

 

      

งวดงาน (90 วัน) รวม 
(รายป&) ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14,004 17,046 19,831 69,299 

11,215 10,140 9,387 47,300 

10,540 10,139 13,693 47,144 

11,041 14,800 10,958 45,453 

- - - 16,897 

46,800 52,125 53,869 226,093 
 

 

000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

47,300 

47,144 

45,453 

16,897 

ไตรมาสท่ี 1

33 

หน�วย : ฉบับ 

 

          หน�วย : ฉบับ 
การเปลี่ยนแปลง 

(ร�อยละ) 

2.04 

-31.75 

-0.33 

-3.59 

-62.83 

-96.44 

000

69,299



 

5. การให�บริการโทรศัพท� (โทรเข�า-ออก
 
     

 
 
     

ส�วนกลาง

ศสข.1 (

ศสข.2 (

ศสข.3 (

ศสข.4 (

ศสข.5 (

ศสข.6 (

ศสข.7 (

ศสข.8 (

ศสข.9 (

ศสข.10 (

ศสข.11 (

ศสข.12 (

 
หมายเหตุ : *ศสข.3 (นครปฐม) ระบบ  Billing 
 **ศสข.1 , ศสข.6 , ศสข.7
     ระบบโทรศัพท0ไม'สามารถเก็บข	อมูล เน่ืองจากได	เปลีย่นไปใช	ผ'านระบบ 

-
5,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 

1,480 -

ออก) ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยปฏิบัติ 

      

                                      หน�วย : ครั้ง 
หน�วยงาน ไตรมาสท่ี 1 

ส�วนกลาง 1,480 

1 (พระนครศรีอยุธยา)** - 

2 (ชลบุรี) 9,802 

3 (นครปฐม)* - 

4 (นครราชสีมา) 30,813 

5 (อุดรธานี) 31,237 

6 (ขอนแก�น)** - 

7 (เชียงใหม�)** - 

8 (พิษณุโลก) 12,666 

9 (นครสวรรค�) 60 

10 (สุราษฎร�ธานี)** - 

11 (นครศรีธรรมราช)** - 

12 (สงขลา) 85 

รวม 86,143 

Billing ขัดข	อง ไม'สามารถออกรายงานได	 
7 , ศสข.10 และ ศสข.11 

ระบบโทรศัพท0ไม'สามารถเก็บข	อมูล เน่ืองจากได	เปลีย่นไปใช	ผ'านระบบ IP Phone 

9,802 

-

30,813 31,237 

- -

12,666 

60 -

ไตรมาสท่ี 1

34 

          หน�วย : ครั้ง 

 

 

- 85 



 

6. การให�บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียม ป&งบประมาณ 
 
 
     

 

 
 
 
     

การให	บริการรถยนต0สื่อสารดาวเทียม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100

การให�บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียม ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมหน�วยภารกิจและหน�วยปฏิบั

            หน�วย : ครั้ง 

 

 

                 หน�วย : ครั้ง

ภารกิจ ไตรมาสท่ี 1 

การให	บริการรถยนต0สื่อสารดาวเทียม 77 
 

 

0

50

100

ไตรมาสท่ี 1

77

35 

รวมหน�วยภารกิจและหน�วยปฏิบัติ 

 

ครั้ง 



 

7. การให�บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียม 
 
     

                                                                                                             

 

     

ภารกิจหน�วยปฏบิัติ

ส�วนกลาง 
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา
ศสข.2 (ชลบุรี
ศสข.3 (นครปฐม
ศลข.4 (นครราชสีมา
ศสข.5 (อุดรธานี
ศสข.6 (ขอนแก�น
ศสข.7 (เชียงใหม�
ศสข.8 (พิษณุโลก
ศสข.9 (นครสวรรค�
ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช
ศสข.12 (สงขลา

  

-
2 
4 
6 
8 

10 
12 

4 

11 

1 

การให�บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียม ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยภารกิจและหน�วยปฏิบัติ 

      
                                                                                                                                           

 
 

                   หน�วย : ครั้ง

ภารกิจหน�วยปฏบิัต ิ

ไตรมาสที ่1 

ถวาย
ความ 

ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวม
หน�วย 
ปฏิบัติ 

2  2  4  
พระนครศรีอยุธยา) 11  - 11  
ชลบุรี) 1  - 1  
นครปฐม) 7  2  9  
นครราชสีมา) 5  - 5  
อุดรธานี) 5  - 5  
ขอนแก�น) 6  - 6  
เชียงใหม�) 5  - 5  
พิษณุโลก) 10  - 10  
นครสวรรค�) 8  - 8  
สุราษฎร�ธานี) 3  2  5  
นครศรีธรรมราช) 4  - 4  
สงขลา) 3  1  4  

รวม 70  7  77  

 
 

1 

9 

5 5 6 5 

10 
8 

5 

ไตรมาสท่ี 1

36 

จําแนกตามหน�วยภารกิจและหน�วยปฏิบัติ  

  
                       หน�วย : ครั้ง 

 

ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 



 

8. การให�บริการระบบวีดิทัศน�ทางไกล ป&งบประมาณ 
     

     

 

     

ส�วนกลาง

ศสข

ศสข

ศสข

คลข

ศสข

ศสข

ศสข

ศสข

ศสข

ศสข

ศสข

ศสข

  

0
10
20
30
40
50
60 54

12 15

ทัศน�ทางไกล ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหน�วยปฏิบัติ 
      

                                             

 

 

                      หน�วย : ครั้ง 

หน�วยงาน ไตรมาสท่ี 1 

ส�วนกลาง 54 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 12 

ศสข.2 (ชลบุรี) 15 

ศสข.3 (นครปฐม) 13 

คลข.4 (นครราชสีมา) 16 

ศสข.5 (อุดรธานี) 15 

ศสข.6 (ขอนแก�น) 14 

ศสข.7 (เชียงใหม�) 14 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 14 

ศสข.9 (นครสวรรค�) 16 

ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) 13 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 12 

ศสข.12 (สงขลา) 15 

รวม 223 

 

13 16 15 14 14 14 16 13

ไตรมาสท่ี 1

37 

 

                                                     หน�วย : ครั้ง 

 

12 15



 

งานบริการติดตั้งและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร
 
1. งานบริการติดต้ังและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกงาน 
 
     

 

     

ติดต้ัง

ตรวจซ�อม

  

0

2,000

4,000

งานบริการติดตั้งและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร 

อมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกงาน ตามภารกิจหลกั และภารกจิท่ีร�องขอ

           หน�วย 

 
 
 

                  หน�วย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 

ติดต้ัง 771 

ตรวจซ�อม 2,809 
 

 

0

000

000

ไตรมาสท่ี 1

771

2,809

ติดตั้ง ตรวจซ'อม

38 

และภารกจิท่ีร�องขอ 

หน�วย : ครั้ง 

 



 

 
2. งานบริการติดต้ังและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร 
  
     

 

ติดต้ัง

ตรวจซ�อม

  

งานบริการติดต้ังและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร รวมแม�ข�าย และลกูข�าย ตามภารกิจหลัก 

           หน�วย 

 

 

 

                                                หน�วย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 

ติดต้ัง 298 

ตรวจซ�อม 2,786 
 
 

 

ไตรมาสท่ี 1

298

2,786

ติดตั้ง ตรวจซ'อม

39 

หน�วย : ครั้ง 

 



 

3. งานบริการติดต้ังและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร รวมแม�ข�าย และลกูข�าย
 
     

 

 

ติดต้ัง

ตรวจซ�อม

  

0

500

งานบริการติดต้ังและตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร รวมแม�ข�าย และลกูข�าย ตามภารกิจท่ีร�องขอ 

           หน�วย 

 

 

 

 

                                  หน�วย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 

ติดต้ัง 473 

ตรวจซ�อม 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 1

473

23

ติดตั้ง ตรวจซ'อม

40 

 

หน�วย : ครั้ง 

 



41 
 

4. งานบริการติดต้ัง ร้ือถอน และตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกตามประเภทแม�ข�าย และลกูข�าย 
     
                หน�วย : ครั้ง 

 
 
            

                         หน�วย : ครั้ง 

แม�ข�าย 
รวม 3 เดือน (ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 63) จําแนกตาม ศสข. 

ติดตัง้ / รื้อถอน (ร.1,ร.1/1) 
รวม 

ตรวจซ�อม (ร.2) 
รวม 

ภารกิจหลัก ภารกิจร�องขอ ภารกิจหลัก ภารกิจร�องขอ 

ศสส.สป. 262  420  682  402  4  406  
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 44  - 44  23  - 23  
ศสข.2 (ชลบุรี) 38  - 38  265  - 265  
ศสข.3 (นครปฐม) - 52  52  480  - 480  
ศสข.4 (นครราชสมีา) 65  - 65  9  - 9  
ศสข.5 (อุดรธานี) 20  10  30  18  - 18  
ศสข.6 (ขอนแก'น) 40  1  41  536  1  537  
ศสข.7 (เชียงใหม') 67  - 67  351  - 351  
ศสข.8 (พิษณุโลก) 56  - 56  9  - 9  
ศสข.9 (นครสวรรค0) - 48  48  42  - 42  
ศสข.10 (สุราษฎร0ธานี) - 52  52  122  - 122  
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) - 36  36  415  1  416  
ศสข.12 (สงขลา) - 56  56  114  17  131  

รวม 592  675  1,267  2,786  23  2,809  
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ติดตั้ง / รื้อถอน (ร.1,ร.1/1) ตรวจซ'อม (ร.2)
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5. งานติดต้ัง ร้ือถอน และตรวจซ�อมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกตามระบบสื่อสาร 
           หน�วย : ครั้ง 

 
 

         หน�วย : ครั้ง 

ระบบ 

ส�วนกลางและแม�ข�าย (ศสข. 1 - 12) 

งานติดตั้ง (ร.1) งานรื้อถอน (ร.1/1) 
งานตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ 

บํารุงรักษา (ร.2) 

ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
ร�องขอ 

รวม 
ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
ร�องขอ 

รวม 
ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
ร�องขอ 

รวม 

ระบบ โทรศัพท0 / โทรสาร 8 1 9 7 - 7 515 4 519 

ระบบ อุปกรณ0เครือข'ายและส่ือสารข	อมูล 1 - 1 1 - 1 420 1 421 

ระบบ คอมพวิเตอร0และอุปกรณ0ต'อพ'วง 4 13 17 - 13 13 311 - 311 

ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร0
และเครือข'าย 

- - - - - - 173 - 173 

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ - - - - - - 277 - 277 

ระบบวิทยุส่ือสาร 68 3 71 68 3 71 134 - 134 

ระบบส่ือสารดาวเทียม 119 29 148 122 29 151 141 1 142 

ระบบวีดิทัศน0ทางไกล 94 265 359 96 140 236 265 - 265 

ระบบไฟฟHาและอุปกรณ0ไฟฟHา 1 - 1 - - - 294 - 294 

ระบบโสตทัศนูปกรณ0 3 162 165 - 17 17 18 - 18 

ระบบ สถานีโทรทัศน0ผ'านดาวเทียมมหาดไทย - - - - - - 6 - 6 

อื่นๆ - - - - - - 232 17 249 

รวมทั้ง ศสส. จํานวน 298 473 771 294 202 496 2,786 23 2,809 
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ไตรมาสท่ี 1

งานติดตั้ง (ร.1) งานรื้อถอน (ร.1/1) งานตรวจสอบ/ตรวจซ'อม/
บํารุงรักษา (ร.2)
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งานบริการเว็บไซต� 
 
 

ลําดับ หัวข�อ ไตรมาสท่ี 1 หน�วยนับ 

1. ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต0ท่ีมีข	อความ รูปภาพ  
Clip Video ท่ีมีหัวข	อ/ประเด็นหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย0 และผดิกฎหมาย โดยจัดเก็บข	อมูล
เป/นรายสัปดาห0 และรวบรวมข	อมลูเป/นรายเดือน 
นําส'งสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 

715 หน'วย : ครั้ง 

2. การปรับปรุงเว็บไซต0ของกระทรวงมหาดไทย 
(www.moi.go.th) เว็บไซต0เครือข'ายภายใน (moinet) 
และเว็บไซต0ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th) โดยดําเนินการ
ตามภารกิจและการร	องขอจากหน'วยงาน 

232 หน'วย : เรื่อง 

3. การเผยแพร'ข	อมลูของหน'วยงานในสังกัด สป.มท.    
ในเว็บไซต0 www.moi.go.th และเว็บไซต0เครือข'าย
ภายใน (moinet) ดําเนินการตามภารกิจและ       
การร	องขอจากหน'วยงาน 

94 หน'วย : เรื่อง 

4. ให	บริการพ้ืนท่ีฝากเว็บไซต0ของหน'วยงานและจังหวัด 
ดําเนินการตามภารกิจ 

1480,900 หน'วย : ครั้ง 

5. บริหารจัดการและตรวจสอบการใช	ทรัพยากรในระบบ 
Internet (Authentication) ดําเนินการตามคําร	องขอ
จากผู	ใช	บริการ 

60 หน'วย : คน 
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รายงานสถิติการเข�าเย่ียมชมเว็บไซต�จังหวัดและสถิติการเข�าใช�เว็บไซต�อ่ืนๆ (เฉพาะท่ีฝาก สป.มท. ดูแล) 
ประจําเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน , ธันวาคม 2563 
 

ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 
1.  กระบ่ี*** 99,092 
2.  กาญจนบุรี*** 3,096 
3.  กาฬสินธุ0 20,328 
4.  กําแพงเพชร 11,685 
5.  ขอนแก'น* - 
6.  จันทบุรี 12,704 
7.  ฉะเชิงเทรา 19,083 
8.  ชลบุรี* - 
9.  ชัยนาท 7,842 
10.  ชัยภูมิ 2,418 
11.  ชุมพร 21,453 
12.  เชียงราย* - 
13.  เชียงใหม'* - 
14.  ตรัง 27,013 
15.  ตราด 5,363 
16.  ตาก*** 14,215 
17.  นครนายก*** 271,843 
18.  นครปฐม 73,907 
19.  นครพนม 44,081 
20.  นครราชสีมา 6,529 
21.  นครศรีธรรมราช 6,025 
22.  นครสวรรค0 27,841 
23.  นนทบุรี 22,492 
24.  นราธิวาส* - 
25.  น'าน* - 
26.  บุรีรัมย0 62,010 
27.  ปทุมธานี 3,613 
28.  ประจวบคีรีขันธ0 149,928 
29.  ปราจีนบุรี 6,299 
30.  ป*ตตานี* - 
31.  พระนครศรีอยุธยา* - 
32.  พะเยา 13,898 
33.  พังงา 24,296 
34.  พัทลุง* - 
35.  พิจิตร 17,395 
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ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 
36.  พิษณุโลก*** 31,298 
37.  เพชรบุรี 7,109 
38.  เพชรบูรณ0 4,351 
39.  แพร' 11,358 
40.  ภูเก็ต 2,786 
41.  มหาสารคาม 25,641 
42.  มุกดาหาร 2,920 
43.  แม'ฮ'องสอน* - 
44.  ยโสธร 7,998 
45.  ยะลา 10,662 
46.  ร	อยเอ็ด* - 
47.  ระนอง*** 11,625 
48.  ระยอง* - 
49.  ราชบุรี*** 2,625 
50.  ลพบุรี 16,888 
51.  ลําปาง 95,391 
52.  ลําพูน* - 
53.  เลย*** 9,066 
54.  ศรีสะเกษ 15,176 
55.  สกลนคร 8,548 
56.  สงขลา* - 
57.  สตูล* - 
58.  สมุทรปราการ 10,228 
59.  สมุทรสงคราม 17,674 
60.  สมุทรสาคร 29,244 
61.  สระแก	ว 29,149 
62.  สระบุรี 27,651 
63.  สิงห0บุรี 31,511 
64.  สุโขทัย 22,634 
65.  สุพรรณบุรี*** 1,150 
66.  สุราษฎร0ธานี* - 
67.  สุรินทร0 13,960 
68.  หนองคาย*** 1,633 
69.  หนองบัวลําภู 8,939 
70.  อ'างทอง*** 7,255 
71.  อํานาจเจริญ 6,181 
72.  อุดรธานี* - 
73.  อุตรดิตถ0 9,024 
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ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 
74.  อุทัยธานี 5,401 
75.  อุบลราชธานี 14,387 
76.  บึงกาฬ 6,988 

 
หมายเหตุ : 1) *โดเมนเว็บของจังหวัดขอนแก'น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม' นราธิวาส น'าน ป*ตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง

แม'ฮ'องสอน ร	อยเอ็ด ระยอง ลําพูน สงขลา สตูล สุราษฎร0ธานี และอุดรธานี ไม'ได	อยู'กับ Web Server 
กระทรวงมหาดไทย (17 จังหวัด) 

2) ***เว็บจังหวัดประเภท Redirect URL ประกอบด	วยจังหวัดกระบ่ี กาญจนบุรี ตาก นครนายก พิษณุโลก ราชบุรี 
ระนอง เลย สุพรรณบุรี หนองคาย และอ'างทอง (11 จังหวัด) 

 

 

 

 

  



 

รายงานผลการให�บริการระบบปQองกันไวรัสบนเครือข�ายของ มท
 

 

หน�วยงาน 
ต.ค

ศสส.สป. - 
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) - 
ศสข.2 (ชลบุรี) - 
ศสข.3 (นครปฐม) - 
ศสข.4 (นครราชสีมา) - 
ศสข.5 (อุดรธานี) - 
ศสข.6 (ขอนแก�น) - 
ศสข.7 (เชียงใหม�) - 
ศสข.8 (พิษณุโลก) - 
คลข.9 (นครสวรรค�) - 
ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) - 
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) - 
ศสข.12 (สงขลา) - 

รวม - 
 
หมายเหตุ : เดือนตลุาคม และ เดอืนพฤศจิกายน 

0

100

200

300

400

500 43
9

30 33 22 21

42
7

7 33 22 22

ายงานผลการให�บริการระบบปQองกันไวรัสบนเครือข�ายของ มท

เคร่ืองท่ีต�อกับเครือข�าย มท. 
เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบปQองกันไวรัสกับ

เครือข�าย
ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ต.ค. พ.
 - 439 439 - -
 - 30 30 - -
 - 33 33 - -
 - 22 22 - -
 - 21 21 - -
 - 0 0 - -
 - 0 0 - -
 - 68 68 - -
 - 18 18 - -
 - 56 56 - -
 - 61 61 - -
 - 14 14 - -
 - 3 3 - -
 - 765 765 - -

พฤศจิกายน 2563 ได	มีการปรบัปรุง server จึงไม'มีข	อมลู 

21 0 0

68

18

56 61

14 322 0 0

65
18

55 49

8 0

ไตรมาสท่ี 1

เคร่ืองท่ีต�อกับเครือข�าย มท

เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบ
ปQองกันไวรัสกับเครือข�าย มท

47 

ายงานผลการให�บริการระบบปQองกันไวรัสบนเครือข�ายของ มท. 

     หน'วย : เครื่อง 

 

 หน'วย : เครื่อง 
เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบปQองกันไวรัสกับ

เครือข�าย มท. 
.ย. ธ.ค. รวม 
- 427 427 
- 7 7 
- 33 33 
- 22 22 
- 22 22 
- 0 0 
- 0 0 
- 65 65 
- 18 18 
- 55 55 
- 49 49 
- 8 8 
- 0 0 
- 706 706 

 

เคร่ืองท่ีต�อกับเครือข�าย มท.

เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบ
ปQองกันไวรัสกับเครือข�าย มท.
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การจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของกระทรงมหาดไทยในป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ไตรมาสท่ี ผ�านการพิจารณาจากการประชุม 
(ครั้ง) 

จํานวนโครงการ วงเงินผ�านความเห็นชอบ 
(บาท) 

1 1 5 300,174,726.69 
รวม 1 5 300,174,726.69 

 
 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร0ของกระทรวงมหาดไทย ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค – ธ.ค. 63) ปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได	พิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร0ของหน'วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผ'านการพิจารณาจากการประชุมจํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 5 โครงการ และวงเงินผ'านความเห็นชอบ จํานวน 300,174,726.69 บาท 
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คณะทํางาน 
 
ท่ีปรึกษา 
 1. นายชัชวาลย0   เบญจสิริวงศ0 รองผู	ว'าราชการจังหวัดเพชรบูรณ0 ช'วยราชการ สป.มท. 
 2. นายเกนุชา  บุญเกิด  ผู	อํานวยการศูนย0เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

 
 
 
คณะทํางาน 

1. นางสาวพัชรี  ฤทธ์ิเดช  นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  กตป. 
ผอ.กลุ'มงานติดตามประเมินผลด	านสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. นางสาวสุภาพร   จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ  กตป. 
 3. นางเพ็ชร0รุ'ง  เซียงหลิว  เจ	าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กตป. 
 4. นายศุภลักษณ0  วรรณพงษ0 นายช'างไฟฟHาชํานาญงาน    กตป. 
 5. นางสาวป�ยะดา  เช้ือทองฮั้ว เจ	าหน	าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย   กตป. 
 6. นางสาวสรญัญา  บอนกลาง เจ	าหน	าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย   กตป. 
  
  
 
ท่ีมาของข�อมูล 
 1. กลุ'มงานอํานวยการ         ศสส.สป. 
 2. กลุ'มงานยุทธศาสตร0สารสนเทศและการสื่อสาร       ศสส.สป. 
 3. กลุ'มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ        ศสส.สป. 
 4. กลุ'มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร        ศสส.สป. 
 5. กลุ'มงานโครงสร	างพ้ืนฐานด	านสารสนเทศและการสื่อสาร      ศสส.สป. 
 6. ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12      ศสส.สป. 
 


