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สารบัญ 
 

 

ทิศทางการดําเนินงาน 
เสริมสรางขีดความสามารถ กําลังคนดาน ICT ของกระทรวงมหาดไทย
ใหมีสมรรถนะสูงในการใช ICT เพื่อการพัฒนาสูสังคมอุดมปญญา 
และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ 

วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะดวยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปนสากลและธรรมาภิบาล เพื่อบูรณาการ
การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

คานิยม 
“มีหัวใจบริการ ทีมงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําเทคโนโลยี” 

ภารกิจ/อํานาจหนาที่ 
1. พัฒนาระบบและบุคลากรดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ใหบริการดานการรับสงขาวสาร การติด ต้ัง การตรวจซอม      
การบํารุงเครื่องมือและอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร      
แกสวนราชการตางๆ และจังหวัด 

3. กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสํารวจ  
การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
และบริการสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
เปนศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการดวย ICT เพื่อผูบริหารของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน 03 

บุคลากร  11 

แผนงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

12 

งบลงทุน 13 

ผลการดาํเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง 
(งบดําเนินงาน) 

18 
 

การรักษามาตรฐานและระยะเวลา
แลวเสร็จของงาน 

22 

คาใชจาย 23 

งานบริการสื่อสาร 31 

งานบริการติดตั้งและตรวจซอม
เครื่องมือสื่อสาร 

39 

งานบริการเว็บไซต/คอมพิวเตอร/
ประชุม 

44 

รายงานสถิติการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตจังหวัด และสถิติการเขาใช
เว็บไซตอื่นๆ 

45 
 
 

รายงานผลการใหบริการระบบ
ปองกันไวรัสบนเครือขายของ มท. 

48 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในกระทรวงมหาดไทย 

49 

คณะผูจัดทํา 50 
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ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน 
 

1. งบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป พ.ศ. 2565 
 

 1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 6,169,173,500.- บาท (หกพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)     
ศูนยเทคโนโลยีสา รสนเทศและการสื ่อสาร สป.  ไดร ับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร .บ. จํานวนเงิน 
2,040,993,400.- บาท (สองพันสี่สิบลานเกาแสนเกาหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) เปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 33.08 
เมื่อเทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 20 หนวยงาน 

                   หนวย : บาท 

  หนวยงาน ป 2565 
สัดสวน 

(รอยละ) 

1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 2,040,993,400 33.08 

  
*1.1 กิจกรรม :  สนบัสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                    (งบดําเนินงาน)       

372,592,900 6.04 

  **1.2 กิจกรรม :  สนับสนนุการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 693,423,200 11.24 

  1.3 กิจกรรม :  จัดหาระบบวิทยุสือ่สารขายบังคบับญัชากระทรวงมหาดไทย 974,977,300 15.80 

***2 งานบุคลากรภาครัฐ (กองการเจาหนาที่และกองคลัง) 1,805,413,900 29.27 

3 กองคลัง 1,624,986,500 26.34 

  3.1 กิจกรรม :  สนับสนนุการบรหิารราชการท่ัวไป 303,215,600 4.92 

  3.2 กิจกรรม :  สนับสนนุการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบรายจายประจํา) 87,039,900 1.41 

  3.3 กิจกรรม :  สนับสนนุการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 1,234,731,000 20.01 

4 สํานักนโยบายและแผน 344,830,200 5.59 

  4.1 กิจกรรม :  เสริมสรางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (กอก.) 5,194,700 0.08 

  
4.2 กิจกรรม :  สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกรักสามัคคีและเสรมิสรางความปรองดองของ 

30,208,900 0.49 
                   คนในชาต ิ(กมน.) 

  

4.3 กิจกรรม :  สงเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญา 
15,137,000 0.25 

                   ของเศรษฐกิจพอเพียง (กปพ.) 

  4.4 กิจกรรม :  สนับสนนุการขับเคลือ่นงานนโยบายสูการปฏิบัตใินพื้นที่ (กกพ.) 1,000,000 0.02 

  4.5 กิจกรรม :  กอสรางศูนยราชการกระทรวงมหาดไทย (กสม.) 276,489,700 4.48 

  4.6 กิจกรรม :  สนับสนนุการแกไขปญหายาเสพตดิในระดับพื้นท่ี (กกพ.) 15,299,900 0.25 

  4.7 กิจกรรม :  สนับสนนุการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กกพ.) 1,500,000 0.02 

5 สํานักพฒันาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 204,474,200 3.31 

  5.1 กิจกรรม :  สนับสนนุการบรหิารพื้นที่แบบบูรณาการ 4,238,400 0.07 

  5.2 กิจกรรม :  สนับสนนุการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3,359,400 0.05 

  
5.3 กิจกรรม :  สนับสนุนแกไขปญหาความเดือนรอนเรงดวนของประชาชนในระดับพ้ืนที่/ 

189,000,000 3.06 
                   นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  5.4 กิจกรรม :  สนับสนนุการขับเคลือ่นแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 3,876,400 0.06 

  5.5 กิจกรรม :  เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําเวทีประชาคม 4,000,000 0.06 
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                   หนวย : บาท 

  หนวยงาน ป 2565 
สัดสวน 

(รอยละ) 

6 ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 83,294,700 1.35 

7 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 15,413,100 0.25 

8 สถาบันดํารงราชานุภาพ 12,388,200 0.20 

  8.1 กิจกรรม :  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู  7,702,000 0.12 

  8.2 กิจกรรม :  สนบัสนุนการบริหารจัดการภาครฐั (งบฝกอบรม) 4,686,200 0.08 

9 กองการตางประเทศ 8,464,800 0.14 

  9.1 กิจกรรม : สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนความสมัพันธระหวางประเทศ 1,024,100 0.02 

  
9.2 กิจกรรม : อํานวยการและประสานนโยบายกิจการตางประเทศกิจการชายแดน 

7,440,700 0.12 
                  และผูอพยพ 

10 สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 4,790,000 0.08 

11 สํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 4,257,900 0.07 

12 กองกลาง 3,765,200 0.06 

13 สํานักงานรัฐมนตร ี 3,712,300 0.06 

14 กองสารนิเทศ 3,378,500 0.05 

  14.1 กิจกรรม : ประชาสัมพันธและเผยแพร 2,456,800 0.04 

  14.2 กิจกรรม : เสริมสรางเครอืขายสือ่สารเพ่ือความมั่นคง 921,700 0.01 

15 กองการเจาหนาท่ี 3,066,000 0.05 

16 สํานักกฎหมาย 2,495,600 0.04 

17 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 1,129,400 0.02 

18 กลุมตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 928,200 0.02 

19 กลุมงานพฒันาระบบบริหาร 538,800 0.01 

20 กลุมงานสนับสนนุปลดักระทรวง 562,300 0.01 

21 หนวยงานตรวจสอบภายใน สป. 290,300 0.00 

  รวม 6,169,173,500 100.00 

หมายเหตุ : *1.1 กิจกรรม :สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) จํานวน 372,592,900 บาท              
                      แยกเปน Action Plan 1+2 = 370,180,900 บาท (ศสส.สป.) + Action Plan 3 สําหรับงานตามนโยบาย มท.) ยอดเงิน  

       2,412,000 บาท (ขอมูล:เลมแผนการปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan 1-3) ของ สป.มท.) 

**1.2 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) ยอดเงนิ 693,423,200 บาท แยกเปน งบลงทุนของ    
       ศสสป.สป. จํานวนเงิน 687,176,600 บาท และงบฝากของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. (เครื่องปรับอากาศฯของ 
       วิทยาลยัมหาดไทย) จํานวน 6,246,600 บาท 

           ***2 งานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 1,805,413,900 บาท มีหนวยงานรวมดําเนินการ คอื กองการเจาหนาที่ สป. 
 และกองคลัง สป.
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หนวย : บาท 

 
 

หมายเหตุ : *ยอดรวม ศสส.สป. จํานวน 2,040,993,400 บาท แยกเปน  
               –งบดาํเนินงาน ที่ ศสส.สป. ดําเนินการไดจริง 370,180,900 บาท และยอดเงิน 2,412,000 บาท (สําหรับงานตามนโยบาย มท.) รวมเปนเงินท้ังส้ิน  
                 372,592,900 บาท 

-งบลงทุนรวม ศสส.สป. ที่ดาํเนินการจริง 1,662,153,900 บาท (687,176,600+974,977,300 บาท (เคร ือขายวิทยุฯ)   และงบฝากของ สดร.สป. (เครื่องปรับอากาศฯ ของวิทยาลัยมหาดไทย)  
 จํานวนเงิน 6,246,600 บาท รวมเงินท้ังส้ิน 1,668,400,500 บาท 

           ****งานบุคลากรภาครฐั งบประมาณ 1,805,413,900 บาท มีหนวยงานรวมดําเนินการ คอื กองการเจาหนาที่ สป. 
 และกองคลัง สป. 
 
 

 
 
 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร สป.

งานบุคลากรภาครฐั (กองการเจา้หนา้ทแีละกองคลงั)

กองคลงั

สํานักนโยบายและแผน

สํานักพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั

ศูนยด์ํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติกระทรวงมหาดไทย

สถาบนัดํารงราชานุภาพ

กองการต่างประเทศ

สํานักตรวจราชการและเรอืงราวรอ้งทุกข ์

สํานักงานคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ

กองกลาง

สํานักงานรฐัมนตรี

กองสารนิเทศ

กองการเจา้หนา้ที

สํานักกฎหมาย

ศูนยป์ฏบิตักิารกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานพฒันาระบบบรหิาร

กลุ่มงานสนับสนุนปลดักระทรวง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

2,040,993,400

1,805,413,900

1,624,986,500

344,830,200

204,474,200

83,294,700

15,413,100

12,388,200

8,464,800

4,790,000

4,257,900

3,765,200

3,712,300

3,378,500

3,066,000

2,495,600

1,129,400

928,200

538,800

562,300

290,300

แผนภูมิงบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน งบประมาณ (บาท)
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1.2 งบประมาณรายจายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวม 3 กิจกรรม) วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.  
จํานวนเงิน 2,040,993,400 บาท (สองพันสี่สิบลานเกาแสนเกาหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) โดย ศสส.สป. มีกรอบวงเงินที่
ดําเนินการจรงิ จํานวนเงนิ 2,032,334,800 บาท (สองพันสามสิบสองลานสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) โดยหักวงเงิน
งบดําเนนิงาน งานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (ฝายบริหาร) จํานวน 2,412,000 บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)  
และงบลงทุน (คาเคร่ืองปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย) สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. จํานวน 6,246,000 บาท รายละเอียดตาม
ตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1.2.1 งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.มท.  (แบบ สงป.301, 302,302/1) งบลงทุน 7. แผนงาน
ยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย 2 โครงการ 2 กิจกรรม รวมเงินทั้งสิ้น 
1,668,400,500 บาท (หนึ่งพันหกรอยหกสิบแปดลานสี่แสนหารอยบาทถวน) โดยจําแนกตามกิจกรรม : กิจกรรม 13 สนับสนุน
การบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) จํานวนเงิน 693,423,200 บาท (หกรอยเกาสิบสามลานสี่แสนสองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 
แยกเปนของ ศสส.สป. จํานวน 6 รายการ จํานวนเงิน 687,176,600 บาท และสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. (ครุภัณฑ
เคร่ืองปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย) จํานวน 1 รายการ  จํานวนเงิน 6,246,600 บาท และกิจกรรม 17 จัดหาระบบวิทยุ
สื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุน 909,839,000 บาท +งบดําเนินงาน 65,138,300 บาท ) จํานวนเงิน 
974,977,300 บาท (เการอยเจ็ดสิบสีล่านเกาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 

          หนวย : บาท 

7. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

                                     - กิจกรรม 13 : สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

11. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
       - กิจกรรม 17 : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

 รวมงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,668,400,500  

Action 1 
 

รายการผูกพัน สัญญา 549,581,600  

1. โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพ่ือการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 

356,558,000  

2. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด 

106,890,000  

3. โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ 

86,133,600  

รายการผูกพัน มาตรา 41/มาตรา 42 1,024,977,300  
1. โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยดวยโครงขายเสมือน 

50,000,000  

2. โครงการจดัหาระบบวิทยสุื่อสารขายบังคบับญัชา
กระทรวงมหาดไทย 

974,977,300  

   2.1 คาระบบวิทยุสื่อสาร (งบลงทุน) 909,839,000  
   2.2 คาใชจายดาํเนินงานและคาเชาสัญญาณ 
        โครงขายวิทย ุ(งบดําเนนิงาน) 

 65,138,300  

รายการครุภัณฑ ปเดียว 93,841,600  
1. คาปรับปรุงระบบจายไฟฟาอาคารสํานักงาน และ
ระบบสํารองไฟฟาของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. 

28,000,000  

 2. โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

59,595,000  
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7. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

                                     - กิจกรรม 13 : สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

11. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
       - กิจกรรม 17 : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

 *3. คาครภุัณฑเครื่องปรับอากาศของวิทยาลัย
มหาดไทย (งบฝากของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) 

6,246,600  

 รายการปเดียว (เกา) พ.ศ. 2564 * 
อยูระหวางดําเนินการ 

51,966,000  

 1. โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(วงเงินสัญญา 19,974,760 บาท) 

20,000,000  

 2. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เขต 1-12 (Backup generator system) 
(วงเงินสัญญา 11,095,000 บาท) 

18,226,000  

 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟสองสวาง
เพื่อสนับสนนุงานรถยนตสือ่สารดาวเทียมและ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 
(อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจาง) 

13,740,000  
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ตารางท่ี 1.2.2 งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามกิจกรรมได 3 กิจกรรม :  
- กิจกรรม 30 สนับสนนุการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) 
- กิจกรรม 13 สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

   - และกิจกรรม 17 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุนและงบดําเนินงาน) 
                หนวย : บาท 

แผนงาน ประเภท งบประมาณ 
สัดสวน 

(รอยละ) 

รวมวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังสิ้น (งบดําเนินงาน+งบลงทุน)* 2,040,993,400 100 

รวมวงเงินใชบริหารจริง ศสส.สป. (งบดําเนินงาน+งบลงทนุ) 2,034,746,800   

รวม  รวมงบดําเนินงาน Action 1-3 

372,592,900 18.26 Action Plan 1-3 (กิจกรรม 30 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

งบดําเนินงาน   
รวม  

Action Plan 1-2 
(งบดําเนนิงาน) 

1.1 งบดําเนนิงาน Action 1 + Action 2  
370,180,900   

      (กรอบที่ ศสส.สป.ใชบริหารไดจริง)** 

Action Plan 1 

1.1 งบดําเนนิงาน Action 1  346,759,260   

   1.1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 93,266,360   

   1.1.2 คาเชาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 213,107,052   

   1.1.3 คาสาธารณูปโภคทั่วไป 38,885,848   

   1.1.4 คาฝกอบรมและสัมมนาของ ศสส.สป. 1,500,000   

Action Plan 2    2. คาสนับสนุนภารกิจภายในหนวยงาน 23,421,640   

Action Plan  3    3. งานตามนโยบาย มท. (ฝายบริหาร) 2,412,000   

รวม  รวมงบลงทุน 

1,668,400,500 81.74 
Action Plan 1 *2.1 กิจกรรม 13 สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ 

งบลงทุน 2.2 กิจกรรม 17 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชา 

       กระทรวงมหาดไทย  

   รวมงบลงทุน (งบ ศสส.สป. ใชบริหารจริง)* 1,662,153,900   

Action Plan 1 *2.1 กิจกรรม 13 สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ 693,423,200   

        - ศสส.สป.  687,176,600   

  
      - สถาบันดาํรงราชานภุาพ สป. งบฝาก 

6,246,600   
        (เครื่องปรับอากาศวิทยาลัยมหาดไทย) 

  
 2.2 กิจกรรม 17 จัดหาระบบวทิยุสื่อสารขายบังคับบัญชา 

974,977,300   
      กระทรวงมหาดไทย แบงเปน 

        2.2.1 คาระบบวิทยุสื่อสาร (งบลงทุน) 909,839,000   

  
       2.2.2 คาใชจายดําเนินงานและคาเชาสัญญาณโครงขายวิทยุ       

65,138,300   
              (งบดําเนินงาน) 

หมายเหต ุ: *ยอดรวม ศสส.สป. จํานวน 2,040,993,400 บาท ใชบริหารจริง 2,032,224,000 บาท แยกเปน  
               –งบดําเนินงาน รวมเปนเงนิทั้งส้ิน 372,592,900 บาทท แยกเปนของ ศสส.สป. ดําเนินการไดจริง 370,180,900 บาท และยอดเงิน 2,412,000 บาท  
                 (สําหรับงานตามนโยบาย มท.)  
               -งบลงทุนรวมเงินทั้งสิ้น 1,668,400,500 บาทรวม แยกเปนของ ศสส.สป. ที่ดําเนินการจริง 1,662,153,900 บาท (687,176,600+974,977,300 บาท (เคร ือขายว ิ ทยุฯ)   และงบฝากของ สดร.สป.   
                (เครื่องปรับอากาศฯ ของวิทยาลัยมหาดไทย) จํานวนเงิน 6,246,600 บาท  
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2. งบลงทุนคาที่ดินและส่ิงกอสราง (กองคลัง สป.) 
งบประมาณป 2563 – ป 2564 
ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
7. แผนงานยุทธศาสตร : เพ่ือสนับสนนุดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม 13 : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 
 

 
รายการ (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) 

งบประมาณ (บาท) 

ป 2563 ป 2564 

1. คากอสรางอาคารชดุพักอาศัยขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(งบลงทุน ผูกพัน 2 ปงบประมาณ = 46,940,000 บาท) 
(วงเงินทั้งสัญญา 43,990,000 บาท) 

9,395,200 37,580,800 

 รวม 9,395,200 39,334,800 

 
หมายเหตุ : คาเชาที่ดินปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดําเนินงาน) กําหนดอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง สป.  

ซึ่งของ ศสส.สป. คอื คาเชาท่ีดินของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 292,760 บาท 
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3. ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายยอนหลัง 3 ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 
    (แสดงยอดเงินที่ ศสส.สป.สามารถใชบริหารได) 

         หนวย:บาท  
ประเภท ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 
สัดสวนป 2565 

(รอยละ) 
1.  งบดําเนินงาน Action1 – Action3 406,402,692 408,246,100 370,180,900 18.21 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน)   

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 121,213,880 110,528,400 94,766,360 4.66 
1.2 คาสาธารณูปโภคและอื่นๆ 285,188,812 265,255,700 251,992,900 12.40 
1.3 คาสนับสนนุภารกิจภายในหนวยงาน - 32,462,000 23,421,640 1.15 

2.  งบลงทุน คาครุภัณฑ 527,437,100 585,901,300 687,176,600 30.56 
กิจกรรม : สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ      

2.1 งบลงทุนรายการปเดยีว จํานวน 2 รายการ - 62,648,000 87,595,000 4.31 
2.2 งบลงทุนรายการผูกพันใหม - 100,000,000 0 0.00 
2.3 งบลงทุนรายการผูกพันเดิม - 423,253,300 599,581,600 29.50 

กิจกรรม:จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย     
    2.4 ระบบวิทยุสือ่สารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย      -     923,038,200    974,977,300  47.97 

    2.4.1 คาใชจายดําเนินงานและคาเชา
สัญญาณโครงขายวิทยุ (งบดําเนินงาน) - 25,092,200 65,138,300 3.21 

   2.4.2 คาระบบวิทยุสื่อสาร (งบลงทุน) - 897,946,000 909,839,000 44.77 
รวม 825,183,700 933,839,800 1,917,185,600 100.00 

หมายเหตุ : *ยอดรวม ศสส.สป. จํานวน 2,040,993,400 บาท ใชบริหารจริง 2,032,224,000 บาท แยกเปน  
               –งบดําเนินงาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 372,592,900 บาทท แยกเปนของ ศสส.สป. ดําเนินการไดจริง 370,180,900 บาท และยอดเงิน 2,412,000 บาท  
                 (สําหรับงานตามนโยบาย มท.)  
               -งบลงทุนรวมเงินทั้งสิ้น 1,668,400,500 บาทรวม แยกเปนของ ศสส.สป. ที่ดําเนินการจริง 1,662,153,900 บาท (687,176,600+974,977,300 บาท (เคร ือขายว ิ ทยุฯ)   และงบฝากของ สดร.สป.   
                (เครื่องปรับอากาศฯ ของวิทยาลัยมหาดไทย) จํานวนเงิน 6,246,600 บาท  

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณ 3 ป ยอนหลัง แยกตามประเภทงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
(ยอดเงินที ่ศสส.สป. สามารถใชบริหารได) 

กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) - กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครฐั (งบลงทุน) 
กิจกรรม : จัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุน+งบดําเนินงาน) 

 

 
 

0.00 400,000,000.00 800,000,000.00

1.  งบดําเนนิงาน Action1 – Action3

2.  งบลงทนุ คา่ครุภัณฑ์

    2.4 ระบบวทิยุสอืสารขา่ยบงัคับ
บญัชากระทรวงมหาดไทย

406,402,692

527,437,100

-

408,246,100

585,901,300

923,038,200 

370,180,900

687,176,600
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ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563
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รอแกไข 

4. บุคลากร ศสส.สป.    (ขอมูลในไตรมาสที่ 3 เม.ย.64-มิ.ย.64) 
 

สรุปอัตรากําลังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตามกรอบอัตรากําลัง 
หนวย : อัตรา 

ลําดับที ่ ตําแหนง 

อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

หมายเหตุ ตน สูง ชนก.พ. ชนก./
ปก. 

อาวุโส ชนง./
ปง. 

1 ผูอํานวยการ   1           

2 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร     1 1      

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน     2 6      

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร     2 11      วาง 5 

5 นายชางไฟฟา         46 76 วาง 32 

6 นักจดัการงานท่ัวไป     1 2       

7 เจาพนกังานธุรการ           16 วาง 2 

8 นักวิชาการพัสดุ       2     วาง 1 

9 นักวิชาการเงินและบัญชี        1     

10 เจาพนักงานการเงินและบัญชี           2   

      1 6 23 46 94 40 

รวมทั้งสิ้น 170  
 

ที่มา : บัญชีแสดงรายละเอียดขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (สวนกลาง และ ศสข. 1-12) 
ตามกรอบอัตรากําลัง ขอมูล ณ เมษายน 2564 

 

จํานวนอตัรากําลังจําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษาสูงสุด (ขอมูลในไตรมาสที่ 3 เม.ย.64-มิ.ย.64) 
หนวย : อัตรา 

ลําดับที่ ตําแหนง ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 ผูอํานวยการ - - 1 - - 1 

2 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร - - 2 - - 2 

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 4 4 - 8 

4 นักวชิาการคอมพิวเตอร - - 5 3 - 8 

5 นายชางไฟฟา 12 22 49 7 - 90 

6 นักจัดการงานทั่วไป - - 1 2 - 3 

7 เจาพนักงานธุรการ 2 2 10 - - 14 

8 นักวชิาการพัสดุ - - 1 - - 1 

9 นักวิชาการเงินและบัญชี - - 1 - - 1 

10 เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 1 - 2 

รวม 14 24 77 18 - 130 

หมายเหตุ :  กรอบอตัรากําลังตามกฎกระทรวง ท้ังหมด 170 อัตรา 
   - มีคนครอง 130 อัตรา - อัตราวาง 40 อัตรา 

    ขอมูล ณ เมษายน 2564 กอก.ศสส.สป.  
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5. แผนผงัแสดงความเช่ือมโยงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามยุทธศาสตรชาติ /แผน และนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา (นโยบายหลัก/นโยบายเรงดวน) 

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 

 
             
    

 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทของงบประมาณ  
1.งบพื้นฐาน  
2.งบยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 
- ดานที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 แผน 
- แ ผ น  2 0 .  ก า รบ ริ ก า รป ร ะช า ช น แ ล ะ
ประสิทธิภาพภาครฐั 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน 
-ดานที่  2 .  ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนการปฏิรูปประเทศ  
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา  
*นโยบายหลัก 12 ดาน 
-ดานที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครฐั  
**นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 
-เรื่อง ท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชน 
 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย   
5. การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
 
 

 
             งบประมาณรวมที่ไดรับตาม พ.ร.บ. 
(กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) และ 
กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ  
(งบลงทุน))  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,066,016,100 บาท  
และกิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทย งบดําเนินงานและ 
งบลงทุน 974,977,300 บาท) รวมเงินท้ังส้ิน 
2,040,993,400 บาท -ดังนี้ 

1. โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด 
3. โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ 
4. โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวง 
มหาดไทยดวยโครงขายเสมือน 
5. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทย 
6.คาปรับปรุงระบบจายไฟฟาอาคารสํานักงาน 
และระบบสํารองไฟฟาของศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
7.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
งบครุภัณฑปเดียว งบประมาณป พ.ศ.2564 
อยูระหวางดําเนินการ 
8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (วงเงินสัญญา 19,974,760 บาท) 

9. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

 
นโยบายคณะรัฐมนตรีและ 
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5.1 ตารางแสดงผลรายละเอียดโครงการตามงบลงทุน รายการครุภัณฑปเดียวเกา - รายการผูกพนังบประมาณเดิม และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีต่อบสนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการครุภัณฑปเดียว งบประมาณปเกา (พ.ศ.2564) 
1 โครงการปรับปรงุและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของ      
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วงเงินงบประมาณป พ.ศ.2564 = 20,000,000 บาท 

20,000,000 
( ว ง เ งิ นต า ม สัญญา 
19,974,760.-บาท) 

 

คูสัญญา บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร เมชั่น 
ไฮเวย  จํากัด (สัญญาเลขที่  29/2564      
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ครบกําหนด 29 
ตุลาคม 2564  จํานวน 1 งวด ระยะเวลา
ดําเนินการ 150 วันนับถัดจากลงนามสัญญา) 
วงเงินตามสัญญา 19,974,760บาท 
   ขณะน้ี บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมช่ันไฮเวย 
จํากัด (ผูรับจาง) ไดสงมอบงานแลว อยูระหวาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานฯ 

กคฐ. 

2 โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 
(Backup generator system)  
วงเงินงบประมาณป พ.ศ.2564 = 18,226,000 บาท 
 

18,226,000 
(วงเงินสญัญา 

11,095,000 บาท) 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดลงนาม
สัญญาเลขท่ี 31/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
กับบริษัท มัลติ เฟส คอร เปอเรชั่ น จํากัด      
(ผูรับจาง) วงเงิน 11,095,000 บาท แบงงาน       
1 งวดงาน ครบกําหนดสัญญา 1 เมษายน 2565 
(270 วันนับถัดจาก วันลงนามสัญญา )  
 

    ขณะนี้  ผู รับจางเขาดําเ นินการตาม
สัญญาฯ โดยอยูระหวางสํารวจพื้นที่และ 
ได ออกแบบการติดตั้ ง เ รี ยบร อยแล ว 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดประชุม
พิจารณาแบบแลวเสร็จ อยูระหวางเสนอ 
ปมท. พิจารณาอนุมัติแบบฯ 

กคฐ. 
(เดิม กกพ.) 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟสองสวางเพื่อ
สนับสนุนงานรถยนตส่ือสารดาวเทียมและ       
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 
วงเงินงบประมาณป พ.ศ.2564 = 13,740,000 บาท 

13,740,000          สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไดประกาศรางเอกสารประกวดราคาจาง 
คาเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟสองสวาง  
เพื่อสนับสนุนงานรถยนตสื่อสารดาวเทียม
และ ศูนย เทคโน โล ยี สารสน เท ศแล ะ       
การสื่อสารเขต 1 - 12 (ครั้ ง ท่ี 2) ดวย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
และกํ าหนดราคากลางเป นเงิ นท้ั งสิ้ น 
10,519,170.- บาท เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
,ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
กําหนดใหผูสนใจตองการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถสอบถามไดภายในวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 โดย สป.มท. จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาว ภายในวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 และ
กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบ 
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  และเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2564  สป.มท. ไดประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาฯ ครั้งท่ี 2 เนื่องจากไมมีผู ย่ืน
ขอเสนอรายใด ย่ืนขอเสนอถูกตองตรงตาม
เงื่อนไขที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
     ปจจุบัน อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจางใหม ครั้งที่ 3  จะดําเนินการโดยใช   
วิธีคัดเลือก 

กกพ. 

รวมวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ทั้งสิ้น (รายการท่ี 1-3) 51,966,000   

รวมวงเงินตาม สัญญา ทั้งสิ้น (รายการที่ 1-2)  31,069,7600   
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

(งบลงทุน ครุภัณฑปเดียว เกา) 
 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2565 (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการงบลงทนุผกูพนัเดิม สัญญา  

1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 
ผูกพันงบประมาณ 3 ป ไดรับงบประมาณตามวงเงิน    
สัญญา 628,500,000 บาท (เดิมวงเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ ตาม พ.ร.บ. 631,971,300 บาท) 
ป พ.ศ. 2563 =   94,795,800 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 177,146,200 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 356,558,000 บาท 

356,558,000 คูสัญญากับ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด 
(ผูรับจาง) สัญญาเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 
1 3  กรกฎา คม  2563  วง เ งิ น สัญญ า 
628,500,000 บาท แบงงาน 5 งวด ครบกําหนด
สัญญา 5 มีนาคม 2565 (600 วันนับถัดจาก    
วันลงนามสัญญา) 
     ผูรับจาง (บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด) 
ไดสงมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับพัสดุและ
สงเบิกจายเงินเรียบรอยแลว ขณะน้ีผูรับจางเขา
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณฯ งวดงานท่ี 2 และ   
งวดที่  3  ล าช ากว าแผน เ น่ืองจากเ กิด
สถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

กคฐ. 
 

2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน
งบประมาณ 3 ป ไดรับงบประมาณตามวงเงินสัญญา 
173,590,000 บาท (เดิมวงงบประมาณทั้งโครงการ
ตาม พ.ร.บ. 174,000,000 บาท) 
ป พ.ศ. 2563 =   26,100,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 =   40,600,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 106,890,000 บาท 

106,890,000 คูสัญญากับ  บริษัท แกรนดไลน อินโนเวชั่น 
จํากัด (ผูรบัจาง) สัญญาเลขที่ 49/2563 ลงวันท่ี 
7  สิงหาคม 2563  วง เ งินตามสัญญา 
173,590,000 บ า ท  แ บ ง ง า น  4  ง ว ด     
ครบกําหนด 28 กรกฎาคม 2565 (720 วัน
นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
     ผู รั บจ าง ไดส งมอบงานงวดที่  1 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจ
รับพัสดุและสงเบิกจายเงินเรียบรอยแลว 
ขณะนี้ ผูรบัจางไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณงาน
งวดที่ 2 และรอสํารวจออกแบบงวดงานท่ี 3 และ
งวดงานที่ 4 โครงการดําเนินงานลาชา เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

กคฐ. 

3 โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 5 ป  
ไดรับงบประมาณตามวงเงินสัญญา 301,250,000 บาท 
(เดิมวงงบประมาณทั้งโครงการตาม พ.ร.บ. 
304,000,000 บาท) 
ป พ.ศ. 2563 =   45,600,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 =   42,222,400 บาท 
ป พ.ศ. 2565 =   86,133,600 บาท 
ป พ.ศ. 2566 = 114,490,900 บาท 
ป พ.ศ. 2567 =   12,803,100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86,133,600 คูสัญญากับ กิจการรวมคา DCORP-DLI (บริษัท 
ดีมีเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีไลทติ้ง อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด)  
(ผูรับจาง) สัญญาเลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 7 
สิ ง ห า คม  2 5 6 3  ว ง เ งิ น ต า ม สั ญ ญ า 
301,250,000 บ าท  แบ ง ง า น  13  ง วด     
ครบกําหนด 7 สิงหาคม 2566 (1,095 วัน
นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
(มี แก ไขสัญญา  1/2564  ลง วัน ท่ี  27 
สิงหาคม 2564 เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
สัญญาประเด็นใหผูรับจางสามารถสงงาน
ขามงวดหรือรวมงวดงานได) 
(** ไดเบิกจายเงินแลว 3 งวด คือ งวดที่ 1-2 และ
งวดที่ 10) 
 
ไตรมาสที่ 1 
1. ผูรบัจาง (กิจการรวมคา DCORP-DLI) ขอเบิก
อุปกรณปายประชาสัมพันธแบบดิจิตอล LED 
Outdoor Full Color  จํานวน 27 ชุด เพื่อนําไป
ติดตั้งจังหวัดท่ีมีความพรอม 
2. ผูรบัจาง ไดขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณฯ (เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา โทรทัศน) 
เน่ืองจากรุนท่ีไดเสนอหยุดสายการผลิตไปแลว 
จึงขอแกไขสัญญาฯ แตคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุยังไมสามารถพิจารณาได อยูระหวาง

กกพ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2565 (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกและ
แตงตั้ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหม 
เน่ืองจากประธาน/กรรมการ มีการโยกยาย
และลาออกจากราชการ 
3. ผูรับจางฯ แจงขอสงมอบงานงวดท่ี 3 
งานกอสรางโครงสรางและติด ต้ังปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ จํานวน 6 จังหวัด 
(จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
ราชบุรี สระบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี) 
พรอมติดตั้งระบบหองควบคุมสวนกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.
พรอมขอเบิกเงิน 
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเลิก
และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ใหม เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  
5. ผูรับจางฯ ไดสงรายงานการทดสอบ
ความสมบูรณของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC 
INTEGRITY TEST จํานวน 14 จังหวัด 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส) และแจงเขาดําเนินการติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธอัจฉริยะพรอมอุปกรณ 
จํานวน 25 จั งห วัด (สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา อางทอง พระนครศรีอยุธยา 
สิงหบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร 
รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ ขอนแกน 
ชั ยภู มิ  หนองบั วลํ าภู  เ ลย อุ ดร ธา นี 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
และมุกดาหาร) 
6. ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุดําเนินการพิจารณาการขอแกไข
สัญญา กรณีขอเปลี่ยนแปลงรุนอุปกรณฯ 
และการสงมอบงานฯ           

รวมงบลงทุนผูกพันเดิม สัญญา ทั้งสิ้น (บาท) 549,581,600   

 

รายการผูกพันเดิม มาตรา 41/มาตรา 42 

4 โครงการระบบบรกิารสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย
ดวยโครงขายเสมือน ผูกพันงบประมาณ 4 ป  
งบประมาณท้ังโครงการตาม พ.ร.บ.  
500,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564  = 100,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 =   50,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2566  = 170,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2567  = 180,000,000 บาท 

50,000,000 สํานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ได
ประกาศรายชื่อ ผู ชนะการ เสนอราคา    
เมื่ อ วันที่  30  กันยายน 2564  คือ  SI 
Consortium เปน ผูเสนอราคาต่ําสุด และ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา   
มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามประกาศฯ      
เ ป น เ งิ นทั้ ง สิ้ น  497 ,0 0 0 ,0 00  บ า ท 
 

   ขณะนี้อยูระหวางรอลงนามสัญญา ลาชา
เ น่ื อ ง จ า ก สํ า นั ก ง บ ป ร ะ มา ณ อ นุ มั ติ
งบประมาณต่ํากวาวงเงินที่ขอไป ทําใหตอง
พิ จา รณา ต อ รอ งร าคา ใหม กับบริ ษั ท         
ผูประมูลได 

กยส. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการผูกพันเดิม มาตรา 41/มาตรา 42 

5 โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 4 ป  
งบประมาณท้ังโครงการตาม พ.ร.บ. จํานวนเงิน
4,344,026,400 บาท  แยกเปน 
 
*งบดําเนินงาน คาใชจายดําเนินงานและคาเชา
สัญญาณโครงขายวิทยุ วงเงินงบประมาณ     
จํานวนเงิน 1,896,563,900 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 25,092,200 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 65,138,300 บาท 
ป พ.ศ. 2566 = 672,757,600 บาท 
ป พ.ศ. 2567 = 647,757,600 บาท 
ป พ.ศ. 2568 = 485,818,200 บาท 
 
*งบลงทนุ ระบบวิทยุสื่อสาร วงเงินงบประมาณ
จํานวนเงิน 2,447,462,500 บาท 
ป พ.ศ. 2564  = 897,946,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 909,839,900 บาท 
ป พ.ศ. 2566  = 639,677,500 บาท 

974,977,300 
(งบดําเนนิงาน 

65,138,300 บาท 
งบลงทนุ 

909,839,900) 

        ปจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดลงนามสัญญาจางจัดหา 
ติดต้ัง และบํารุงรักษาเครื่องวิทยุสื่อสาร
แบบดิจิทัล และใหบริการโครงขายวิทยุ
สื่อสาร เฉพาะ กิจแบบดิ จิทัลเพื่ อใช ใน
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทย กับ บริษัท 
โทรคมนาคมแหงชาติ จํา กัด (มหาชน)  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,314,000,00 บาท   
(สี่พันสามรอยสิบสี่ลานบาทถวน) สัญญา
เลขท่ี 33/2564 ลงวันที่  29 กันยายน 
2564 ( ครบกํ าหนดสัญญาแยกเป น 
ระยะเวลาการใหบริการสัญญาณโครงขาย/
วงจรส่ือสัญญาณตามสัญญาน้ีใหมีกําหนด 
38 เดือน นับตั้งแตวันที่  ผูรับจางไดเริ่ม
เปดใหบริการสัญญาณโครงขาย/วงจรสื่อ
สัญญาณครั้งแรกแลวตามสัญญาขอ 12  และใน
สวนงานจัดหา และ/หรอืติดต้ังเครื่องวิทยุสื่อสาร
แบบดิจิทัล แบงเปน 8 งวด ระยะเวลาแลว
เสร็จภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา  
      ขณะนี้อยูระหวางผูรับจางดําเนินการ
ตามสัญญาฯ 
 

กสส. 
(เดิม กอก.) 

รวมเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. รายการผูกพนัเดิม  
มาตรา 41/มาตรา 42 ทั้งสิ้น 

1,024,977,300   

รายการครุภัณฑปเดียว ป พ.ศ.2565 

6 คาปรับปรุงระบบจายไฟอาคารสํานักงาน และระบบ
สํารองไฟฟาของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2565 = 28,000,000 
บาท  
 

28,000,000 อยูระหวางเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะฯ (TOR) 
และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

กคฐ. 

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ ตาม 
พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2565= 59,595,000 บาท  
 

59,595,000 อยูระหวางแกไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ 
(TOR) ของคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะฯ 

กทส. 

รวมทั้งสิ้นงบลงทุนครุภัณฑ ปเดียว (พ.ศ.2565)  
เฉพาะของ ศสส.สป. 

87,595,000   

8 คาครุภัณฑเครื่องปรบัอากาศของวิทยาลัย
มหาดไทย ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี  (ของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) ตาม 
พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2565= 6,246,600 บาท 

6,246,600 อยูระหวางแกไขรายละเอียดคุณลักษณะฯ 
(TOR) ของคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะฯ 

สดร.สป. 

รวมทั้งสิ้นงบลงทุนครุภัณฑ ปเดียว (พ.ศ.2565)  
(รวม ศสส.สป.+ สดร.สป.) 

93,841,600   
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5.1.1 งบลงทุน  
 

คาท่ีดินและสิ่งกอสรางงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 (กองคลัง สป.) 
 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563-2564 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย
ขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร สป.มท. ผูกพันงบประมาณ 2 ป 
งบประมาณท้ังโครงการ ตาม พ.ร.บ. จํานวนเงิน 
46,976,000 บาท 
ป 2563 = 9,395,200 บาท 
ป 2564 = 37,580,800 บาท 
(วงเงินทั้งสัญญา 43,990,000 บาท) 

46,976,000 
(ตาม พ.ร.บ.) 
43,990,000  
(ตามสัญญา) 

คูสัญญา บริษัท ปรีติมุต วิศวการ จํากัด (ผูรับ
จ า ง )  สัญญาเลขท่ี  47/2563 ลงวั นที่  29 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3  ว ง เ งิ น ต า ม สั ญ ญ า 
43,990,000 บาท  แบ ง งา น 5  ง วด  ครบ
กําหนด 26 กรกฎาคม 2564 (362 วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญา) 
    ขณะ น้ีอยู ร ะหว างแจ งผู รั บจ า งฯ เข า
ดําเนินงาน และอยูระหวางเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย ลงนามในหนังสือแจงผูรบัจาง 

กอก. 

รวมทั้งสิ้นตามวงเงินงบประมาณ พ.ร.บ. 46,976,000   

รวมทั้งสิ้นตามวงเงินสัญญา 43,990,000   
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5.2 ผลการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง (งบดําเนินงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

งบดําเนินงาน (คาสาธารณูปโภค คาใชสอย) รายการเชาและจางเหมาบริการท่ีมีความจําเปนตอเน่ือง ของ ศสส.สป. จํานวน 
11+ 29 โครงการ ผลการเบิกจาย ดังน้ี 
 5.2 (1) รายการเชา (งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค) 
           หนวย : บาท 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเชา ผูใหเชา 
ใชวงเงิน (บาท) 

งบประมาณ 
ป 2565 

(ไมครบ 12 เดือน) 

ใชวงเงิน (บาท)
งบประมาณ  

ป 2565  
(12 เดือน) 

(ต.ค.64-ก.ย.65) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจาย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

1 เชาใชบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
(หนวยงานดูแล : กคฐ.) 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

-- 134,604,000 
(เดือนละ

11,217,000 
บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

2 เชาใชบริการทอรอยสาย (Duct) โครงการ
จิตรลดา 5 เสนทาง (หนวยงานดูแล : กคฐ.) 
 

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

-- 2,374,810.00 
(เดือนละ 

197,900.83 
บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

3 เชาบริการเช่ือมโยงระบบโทรศัพทเครือขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน (อาคารศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
(หนวยงานดูแล : กคฐ.) 

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

 513,000 
(เดือนละ 42,750 

บาท) 
 
 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

4 เชาใชบริการ Sip Trunk จํานวน 1 วงจร 
สําหรับหมายเลข 1567 ของศูนยดาํรงธรรม 
(หนวยงานดูแล : กคฐ.)  

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

 240,750 
(เดือนละ 

20,062.50 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

5 เชาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียมยาน
ความถี่  C-Band จํานวน 7/18 ทรานสพอน
เดอร  (หนวยงานดูแล : กสส.)  

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

-- 25,536,000 
(เดือนละ 

2,128,000 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

6 เชาใชวงจรเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

4,023,000 
(เดือนละ

1,341,000 บาท) 
3 เดือน  

(ต.ค.64-ธ.ค.64)) 

 อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

7 เชาใชบริการสื่อสารบนเครือขายไรสาย
ความเร็วสูง 4G LTE  
(หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท เทเลคอม
มิวนิเคชั่น เอ็นจิ

เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

-- 3,499,992 
(เดือนละ 

291,666 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

8 เชาใชบริการสื่อสารบนเครือขายไรสาย
ความเร็วสูง 4 G LTE ของ ศสข.4 UNIT 
(หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท เทเลคอม
มิวนิเคชั่น เอ็นจิ

เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

 1,399,992 
(เดือนละ 

116,666 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

9 เชาใชบริการสื่อสัญญาณขอมูลระบบ
อินเตอรเน็ตแบบองคกร พรอมอุปกรณ
บริหารจัดการ  (หนวยงานดูแล : กทส.)  

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

-- 24,000,000 
(เดือนละ

2,000,000 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

10 เชาคูสายสื่อสัญญาณ โดยมีคูสายสื่อ
สัญญาณภูมิภาค จํานวน 37 วงจร (เดือนละ 
48,150 บาท) และมีคูสายสื่อสัญญาณนคร
หลวง จํานวน 1 วงจร (2,140 บาท) รวม 
50,290 บาท) 
(ขอมูล : กอก.-แผนการปฏิบัติงานประจําป 
2565 (Action Plan 1-3 ศสส.สป.) 

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

 603,480 
(เดือนละ 50,290 

บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
พฤศจิกายน 

2564 
 

100,580 
(ต.ค.64-พ.ย.64) 

       



19 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเชา ผูใหเชา 
ใชวงเงิน (บาท) 

งบประมาณ 
ป 2565 

(ไมครบ 12 เดือน) 

ใชวงเงิน (บาท)
งบประมาณ  

ป 2565  
(12 เดือน) 

(ต.ค.64-ก.ย.65) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจาย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

11 เชาบริการคูสายโทรศัพท จํานวน 1 คูสาย ที่
บานพักรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(ขอมูล : กอก.-แผนการปฏิบัติงานประจําป 
2565 (Action Plan 1-3 ศสส.สป.) 

บริษัท 
โทรคมนาคม 

แหงชาติ จํากัด  
(มหาขน) 

 57,780 
(เดือนละ 4,815 

บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
พฤศจิกายน 

2564 
 

9,630 
(ต.ค.64-พ.ย.64) 

 

รวมเงินท้ังส้ินตามสัญญา 11 โครงการ  
(โครงการที่ ศสส.สป.รับผิดชอบ) 

 
196,852,804.00 

   
 

110,210.00 
 (0.06 %) 

12 
 

เชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพ่ือใชใน
การออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษสันติ
ราษฎร FM 91 MHz ในรายการ 
“มหาดไทยชวนรู” 
(ขอมูล : กอก.-แผนการปฏิบัติงานประจําป 2565 
(Action Plan 1-3 ศสส.สป.) 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

 254,232 -- ตัดโอนเงินให 
กองสารนิเทศ สป. 

รวมเงินท้ังส้ินตามสัญญา 12 โครงการ  
(โครงการที่ ศสส.สป.+หนวยงาน สป.มท.) 

 
 197,107,036.00  

   
  

 
หมายเหตุ : ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.), กลุมงานอํานวยการ (กอก.),   
                กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร (กสส.), กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.), และกลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและ 
               การสื่อสาร ( กคฐ.)  สังกัดศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ศสส.สป.) 
 ขอมูล ณ  ธันวาคม 2564 
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 5.2 (2) รายการจางเหมาบริการ (งบดําเนินงาน คาใชสอย) 
           (หนวย : บาท) 

ลําดับ
ท่ี 

รายการจางเหมาบริการ ผูรับจาง 

ใชวงเงิน (บาท) 
งบประมาณ 

ป 2565 
(ไมครบ 12 เดือน) 

ใชวงเงิน (บาท)
งบประมาณ  

ป 2565  
(12 เดือน) 

(ต.ค.64-ก.ย.65) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจาย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

1 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ
เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสารของ

กระทรวงมหาดไทย (หนวยงานดูแล : กคฐ.) 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

  

 23,655,000 
(เดือนละ 

1,971,250 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

2 จางบํารุงรักษาซอมแซมและแกไขอุปกรณ
โครงการระบบบริหารจัดการใหบริการ Call 
Center สําหรับศูนยดํารงธรรมจังหวัด และ
ศูนยดํารงธรรมสวนกลางกระทรวงมหาดไทย  

(หนวยงานดูแล : กคฐ.) 

บริษัท พีซีซี อิน
เทอรเนชันนัล 

จํากัด 

 1,710,000 
(เดือนละ 

142,500.- บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

3 จางบํารุงรักษาซอมแซมและแกไขเครือขาย
สื่อสาร และระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทยระยะท่ี 1 
(หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด  

 

13,680,000 
(เดือนละ 

1,368,000 บาท) 
(10 เดือน) 

 (ต.ค.64-ก.ค.65) 

 อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

4 จางบํารุงและซอมแซมเครือขายสื่อสาร และ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 

ระยะที่ 2 (หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

 

 8,265,000 
(เดือนละ 

688,750 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

5 จางบํารุงรักษาเครือขายวิทยุสื่อสาร เพ่ือการ
บริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 
(หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท เทเลคอม
มิวนิเคชั่น เอ็นจิ

เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

 1,776,000 
(เดือนละ 

148,000 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

6 จางบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) ภายในกระทรวงมหาดไทยและ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป.มท. (หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท เพอโซ
เน็ท จํากัด 

 

 734,383.80 
(เดือนละ 

148,000 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

7 จางบํารุงรักษาครุภัณฑและเชื่อมโยง
เครือขายสื่อสาร ณ ตําหนักทิพยพิมาน 
(หนวยงานดูแล : กสส.) 

บริษัท เทเลคอม
มิวนิเคชั่น เอ็นจิ
เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

 396,792 
(เดือนละ 33,066 

บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

8 จางดูแลและบํารุงรักษาซอมแซมระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หนวยงานดูแล : กทส.) 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

12,230,100 
(เดือนละ 

1,358.900 บาท) 
(9 เดอืน) 

(ต.ค.64 -มิ.ย.65) 

 อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

9 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจาย

สัญญาณ (หนวยงานดูแล : กทส.) 

บริษัท แอพเวิรค 
จํากัด 

 2,386,260 
(เดือนละ 

198,855 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

10 จางบํารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย (หนวยงานดูแล : กทส.) 

บริษัท บีทามส 
โซลูชั่น จํากัด 

 

 2,440,800.00 
(เดือนละ 

203,400 บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

11 จางบํารุงรักษาระบบเว็บไซต (Web Sever) 
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail 

Server) (หนวยงานดูแล : กทส.) 

บริษัท โซลูชั่นส 
ดิจิทัล จํากัด 

 1,170,000 
(เดือนละ 97,500 

บาท) 

อยูระหวางรอ 
ลงนามสัญญา 

 

12 จางบํารุงรักษาระบบวีดิทัศนทางไกล (Video 
Confernece System) ของ

กระทรวงมหาดไทย (หนวยงานดูแล : กสส.) 
กรอบวงเงินจัดจาง 5,400,000 บาท  
 

   อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการจางเหมาบริการ ผูรับจาง 

ใชวงเงิน (บาท) 
งบประมาณ 

ป 2565 
(ไมครบ 12 เดือน) 

ใชวงเงิน (บาท)
งบประมาณ  

ป 2565  
(12 เดือน) 

(ต.ค.64-ก.ย.65) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจาย
จาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. (บาท) 

13 คาจางบํารุงรักษาเครือขายวิทยุสื่อสารเพ่ือ
การบริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 (หนวยงานดูแล 

: กสส.) กรอบวงเงินจัดจาง 3,000,000 บาท 

   อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 
 

 

14 เชาอุปกรณสื่อสารชนิดมือถือ สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข 
บํารุงสุขฯ (หนวยงานดูแล : กสส.) กรอบวงเงิน
จัดจาง 3,420,000 บาท 

   อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 
 

 

15 เชาอุปกรณประชุมวิดีทัศนทางไกลแบบ
เคลื่อนท่ีสําหรับผูบริหารระดับสูง  
(หนวยงานดูแล : กสส.) กรอบวงเงินจัดจาง 
9,000,000 บาท 

   อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 

 

16 เชาอุปกรณสื่อสารชนิดมือถือ สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข 
บํารุงสุขฯ (หนวยงานดูแล : กสส.) กรอบวงเงิน
จัดจาง 3,420,000 บาท 

   อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจาง 
 

 

รวมเงินเฉพาะโครงการท่ีมีสัญญาแลว  11 โครงการ 25,910,100 42,534,236   

รวมเงินเฉพาะโครงการที่มีสัญญาแลว 11 โครงการ  
(โครงการที่ ศสส.สป.รับผิดชอบ) 

68,444,336  
- 

 (0.00 %) 

17 จางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในพ้ืนท่ี 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต (กรอบวงเงิน 
4,000,000 บาท)  
(ขอมูล : กอก.-แผนการปฏิบัติงานประจําป 
2565 (Action Plan 1-3 ศสส.สป.) 

จังหวัดเปน
ผูดําเนินการ 

  จังหวัดเปน
ผูดําเนินการ 

 

รวมเงินเฉพาะโครงการท่ีมีสัญญาแลว  11 โครงการ 25,910,100 42,534,236   

รวมเงินเฉพาะโครงการท่ีมีสัญญาแลว 11 โครงการ  
(โครงการท่ี ศสส.สป.รับผิดชอบ) 

 68,444,336  
00.00 
(0 %) 

 

สรุปยอดงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการ ขอ 5.2 
รวมเงินเฉพาะโครงการท่ีมีสัญญาแลว เชา 11 โครงการ  + จาง 11  

โครงการ  รวม 22 โครงการ (โครงการท่ี ศสส.สป.รับผิดชอบ) 
265,297,140  ศสส.สป. 

 
 (89.28%) 

รวมทั้งส้ิน 24 โครงการ  
(ศสส.สป.22 +หนวยงาน สป.มท. 1 โครงการ รวม 23 โครงการ) 

265,551,372 
ศสส.สป.+

หนวยงาน สป.มท. 
 

 

หมายเหตุ : ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.), กลุมงานอํานวยการ (กอก.),   
                กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร (กสส.), กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.), และกลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและ 
               การสื่อสาร ( กคฐ.)  สังกัดศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ศสส.สป.) 
 ขอมูล ณ  ธันวาคม 2564 
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6. การรักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
 

รักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ตามประกาศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 32 รายการ 
ครอบคลุมใน 13 งานบริการ ผลการดําเนินการสามารถรกัษามาตรฐานและระยะเวลา แลวเสร็จของงานไดตามเกณฑมาตรฐาน 

 

ลําดับท่ี รายการ เวลาการติดต้ัง 
เวลาการตรวจ

ซอม 
เวลาการรื้อถอน 

1 ATM Core Switch 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 

2 ATM Access Switch 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 
3 Multipoint Control Unit (MCU) 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม. 

3.1 Multipoint Control Unit (MCU) แบบประจําที่ 5 ชม. 5ชม. 2.30 ชม. 
3.2 Multipoint Control Unit (MCU) แบบเคลื่อนที่ 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม. 

4 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ยกเวน MCU) 6 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
4.1 ระบบประชุมวีดิทศันทางไกลแบบประจําที่ (ยกเวน MCU) 45 นาที 5 ชม. 3.30 ชม. 
4.2 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกลแบบเคลื่อนที่ (ยกเวน MCU) 6 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 

5 Optical Data Modem 5 ชม. 3 ชม. 2.30 ชม. 
6 Net Screen / IDP 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม. 
7 ระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดิน (ประจําที่) 5 วัน 7 ชม. 2.5 วัน. 
8 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) 7 ชม. 7 ชม. 11 ชม. 
9 เครื่องลูกขายคอมพิวเตอร (Client) 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
10 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) 4 วัน 7 ชม. 2 วัน 
11 กลอง CCTV / ตอจุด 6 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 
12 เครื่องตัดสัญญาณวิทยุ (Jammer) 1 ชม. 10 ชม. 0.30 ชม. 
13 ระบบวิทยุสื่อสาร 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
14 ระบบโสตทศันปูกรณ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
15 การเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย 17 วัน - - 
16 อุปกรณคนหาเสนทาง Core Router (ASR9006, ASR9010) 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 
17 อุปกรณคนหาเสนทาง Router (ASR903) 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 
18 อุปกรณ Layer 2 Switch และLayer 3 Switch 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
19 อุปกรณระบบจายไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply)  

พรอม Battery 
2 วัน 3 ชม. 1 วัน 

20 อุปกรณสํารองไฟฟา(UPS) 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม. 
21 ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟากําลังสํารอง 4 วัน 7 ชม. 2 วัน 
22 อุปกรณ Surge Protection 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม. 
23 อุปกรณสายดิน (Grounding) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
24 ระบบสื่อสารขอมูลแบบไรสาย (Microwave) 3 วัน 10 ชม. 1.5 วัน 

  24.1 อุปกรณจานสายอากาศ 3 วัน 10 ชม. 1.5 วัน 
  24.2 อุปกรณ outdoor Unit 3 วัน 10 ชม. 1.5 วัน 
  24.3 อุปกรณ indoor Unit 3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 

25 อุปกรณ Voice Gateway แบบที่ 1 (cisco/4331)  
และ แบบที่ 2 (cisco/4321) 

3 วัน 5 ชม. 1.5 วัน 

26 ระบบเครื่องปรับอากาศ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
27 ระบบชุมสายโทรศพัทอัตโนมัติ 3 วัน 7 ชม. 1.5 วัน 
28 เครื่องโทรศัพท/โทรสาร 3 ชม. 3 ชม. 1.30 ชม. 
29 ระบบสายสัญญาณ ตอ 100 เมตร 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม. 
30 สาย Fiber Optic ตอกิโลเมตร 3 วัน 7 ชม. 1.5 วัน 
31 วงจรสื่อสัญญาณทางไกล 7 ชม. 3 ชม. 3.30 ชม. 
32 การเชื่องโยงเครือขาย MOI Network 10 วัน - - 
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7. คาใชจาย   

7.1  คาใชจายดานชาง 

ศสส.สป. ไดกําหนดคาใชจายดานชาง ประกอบดวย คาใชจายงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุที่ได
มีการเบิกจายจรงิ และคาใชจายในการติดตั้งตรวจซอม และรื้อถอน เครื่องมือสื่อสาร (คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ) 

คาใชจายในการติดตั้ง ตรวจซอมและรื้อถอนเครื่องมือสื่อสาร (คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาพาหนะในการเดินทาง) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.64) คาใชจายในการติดตั้งตรวจซอม และรื้อถอน 

เครื่องมอืสื่อสารของหนวยงานสวนกลาง และ ศสข. 1-12 รวมทั้งสิ้นจํานวน 460,624.30 บาท 
ในการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารท่ีหนวยงานสวนกลางและ ศสข. 1-12 ติดตั้ง ตรวจซอม และรื้อถอน      

เปนเคร่ืองมือสื่อสารหลักที่ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการใหบริการดานการสื่อสารแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นๆ (ตามที่รองขอ) 
ประกอบดวย ระบบโทรศพัท ระบบโทรสาร ระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) ระบบสื่อสารขอมูล (ระบบคอมพิวเตอร) 
ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟาสํารอง (UPS) และโสตทัศนูปกรณ รวมทั้งภารกิจดานรถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
ท่ีปฏิบัติภารกิจครอบคลุมกวางขวางทั่วประเทศ โดยเฉพาะภารกิจถวายความปลอดภัยดานการสื่อสารแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน
เสริมสรางความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 

 
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส. สวนกลาง และ ศสข. 1-12  
                ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564) 

 หนวยงาน 
คาใชจายระบบสื่อสาร 

ไมรวมดาวเทียม 
คาใชจายงานรถยนต 

สื่อสารดาวเทียม 
รวมคาใชจายดานชาง 

สวนกลาง ศสส.             -              -                 -    

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)  10,068.00    33,210.00    43,278.00  

ศสข.2 (ชลบุรี)    7,920.00     8,040.00    15,960.00  

ศสข.3 (นครปฐม)             -      71,540.00    71,540.00  

ศสข.4 (นครราชสีมา)             -      18,840.00    18,840.00  

ศสข.5 (อุดรธานี)  35,200.00     8,460.00    43,660.00  

ศสข.6 (ขอนแกน)      480.00     8,960.00      9,440.00  

ศสข.7 (เชียงใหม)  13,890.00    69,560.00    83,450.00  

ศสข.8 (พิษณุโลก)    6,780.00    42,676.00    49,456.00  

ศสข.9 (นครสวรรค)             -      14,230.00    14,230.00  

ศสข.10 (สุราษฎรธานี)  18,540.00    30,840.00    49,380.00  

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)  19,180.30    29,200.00    48,380.30  

ศสข.12 (สงขลา)    8,120.00     4,890.00    13,010.00  

รวม ศสข. 120,178.30 340,446.00 460,624.30 

รวมทั้งหมด 120,178.30 340,446.00 460,624.30 
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   จากตารางที่ 7.1 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส.สป. สวนกลาง และ ศสข. 1-12 จากตารางเรียง
ยอดใชจายสงูสดุ 3 อันดับแรก ประกอบดวย ศสข.7 (เชียงใหม) จํานวนเงิน 83,450 บาท  ศสข.3 (นครปฐม) จํานวนเงิน 71,540 บาท  และ 
ศสข.8 (พิษณุโลก) จํานวนเงนิ 49,456 บาท   

 

-
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แผนภูมิ 7.1 เปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส.สป. สวนกลาง และ ศสข. 1-12 
              ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564)  

รวมค่าใชจ้า่ยดา้นชา่ง

หน่วยงาน
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ตารางที่ 7.2 สรุปโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (สวนกลาง) 

ไปยัง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 – 12 (สวนภูมิภาค) 
แผนงานพื้นฐาน : ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ (1500260003000000) 
กิจกรรม 30 : สนบัสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000Q1987) 

 

ลําดับที ่ หนวยงาน 

งบประมาณรายจายประจําป 2565 ครั้งท่ี 1/2565 

คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 

คาสาธารณูปโภค รวม 

1 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 189,000.00 30,000.00 219,000.00 

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 282,000.00 30,000.00 312,000.00 

3 ศสข.3 (นครปฐม) 120,000.00 30,000.00 150,000.00 

4 ศสข.4 (นครราชสีมา) 120,000.00 30,000.00 150,000.00 

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 276,000.00 30,000.00 306,000.00 

6 ศสข.6 (ขอนแกน) 120,000.00 30,000.00 150,000.00 

7 ศสข.7 (เชียงใหม) 351,000.00 30,000.00 381,000.00 

8 ศสข.8 (พิษณุโลก) 120,000.00 30,000.00 150,000.00 

9 ศสข.9 (นครสวรรค) 189,000.00 30,000.00 219,000.00 

10 ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 207,000.00 30,000.00 237,000.00 

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 207,000.00 30,000.00 237,000.00 

12 ศสข.12 (สงขลา) 381,000.00 30,000.00 411,000.00 

รวม 2,562,000.00 360,000.00 2,922,000.00 

 
จากตารางที่ 7.2 การโอนจัดสรรงบดําเนินงานให ศสข. 1-12 เพ่ือใชในการบริหารงานประจํา ซึ่งมีลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน 

ดูจากการโอนงบประมาณที่ไมแตกตางกันมาก มี ศสข. ที่ไดรับโอนสูงเปน 3 อันดับแรก คือ คือ ศสข.12 (สงขลา) 
ศสข.7 (เชียงใหม) และ ศสข.2 (ชลบุรี)  
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ตารางที่ 7.3 แสดงการใชจายงบดําเนินงานของ ศสข. 1-12    

ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564) 

ลําดับที ่ หนวยงาน 
คาใชจาย 

ดานชาง (บาท) 

คาใชสอย 
และวัสดุอื่น 

(บาท) 

คาสาธารณูปโภค 
(บาท) 

รวมคาใชจาย 
(บาท) 

1 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 43,278.00 42,000.00 2,741.55 88,019.55 

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 15,960.00 67,800.00 1,753.73 85,513.73 

3 ศสข.3 (นครปฐม) 71,540.00 5,040.00 2,073.13 78,653.13 

4 ศสข.4 (นครราชสมีา) 18,840.00 20,200.00 1,654.05 40,694.05 

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 43,660.00 68,493.00 2,224.05 114,377.05 

6 ศสข.6 (ขอนแกน) 9,440.00 34,936.00 1,444.50 45,820.50 

7 ศสข.7 (เชียงใหม) 83,450.00 17,976.00 1,191.98 102,617.98 

8 ศสข.8 (พิษณโุลก) 49,456.00 34,361.00 1,952.71 85,769.71 

9 ศสข.9 (นครสวรรค) 14,230.00 39,060.00 701.03 53,991.03 

10 ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 49,380.00 67,083.23 1,303.45 117,766.68 

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 48,380.30 39,528.00 741.96 88,650.26 

12 ศสข.12 (สงขลา) 13,010.00 98,669.50 1,606.07 113,285.57 

 
รวม 460,624.30 535,146.73 19,388.21 1,015,159.24 

 
จากตารางที่ 7.3 แบงคาใชจายออกเปน 3 ประเภท 

1. คาใชจายดานชาง มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย ศสข.7 (เชียงใหม) จํานวน 83,450.- บาท ศสข.3 (นครปฐม)   
   จํานวน 71,540.- บาท และ ศสข.8 (พิษณุโลก) จํานวน 49,456.- บาท  
2. คาใชสอยและวัสดอุื่น มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย  ศสข.12 (สงขลา) จํานวน 98,669.50 บาท   
   ศสข.5 (อดุรธานี) จํานวน  68,493.- บาท และ ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 67,800.- บาท 
3. คาสาธารณูปโภค มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 2,741.55 บาท  
   ศสข.5 (อดุรธานี) จํานวน 2,224.05 บาท และ ศสข.3 (นครปฐม) 
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49,456.00 
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42,000.00 

67,800.00 

5,040.00 

20,200.00 

68,493.00 

34,936.00 

17,976.00 

34,361.00 

39,060.00 

67,083.23 

39,528.00 

98,669.50 

2,741.55 

1,753.73 

2,073.13 

1,654.05 

2,224.05 

1,444.50 

1,191.98 

1,952.71 

701.03 

1,303.45 

741.96 

1,606.07 
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)

ศสข.2 (ชลบรุ)ี

ศสข.3 (นครปฐม)

ศสข.4 (นครราชสมีา)

ศสข.5 (อดุรธานี)

ศสข.6 (ขอนแกน่)

ศสข.7 (เชยีงใหม่)

ศสข.8 (พษิณุโลก)

ศสข.9 (นครสวรรค)์

ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)

ศสข.11 (นครศรธีรรมราช)

ศสข.12 (สงขลา)

แผนภูม ิ7.3 แสดงการใชจายงบดําเนินงานของ ศสข.1-12
ไตรมาสท ี1 (เดอืนตุลาคม 2564 ถงึเดอืนธนัวาคม 2564)

ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชส้อยและวสัดุอนื ค่าใชจ่้ายดา้นชา่ง
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   ตารางที่ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกบัแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2565 (2 กิจกรรม)   

ตารางที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) และกิจกรรม : 
สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

ไตร
มาส
ที ่

งบประมาณรวมที่ไดรับตาม พ.ร.บ. (กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนนิงาน) และ 
กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน))  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,066,016,100 บาท  

( ศสส.สป. ใชในการบริหารงานจริง จาํนวน 1,057,357,500 บาท)* 
    

งบดําเนนิงาน ตาม พ.ร.บ. 372,592,900 บาท แยกเปน  
ศสส.สป.ไดบริหารจริง 370,180,900 บาท และ  

งานตามนโยบาย มท. 2,412,000 บาท) 

งบลงทนุ (693,423,200 บาท)* 7 รายการ แยกเปนของ  
ศสส.สป. 687,176,600 บาท 6 รายการ และ  

สดร.สป. 6,246,600 บาท 1 รายการ 
    

แผนการเบิกจาย เบิกจายจริง** แผนการเบิกจาย เบิกจายจริง**     

บาท รอยละ บาท รอยละ 
รอยละ
สะสม บาท รอยละ บาท รอยละ 

รอยละ
สะสม     

1 154,539,700.00 41.48 12,036,962.62 3.23 3.23 134,601,600.00 19.41 0.00 0.00 0.00 
    

2 79,905,700.00 21.45    169,977,300.00 24.51    
    

3 85,991,900.00 23.08    142,754,200.00 20.59    
    

4 52,155,600.00 14.00    246,090,100.00 35.49    
    

รวม 372,592,900.00 100.00     693,423,200.00 100.00 0.00 0.00   
    

 

ที่มา: แผนการเบิกจายงบดําเนินงานและงบลงทุน# ขอมูล เลมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
       แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนบูรณาการ (แบบ สงป.301,302,302/1)  หนาท่ี 10/หนาท่ี 46 
       **ยอดเบิกจายจริง **งบดําเนินงาน จากกลุมงานอํานวยการ **งบลงทุน จาก GFMIS กองคลัง สป. ในรายงานระบบ e-MENSCR 
      *งบดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.  372,592,900 บาท แบงเปน  Action Plan 3 (สําหรับวงเงินตามนโยบาย มท.) วงเงิน 2,412,000 บาท และคงเหลือ  
       ศสส.สป. ไดบริหารจริง 370,180,900 บาท 
     *งบลงทุน  ตาม พ.ร.บ. ป 2565 ยอดรวมทั้งส้ิน 693,423,200 บาท จํานวน 7 รายการ แบงเปน งบลงทุนของ ศสส.สป. จํานวน 6 รายการ วงเงิน 687,176,600 บาท  
      และสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. (สดร.สป.) จํานวน 1 รายการ วงเงิน 6,246,600 บาท 

  

แผนภูมิ 7.4 ตารางที่ 1 แสดงการเบิกจายงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (2 กจิกรรม) 
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งบดําเนินงาน
ไตรมาสท ี1 (เดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2564)

ตารางท ี1: กจิกรรม: สนับสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 

แผนการเบกิจา่ย

เบกิจา่ยจรงิ

ไตรมาสที ่
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จากตารางที่ 7.4 (ตารางที่ 1) สรุปยอดเบิกจายไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) พบวา 
การเบิกจายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจาย แยกเปน กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(งบดําเนินงาน) เบิกจายจริง 12,036,962.62 บาท คิดเปนรอยละ 3.23 (แผนเบิกจาย 154,539,700.- บาท คิดเปนรอยละ 41.48)  
เมื่อเปรยีบเทียบเบิกจายจริง กับแผนการเบิกจาย  การเบิกจายจริงต่ํากวาคิดเปนรอยละ 92.21 สําหรับกิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (งบลงทนุ) เบิกจายจรงิ -- บาท คิดเปนรอยละ – บาท (แผนเบิกจาย 134,601,600 บาท คิดเปนรอยละ 19.41) ไมสามารถเบิกจายได 
เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา ยังไมถึงกําหนดสงมอบงาน 

 
เบิกจายจริงต่ํากวาแผนการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 100  
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งบลงทุน 
ไตรมาสท ี1 (เดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2564)

ตารางท ี1 กจิกรรม: สนบัสนุนการบรหิารจดัการภาครฐั

แผนการเบกิจา่ย

เบกิจา่ยจรงิ

ไตรมาสที่ 
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ตารางที่ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2565 (1 กิจกรรม) 
ตารางที่ 2   งบประมาณ กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

ไตร
มาส
ที ่

งบประมาณรวมเฉพาะป 2565 ที่ไดรับตาม พ.ร.บ.  
(กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคบับัญชากระทรวงมหาดไทย งบดําเนนิงานและงบลงทนุ 974,977,300 บาท) 

งบดําเนนิงาน (65,138,300 บาท) งบลงทนุ (909,839,000 บาท) 
แผนการเบิกจาย เบิกจายจริง แผนการเบิกจาย เบิกจายจริง 

บาท รอยละ บาท รอยละ 
รอยละ
สะสม 

บาท รอยละ บาท รอยละ 
รอยละ
สะสม 

1 23,449,800.00 36.00 0 0.00 0.00 181,967,800.00 20.00 0 0.00 0.00 

2 13,679,000.00 21.00 0 0.00 0.00 227,459,800.00 25.00 0 0.00 0.00 

3 14,981,800.00 23.00 0 0.00 0.00 318,443,700.00 35.00 0 0.00 0.00 

4 13,027,700.00 20.00 0 0.00 0.00 181,967,700.00 20.00 0 0.00 0.00 

รวม 65,138,300.00 100.00 0 0.00 0.00 909,839,000.00 100.00 0 0.00 0.00 

สรุปภาพรวมแผนการเบิกจายและเบิกจายเงิน งบดําเนินงานและงบลงทุนสะสม  

จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคบับัญชากระทรวงมหาดไทย 
งบดําเนนิงาน 65,138,300 บาท + งบลงทนุ (909,839,000 บาท) รวม 974,977,300 บาท 

แผนการเบิกจาย  
(งบดําเนนิงาน+งบลงทุน) 

แผนการเบิกจายสะสม 
(งบดําเนนิงาน+งบลงทุน) 

เบิกจายจริง** 
(งบดําเนนิงาน+งบลงทุน) 

เบิกจายจริงสะสม 
(งบดําเนนิงาน+งบลงทุน) 

บาท รอยละ บาท รอยละ สะสม บาท รอยละ บาท รอยละ สะสม 

205,417,600.00 21.07 205,417,600.00 21.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

241,138,800.00 24.73 446,556,400.00 45.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

333,425,500.00 34.20 779,981,900.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

194,995,400.00 20.00 974,977,300.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

974,977,300.00 100.00     0.00 0.00     

ที่มา: แผนการเบิกจายงบดําเนินงานและงบลงทุน# ขอมูล เลมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
       แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนบูรณาการ (แบบ สงป.301,302,302/1)  หนาท่ี 10/หนาที่ 46 
       **ยอดเบิกจายจริง **งบดําเนินงาน จากกลุมงานอํานวยการ **งบลงทุน จาก GFMIS กองคลัง สป. ในรายงานระบบ e-MENSCR 

แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (1 กจิกรรม) 
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แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณโครงการระบบวิทยุส่ือสารขายบงัคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
(งบดําเนินงาน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)

ตารางที่ 2 กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

แผนการเบกิจา่ย

เบกิจา่ยจรงิ

ไตรมาสที ่
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โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเปนโครงการสรางการรับรูสูชุมชนบูรณาการรวมกัน  
20 กระทรวง โดยการทํา MOU ที่ทําเนียบรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน เปนการสรางการรับรู
สรางผานหอกระจายขาวทั่วประเทศ โดยการติดตั้งระบบวิทยุ Trunked Radio ความถี่ 800 MHz เปนการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร ไดแก หอกระจายขาว วิทยุประจําตัว ใหกํานัน ผูใหญบาน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา  

 
จากตารางที่ 7.4 (ตารางที่ 2) สรุปยอดเบิกจายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) กิจกรรม: 

จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายจริง – บาท คิดเปนรอยละ –  บาท 
(แผนเบิกจาย 205,417,600.- บาท คิดเปนรอยละ 21.07)  ไมสามารถเบิกจายได เน่ืองจากขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 
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แผนภูม ิ7.4 แสดงการเบกิจ่ายงบประมาณ
โครงการระบบวทิยุสอืสารข่ายบงัคบับญัชากระทรวงมหาดไทย  (งบลงทุน)

ไตรมาสท ี1 (เดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2564)
ตารางท ี2 กจิกรรม: จดัหาระบบวทิยุสอืสารข่ายบงัคบับญัชากระทรวงมหาดไทย

แผนการเบกิจา่ย

เบกิจา่ยจรงิ

ไตรมาสที ่
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งานบริการส่ือสาร 
 
1. งานบริการ รับ – สง โทรสาร งบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
         
                      หนวย : ฉบับ 

 

 
        

                                                                                                   หนวย : ฉบับ 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 

ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา) 735 

ศสข.2 (ชลบุรี) 3,069 

ศสข.3 (นครปฐม) 936 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 766 

ศสข.5 (อุดรธานี) 992 

ศสข.6 (ขอนแกน) 882 

ศสข.7 (เชียงใหม) 820 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 1,049 

ศสข.9 (นครสวรรค) 1,186 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 570 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 581 

ศสข.12 (สงขลา) 741 

รวม 12,327 
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2. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยงานผูใชบริการ (รายกระทรวง) 
  

  
                     หนวย : ฉบับ 

 
 

 
 
 
 

                                                                                    หนวย : ฉบับ 
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ไตรมาสที่ 1

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 

กระทรวงมหาดไทย 12,315 

กอร.มน.(กระทรวงกลาโหม) 12 

กระทรวงศกึษาธิการ 0 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 0 

กระทรวงสาธารณสุข 0 

หนวยงานอื่นๆ 0 

รวม 12,327 
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3. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย 
    
                  หนวย : ฉบับ 

 
 

 
 
 

                                                                                      หนวย : ฉบับ 

หนวยงาน ไตรมาสที่ 1 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12,213 

กรมการปกครอง 48 

กรมการพัฒนาชุมชน 0 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 0 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 

กรมที่ดิน 0 

หนวยงานอื่นๆ 54 

รวม 12,315 

  

0

5,000

10,000

15,000 12,213

48 0 0 0 0 54

ไตรมาสที่ 1



34 
 

4. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร จําแนกรายไตรมาสเปรียบเทียบระหวางป 2561 – 2565 
    

                     หนวย : ฉบับ 

 
 

 

 
 

                  หนวย : ฉบับ 

ปประมาณ 
งวดงาน (90 วัน) รวม 

(รายป) 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2561 16,558 11,215 10,140 9,387 47,300 -31.75 

2562 12,772 10,540 10,139 13,693 47,144 -0.33 

2563 8,654 11,041 14,800 10,958 45,453 -3.59 

2564 16,897 15,909 14,753 14,583 62,142 36.72 

2565 12,327 
   

12,327 -80.16 

รวม 67,208 48,705 49,832 48,621 214,366 -79.11 
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5. การใหบริการโทรศพัท (โทรเขา-ออก) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
 
                     หนวย :ครั้ง 

 
 
 

                                                                                          หนวย :ครั้ง 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 

สวนกลาง 810 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)** - 

ศสข.2 (ชลบุรี) 8,257 

ศสข.3 (นครปฐม)* - 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 31,276 

ศสข.5 (อุดรธานี) 2,741 

ศสข.6 (ขอนแกน)** - 

ศสข.7 (เชียงใหม)** - 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 4,161 

ศสข.9 (นครสวรรค) 60 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี)** - 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)** - 

ศสข.12 (สงขลา) 38 

รวม 47,343 

 
หมายเหตุ: *ศสข.3 (นครปฐม) ระบบ  Billing ขัดของ ไมสามารถออกรายงานได 
 **ศสข.1 , ศสข.6 , ศสข.7 , ศสข.10 และ ศสข.11 
   ระบบโทรศัพทไมสามารถเก็บขอมูล เนื่องจากไดเปลี่ยนไปใชผานระบบ IP Phone  
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6. การใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมหนวยภารกิจและหนวยปฏิบัติ 
 
 
                หนวย : คร้ัง 

 
 

 
 
 
 
                                   หนวย : คร้ัง 

ภารกิจ ไตรมาสที่ 1 

การใหบรกิารรถยนตสือ่สารดาวเทียม 40 
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7. การใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยภารกิจและหนวยปฏิบัติ  
 
            

                                                                                                                                           หนวย : ครั้ง 

 
 
 

 
                                       หนวย : ครั้ง 

ภารกิจหนวยปฏิบัติ 

ไตรมาสที ่1 

ถวายความ 
ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวมหนวย 
ปฏิบัติ 

สวนกลาง 1  3  4  
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 7  - 7  
ศสข.2 (ชลบุรี) 1  - 1  
ศสข.3 (นครปฐม) 3  2  5  
ศลข.4 (นครราชสีมา) 2  - 2  
ศสข.5 (อุดรธานี) 2  - 2  
ศสข.6 (ขอนแกน) 1  - 1  
ศสข.7 (เชียงใหม) 3  - 3  
ศสข.8 (พิษณุโลก) 5  - 5  
ศสข.9 (นครสวรรค) - 2  2  
ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 1  3  4  
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) - 3  3  
ศสข.12 (สงขลา) - 1  1  

รวม 26  14  40  
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8. การใหบริการระบบวีดิทัศนทางไกล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
           
                                                     หนวย : ครั้ง 

 
 

 

 
                                          หนวย : คร้ัง 

หนวยงาน ไตรมาสที่ 1 

สวนกลาง 304 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 22 

ศสข.2 (ชลบุรี) 29 

ศสข.3 (นครปฐม) 23 

คลข.4 (นครราชสีมา) 31 

ศสข.5 (อุดรธานี) 25 

ศสข.6 (ขอนแกน) 14 

ศสข.7 (เชียงใหม) 26 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 40 

ศสข.9 (นครสวรรค) 14 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 20 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 29 

ศสข.12 (สงขลา) 15 

รวม 592 
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งานบริการติดตั้งและตรวจซอมเครื่องมือสือ่สาร 
 
1. งานบริการติดตั้งและตรวจซอมเคร่ืองมือส่ือสาร จําแนกงาน ตามภารกิจหลกัและภารกิจที่รองขอ 
 
                หนวย : ครั้ง 

 
 

 
 
 

                                        หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 

ติดตั้ง 928 

ตรวจซอม 4,458 
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2. งานบริการติดตั้งและตรวจซอมเคร่ืองมือส่ือสาร รวมแมขาย และลูกขาย ตามภารกิจหลัก 
  
                หนวย : ครั้ง 

 
 

 

 

 
                                                                                  หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

ติดตั้ง 742 

ตรวจซอม 4,426 
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3. งานบริการติดตั้งและตรวจซอมเคร่ืองมือส่ือสาร รวมแมขาย และลูกขาย ตามภารกิจที่รองขอ 
 
               หนวย : คร้ัง 

 
 

 
 

 

 

                                                                      หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 

ติดตั้ง 186 

ตรวจซอม 32 
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4. งานบริการตดิตั้ง รื้อถอน และตรวจซอมเครื่องมือสื่อสาร จําแนกตามประเภทแมขาย และลกูขาย 
     
                หนวย : ครั้ง 

 
 
            

                       หนวย : ครั้ง 

แมขาย 

รวม 3 เดือน (ต.ค. พ.ย. ธ.ค.64) จําแนกตาม ศสข. 

ติดตั้ง / รื้อถอน (ร.1,ร.1/1) 
รวม 

ตรวจซอม (ร.2) 
รวม 

ภารกิจหลัก ภารกจิรองขอ ภารกิจหลัก ภารกิจรองขอ 

ศสส.สป. 530 - 530 781 17 798 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 58 - 58 22 - 22 

ศสข.2 (ชลบุรี) 66 - 66 325 - 325 

ศสข.3 (นครปฐม) 58 4 62 480 - 480 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 113 - 113 552 - 552 

ศสข.5 (อุดรธานี) 18 32 50 18 - 18 

ศสข.6 (ขอนแกน) 116 - 116 611 2 613 

ศสข.7 (เชียงใหม) 52 - 52 651 - 651 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 78 - 78 72 - 72 

ศสข.9 (นครสวรรค) - 136 136 37 - 37 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 20 63 83 329 - 329 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) - 66 66 422 - 422 

ศสข.12 (สงขลา) - 70 70 126 13 139 

รวม 1,109 371 1,480 4,426 32 4,458 

รวมติดตั้ง/รื้อถอน/ตรวจสอบ 5,938 
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5. งานติดตั้ง รื้อถอน และตรวจซอมเคร่ืองมือส่ือสาร จําแนกตามระบบสื่อสาร 
           หนวย : ครั้ง 

 
 

         หนวย : ครั้ง 

ระบบ 

สวนกลางและแมขาย (ศสข. 1 - 12) 

งานติดตั้ง (ร.1) งานรื้อถอน (ร.1/1) 
งานตรวจสอบ/ตรวจซอม/ 

บํารุงรักษา (ร.2) 

ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
รองขอ 

รวม 
ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
รองขอ 

รวม 
ภารกิจ 
หลัก 

ตาม 
รองขอ 

รวม 

ระบบโทรศพัท / โทรสาร 28 - 28 4 - 4 551 17 568 

ระบบอุปกรณเครือขายและสื่อสารขอมูล - - - - - - 522 - 522 

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง - 11 11 - 11 11 478 - 478 

ระบบรกัษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

- - - - - - 298 - 298 

ระบบเครื่องปรบัอากาศ - - - - - - 417 - 417 

ระบบวิทยุสื่อสาร 87 - 87 85 - 85 553 - 553 

ระบบสื่อสารดาวเทยีม 43 8 51 41 7 48 240 - 240 

ระบบวีดิทศันทางไกล (VCS) 172 65 237 131 65 196 304 2 306 

ระบบการประชุมออนไลน (Jabber) 59 - 59 8 - 8 41 - 41 

ระบบการประชุมออนไลน (Webex) 151 81 232 95 81 176 78 - 78 

ระบบการประชุมออนไลน (Zoom) 74 2 76 - 2 2 74 - 74 

ระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 2 - 2 - - - 387 - 387 

ระบบโสตทัศนูปกรณ 121 7 128 - 7 7 183 - 183 

ระบบสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย - - - - - - - - - 

อ่ืนๆ 5 12 17 3 12 15 300 13 313 

รวมทั้ง ศสส.สป. จํานวน 742 186 928 367 185 552 4,426 32 4,458 
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งานบริการเว็บไซต/คอมพิวเตอร/การประชุม 
 

ลําดับ หัวขอ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หนวยนับ 

1. ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซตที่มีขอความ 
รูปภาพ Clip Video ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย และผิดกฎหมาย   
โดยจัดเก็บขอมูลเปนรายสัปดาห และรวบรวม
ขอมูลเปนรายเดือน นําสงสํานักกิจการความ
มั่นคงภายใน 

767    หนวย : เว็บเพจ 

2. การปรับปรุงเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย 
(www.moi.go.th) เว็บไซตเครือขายภายใน 
(moinet) เว็บไซต สป.มท. (smoi.moi.go.th) 
และเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th) โดย
ดําเนินการตามภารกิจและการรองขอจาก
หนวยงาน 

500    หนวย : เร่ือง 

3. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในสังกัด 
ส ป . ม ท .  ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต อิ น เ ท อ ร เ น็ ต             
( www.moi.go.th) เ ว็ บ ไ ซ ต  ส ป . ม ท . 
(smoi.moi.go.th) เว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th) 
และเว็บไซต เครือข ายภายใน (moinet) 
ดําเนินการตามภารกิจและการรองขอจาก
หนวยงาน 

146    หนวย : เร่ือง 

4. ใหบริการพ้ืนท่ีฝากเว็บไซตของหนวยงานและ
จังหวัด ดําเนินการตามภารกิจ 

1,369,778    หนวย : คร้ัง 

5. บริหารจัดการและตรวจสอบการใชทรัพยากร
ใ นระบบ  Internet   (Authentication) 
ดําเนินการตามคํารองขอจากผูใชบริการ 

75    หนวย : คน 

6. ใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
อุ ปกรณ เค รื อข ายคอมพิ วเตอร ของ
กระทรวงมหาดไทย  และสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการตามคํารองขอ
จากผูใชบริการ 

118    หนวย : คร้ัง 

7. งานบริการจัดการและบํารุงรักษาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  และอุปกรณ     
ตอพวงภายในของกระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินการตามคํารองขอจากผูใชบริการ 

18    หนวย : คร้ัง 

8. การประชุมผาน Video Streaming ดําเนินการ
ตามภารกิจ 

6    หนวย : คร้ัง 

9. การบริหารจัดการและบํารุงรักษา และติดตั้ง
ระบบปองกันไวรัส ดําเนินการตามคํารองขอ
จากผูใชบริการ 

132    หนวย : เคร่ือง 

10. การใหบริการการประชุมผานระบบออนไลน
ของสํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(WebEx, Zoom, Google Meet, Messenger 
Room, e-Meeting, e-Conference) และ   
อื่น  ๆ (ภารกิจกลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร) 

230 
(ขอมูลจาก
ปาริชาต ิ

   หนวย : คร้ัง 
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รายงานสถติิการเขาเย่ียมชมเว็บไซตจังหวัดและสถิติการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ (เฉพาะทีฝ่าก สป.มท. ดูแล) 
ประจาํเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1) 
 

ลําดับที ่ จังหวัด ไตรมาสที่ 1 
1.  กระบี่*** 7,194 
2.  กาญจนบุร*ี** 17,347 
3.  กาฬสินธุ 26,060 
4.  กําแพงเพชร 14,362 
5.  ขอนแกน* - 
6.  จันทบุรี 28,510 
7.  ฉะเชิงเทรา 33,008 
8.  ชลบุรี* - 
9.  ชัยนาท 9,911 
10.  ชัยภูมิ 3,596 
11.  ชุมพร 18,758 
12.  เชียงราย* - 
13.  เชียงใหม* - 
14.  ตรัง 7,320 
15.  ตราด 8,203 
16.  ตาก*** 14,632 
17.  นครนายก*** 79,267 
18.  นครปฐม 81,158 
19.  นครพนม 10,426 
20.  นครราชสีมา*** 4,146 
21.  นครศรีธรรมราช 8,243 
22.  นครสวรรค 36,233 
23.  นนทบุรี 20,383 
24.  นราธิวาส* - 
25.  นาน* - 
26.  บุรีรัมย 22,044 
27.  ปทุมธานี 6,462 
28.  ประจวบคีรีขันธ 40,275 
29.  ปราจีนบุร ี 59,351 
30.  ปตตานี* - 
31.  พระนครศรีอยุธยา* - 
32.  พะเยา 14,800 
33.  พังงา 31,621 
34.  พัทลุง* - 
35.  พิจิตร 32,541 
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ลําดับที ่ จังหวัด ไตรมาสที่ 1 
36.  พิษณุโลก*** 58,362 
37.  เพชรบุร ี 8,854 
38.  เพชรบูรณ 8,106 
39.  แพร 16,049 
40.  ภูเก็ต 6,103 
41.  มหาสารคาม 21,042 
42.  มุกดาหาร 50,126 
43.  แมฮองสอน* - 
44.  ยโสธร 16,215 
45.  ยะลา 15,655 
46.  รอยเอ็ด* - 
47.  ระนอง*** 9,677 
48.  ระยอง* - 
49.  ราชบุรี*** 3,291 
50.  ลพบุร ี 7,617 
51.  ลําปาง 72,484 
52.  ลาํพูน* - 
53.  เลย*** 9,511 
54.  ศรีสะเกษ*** 15,468 
55.  สกลนคร 53,542 
56.  สงขลา* - 
57.  สตูล* - 
58.  สมุทรปราการ 11,430 
59.  สมุทรสงคราม 18,222 
60.  สมุทรสาคร 36,323 
61.  สระแกว 48,844 
62.  สระบุร ี 57,703 
63.  สิงหบุรี 48,932 
64.  สุโขทัย 36,301 
65.  สพุรรณบุร*ี** 5,815 
66.  สรุาษฎรธานี* - 
67.  สุรินทร 17,906 
68.  หนองคาย*** 3,370 
69.  หนองบัวลําภู 10,368 
70.  อางทอง 11,540 
71.  อํานาจเจริญ 13,627 
72.  อุดรธาน ี 6,151 
73.  อุตรดิตถ*** 8,231 
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ลําดับที ่ จังหวัด ไตรมาสที่ 1 
74.  อุทัยธานี 5,968 
75.  อุบลราชธานี 19,050 
76.  บึงกาฬ*** 2,037 

 

หมายเหตุ : 1) *โดเมนเว็บของจังหวัดขอนแกน ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม นราธิวาส นาน ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง
แมฮองสอน รอยเอ็ด  ระยอง ลําพูน สงขลา สตูล  และสุราษฎรธานี ไมไดอยู กับ Web Server
กระทรวงมหาดไทย (16 จังหวัด) 

2) ***เว็บจังหวัดประเภท Redirect URL ประกอบดวยจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก พิษณุโลก 
นครราชสีมา ราชบุรี ระนอง เลย ศรสีะเกษ สุพรรณบุรี หนองคาย อุตรดิตถ และบึงกาฬ (14 จังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

รายงานผลการใหบริการระบบปองกันไวรัสบนเครือขายของ มท. 
 

     หนวย : เครื่อง 

 
 

                   หนวย : เครื่อง 

หนวยงาน 
เครื่องที่ตอกับเครือขาย มท. 

เครื่องที่มีการอัพเดทระบบปองกันไวรัส 
กับเครือขาย มท. 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวม ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 รวม 

ศสส.สป. 362 362 362 1,086 348 348 348 1,044 

ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา) 21 21 21 63 21 21 21 63 

ศสข.2 (ชลบุรี) 20 20 19 59 14 14 11 39 

ศสข.3 (นครปฐม) 25 25 25 75 24 24 24 72 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 11 11 10 32 10 0 0 10 

ศสข.5 (อุดรธานี) 7 18 6 31 7 18 6 31 

ศสข.6 (ขอนแกน) 20 20 20 60 20 20 17 57 

ศสข.7 (เชียงใหม) 56 54 51 161 57 40 35 132 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 5 5 5 15 7 7 7 21 

คลข.9 (นครสวรรค) 54 56 51 161 57 56 51 164 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 82 82 82 246 55 54 54 163 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 18 16 16 50 18 18 16 52 

ศสข.12 (สงขลา) 2 1 1 4 0 0 0 0 

รวม 683 691 669 2,043 638 620 590 1,848 
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ไตรมาสที่ 1

เคร่ืองท่ีตอกับเครือขาย มท.

เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบ
ปองกันไวรัสกับเครือขาย มท.
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สถิติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรงมหาดไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

ไดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ไตรมาสที ่

จํานวนผานการพิจารณา
จากการประชุม 

จํานวนโครงการที่ผานความ
เห็นชอบ 

วงเงินผานความเห็นชอบ 

(คร้ัง) (โครงการ) (บาท) 

1 ไมมีการประชุม* -- -- 

2    

3    

4    

รวม ไมมีการประชุม -- -- 

 
  การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยปงบประมาณ พ.ศ. 2565 *ไตรมาสที่ 1 
(เดอืนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) ไมไดมีการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากตองดําเนินการยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (CIO) ของ
กระทรวงมหาดไทย และ CIO ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับกระทรวง (MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (GCIO) ซึ่งสงผลใหองคประกอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงมหาดไทย (มี CIO ของกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการ) ไมเปนปจจุบัน จึงตองมีการ
ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ (มี MCIO เปนประธานกรรมการ และ DCIO ของกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการ) เพื่อใหสอดคลองกับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
*, 
*ฐานขอมูลจากคุณวิไลภรณ ศรีไพศาล ทางไลนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565* 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
 1. นายเกนุชา  บุญเกิด  ผูอาํนวยการศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 
กลุมงานตดิตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กตป.) 

1. นางสาวปณฑารีย โชรัมย  ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. นางเพ็ชรรุง  เซียงหลิว  เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชํานาญงาน   
 3. นายศภุลักษณ  วรรณพงษ นายชางไฟฟาชํานาญงาน     
 4. นางสาวปยะดา  เชื้อทองฮั้ว เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย    
 5. นางสาวสรัญญา  บอนกลาง เจาหนาที่สนับสนนุงานมหาดไทย    
  
เรียบเรียง 
 1. นางเพ็ชรรุง     เซียงหลิว            เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
 2. นายศภุลักษณ     วรรณพงษ           นายชางไฟฟาชํานาญงาน     
 3. นางสาวปยะดา              เชือ้ทองฮั้ว   เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย    
 
ออกแบบปก 
 นางสาวปยะดา              เชือ้ทองฮั้ว   เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย    

 
ที่มาของขอมูล 
 1. กลุมงานอํานวยการ         ศสส.สป. 
 2. กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร       ศสส.สป. 
 3. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        ศสส.สป. 
 4. กลุมงานเทคโนโลยีการสือ่สาร        ศสส.สป. 
 5. กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร      ศสส.สป. 
 6. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12      ศสส.สป. 
 
 

 

 


