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สารบัญ 
 

 

ทิศทางการดําเนินงาน 
เสริมสรางขีดความสามารถ กําลังคนดาน ICT ของกระทรวงมหาดไทย
ใหมีสมรรถนะสูงในการใช ICT เพ่ือการพัฒนาสูสังคมอุดมปญญา 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ 

วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะดวยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปนสากลและธรรมาภิบาล เพ่ือบูรณาการ
การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

คานิยม 
“มีหัวใจบริการ ทีมงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําเทคโนโลยี” 

ภารกิจ/อํานาจหนาท่ี 
1. พัฒนาระบบและบุคลากรดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ใหบริการดานการรับสงขาวสาร การติดตั้ ง การตรวจซอม       
การบํารุงเครื่องมือและอุปกรณสารสนเทศและการสื่อสาร        
แกสวนราชการตางๆ และจังหวัด 

3. กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสํารวจ   
การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
และบรกิารสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
เปนศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของกระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการดวย ICT เพ่ือผูบริหารของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

ขอมูลท่ีสําคัญทางการเงิน 03 

บุคลากร  11 

แผนงานโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

12 

งบลงทุน 13 
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(งบดําเนินงาน) 

21 
 

การรักษามาตรฐานและระยะเวลา
แลวเสร็จของงาน 

25 

คาใชจาย 26 

งานบริการสื่อสาร 34 

งานบริการติดตั้งและตรวจซอม
เครื่องมือสื่อสาร 
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งานบริการเว็บไซต/คอมพิวเตอร/
ประชุม 
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รายงานสถิติการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตจังหวัด และสถิติการเขาใช
เว็บไซตอ่ืนๆ 
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รายงานผลการใหบริการระบบ
ปองกันไวรัสบนเครือขายของ มท. 
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52 
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ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน 
 

1. งบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป พ.ศ. 2564 
 

 1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 6,508,751,100.- บาท (หกพันหาร อยแปดลานเจ็ดแสนหาหมื ่นหนึ ่งพันหนึ ่งร อยบาทถวน)     
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สป.  ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร .บ.  จํานวนเงิน 
1,925,940,600.- บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบหาลานเกาแสนสี่หม่ืนหกรอยบาทถวน) เปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 29.59 
เม่ือเทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด สป.มท. จํานวน 20 หนวยงาน 

                   หนวย : บาท 
 

หนวยงาน ป 2564 
สัดสวน 
(รอยละ) 

1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 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 :  จัดหาระบบวิทยสุือ่สารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 923,038,200 14.18 
2 งานบุคลากรภาครัฐ (กองการเจาหนาท่ีและกองคลัง) 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 (งบรายจายประจํา) 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 :  เสริมสรางการบรหิารจัดการเชิงยุทธศาสตร (กอก.) 8,611,700 0.13 
 4.2 กิจกรรม :  สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกรักสามัคคีและเสริมสราง 

ความปรองดองของคนในชาติ (กมน.) 
25,516,100 0.39 

 4.3 กิจกรรม :  สงเสริมการขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําร ิ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กปพ.) 

40,278,600 0.62 

 4.4 กิจกรรม :  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี (กกพ.) 4,051,600 0.06 
 4.5 กิจกรรม :  กอสรางศูนยราชการกระทรวงมหาดไทย (กสม.) 804,080,400 12.35 
 4.6 กิจกรรม :  สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพตดิในระดบัพ้ืนท่ี (กกพ.) 20,903,300 0.32 
 4.7 กิจกรรม :  สนับสนุนการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (กกพ.) 1,500,000 0.02 
5 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 242,920,200 3.73 
 5.1 กิจกรรม :  สนับสนุนการบรหิารพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 14,506,400 0.22 
 5.2 กิจกรรม :  สนับสนุนแกไขปญหาความเดือนรอนเรงดวนของ   

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 ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 103,045,900 1.58 
7 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 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 (งบฝกอบรม) 
 

9,711,100 0.15 
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หนวยงาน ป 2564 

สัดสวน 
(รอยละ) 

9 กองการตางประเทศ 16,737,000 0.26 
 9.1 กิจกรรม :  สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนความสัมพันธ 

ระหวางประเทศ 
3,972,600 0.06 

 9.2 กิจกรรม :  อํานวยการและประสานนโยบายกิจการตางประเทศ 
กิจการชายแดน และผูอพยพ 

12,764,400 0.20 

10 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข 8,669,600 0.13 
11 กองการเจาหนาท่ี 5,077,200 0.08 
12 สํานักงานรัฐมนตรี 7,030,200 0.11 
13 สํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 7,102,300 0.11 
14 กองสารนิเทศ 4,367,900 0.07 
 14.1 กิจกรรม : ประชาสมัพันธและเผยแพร 2,524,400 0.04 
 14.2 กิจกรรม : เสรมิสรางเครือขายสื่อสารเพ่ือความมั่นคง 1,843,500 0.03 
15 กองกลาง 4,703,700 0.07 
16 สํานักกฎหมาย 4,114,700 0.06 
17 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 4,133,800 0.06 
18 กลุมตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 1,409,200 0.02 
19 กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 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 กลุมงานสนบัสนนุปลัดกระทรวง 797,800 0.01 
21 หนวยงานตรวจสอบภายใน สป. 478,700 0.01 
 รวม 6,508,751,100 100.00 
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แผนภูมิงบประมาณรายจายสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           

                                                                                                                  หนวย : บาท 

 
 

หมายเหต ุ:  งานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 1,763,081,500 บาท มีหนวยงานรวมดําเนินการ คือ กองการเจาหนาท่ี 
และกองคลัง สป.

0 400,000,000 800,000,000 1,200,000,000 1,600,000,000 2,000,000,000
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1,925,940,600 
1,763,081,500 

1,447,658,800 
904,941,700 

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 

 

หนวยงาน 

งบประมาณ 
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1.2 งบประมาณรายจายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 3 กิจกรรม) วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.  
จํานวนเงิน 1,925,940,600.- บาท (หน่ึงพันเการอยยี่สิบหาลานเกาแสนสี่หมื่นหกรอยบาทถวน) โดย ศสส.สป. มีกรอบวงเงินท่ี
ดําเนินการจริง จํานวนเงิน 1,917,185,600.- บาท (หน่ึงพันเการอยสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) หักวงเงิน
บริหารสวนกลาง (สป.มท.) จํานวน 8,755,000.- บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) แยกรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี 1.2.1 งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน 2 กิจกรรม รวมเงินท้ังสิ้น 
1,508,939,500.- บาท (หน่ึงพันหารอยแปดลานเกาแสนสามหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) โดยจําแนกตามกิจกรรม : กิจกรรม 13 
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) จํานวนเงิน 585,901,300.- บาท (หารอยแปดสิบหาลานเกาแสนหน่ึงพันสามรอย
บาทถวน) กิจกรรม 16 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุน+งบดําเนินงาน) จํานวนเงิน 
923,038,200.-บาท (เการอยยี่สิบสามลานสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) 

          หนวย : บาท 

7. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

                               - กิจกรรม 13 : สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 
                    - กิจกรรม 16 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

Action 1 
 

รายการผูกพันตามสัญญา 163,284,700 10.82 

1. คาพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซตเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

102,679,200 6.81 

2. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือสื่อสาร 

27,982,500 1.85 

3. โครงการจัดหาระบบเครือขายไรสายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย 

32,623,000 2.16 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 259,968,600 17.23 
1. โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพ่ือการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 

177,146,200 11.74 

2. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด 

40,600,000 2.69 

3. โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ 

42,222,400 2.80 

รายการผูกพันใหม 1,023,038,200 67.80 
1. โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยดวยโครงขายเสมือน 

100,000,000 6.63 

2. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย 

923,038,200 61.17 

 2.1 คาระบบวิทยุสื่อสาร 897,946,000  
 2.2 คาใชจายดําเนินงานและคาเชาสัญญาณ

โครงขายวิทย ุ
25,092,200  

 รายการปเดียว 62,648,000 4.15 

 1. โครงการครภุัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 
รายการ 

10,682,000 0.71 
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7. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 

                               - กิจกรรม 13 : สนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 
                    - กิจกรรม 16 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนงาน (Action Plan) รายการ งบประมาณ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

 2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือขายสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

20,000,000 1.32 

 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟสองสวาง
เพ่ือสนับสนุนงานรถยนตสื่อสารดาวเทียมและ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 

13,740,000 0.91 

 4. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เขต 1-12 (Backup generator system) 

18,226,000 1.21 

 รวมงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,508,939,500.- 100 

 รายการปเดียว (เกา) พ.ศ. 2563 * 
อยูระหวางดําเนินการ 

46,894,000  

 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสาร
และระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย  
ระยะท่ี 4 

46,894,000  
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ตารางท่ี 1.2.2 งบประมาณรายจายของ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามกิจกรรมได 3 กิจกรรม :  
- กิจกรรม 29 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- กิจกรรม 13 สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ  

   - และกิจกรรม 16 จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
                หนวย : บาท 

แผนงาน ประเภท งบประมาณ 
สัดสวน 
(รอยละ) 

รวม  
Action 1-3 
งบดําเนินงาน 

รวมงบดําเนินงาน ศสส.สป. กรอบใชบริหารจริง 
(กิจกรรม 29 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

408,246,100* 21.29 

Action 1 

1. งบดําเนินงาน :  375,784,100 19.60 

   1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 109,028,400  

   1.2 คาเชาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 224,439,600  

   1.3 คาสาธารณูปโภคท่ัวไป 40,816,100  

   1.4 คาฝกอบรมและสัมมนาของ ศสส.สป. 1,500,000  

Action 2    1.5 คาสนับสนุนภารกิจภายในหนวยงาน 32,462,000 1.69 

Action 3    1.6 งาน/นโยบาย ของ สป.มท. (ฝายบริหาร) -8,755,000 - 

Action 1 2. งบลงทุน 1,508,939,500 78.71 

 2.1 กิจกรรม 13 สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐ 585,901,300 30.56 

 2.2 กิจกรรม 16 จัดหาระบบวิทยสุื่อสารขายบังคับบัญชา 
     กระทรวงมหาดไทย แบงเปน 

923,038,200 48.15 

 2.2.1 คาระบบวิทยสุื่อสาร (งบลงทุน) 897,946,000  

 2.2.2 คาใชจายดําเนินงานและคาเชาสัญญาณ
โครงขายวิทยุ (งบดําเนินงาน) 

25,092,200  

รวมวงเงินใชบริหารจริง ศสส.สป. (งบดําเนินงาน+งบลงทุน) 1,917,185,600 100.00 

       หมายเหตุ *วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบดําเนินงาน 417,001,100 บาท แบงเปน วงเงินใชบริหารสวนกลาง สป.มท.8,755,000 บาท  
                    คงเหลือ ศสส.สป. ใชบริหารจริง 408,246,100.บาท* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



2. งบลงทุนคาท่ีดินและส่ิงกอสราง (กองคลัง สป.) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. แผนงานยุทธศาสตร : เพ่ือสนับสนุนดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม 13 : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 
รายการ (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

งบประมาณ (บาท) 

ป 2563 ป 2564 

1. คากอสรางบานพักขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 12 จังหวัดสงขลา (ขอคืนงบประมาณ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดําเนินการ    
ไมเพียงพอตอการดําเนินการ) 

- 1,334,000 

2. คาสิ่งกอสรางของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 1   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- 420,000 

3. คากอสรางอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ    
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9,395,200 37,580,800 

 รวม 9,395,200 39,334,800 

 
หมายเหตุ : คาเชาท่ีดินปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดําเนินงาน) กําหนดอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง สป.  

ซึ่งของ ศสส.สป. คือ คาเชาท่ีดินของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 292,760 บาท 
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3. ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายยอนหลัง 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564 
ประเภท ป 2562 ป 2563 ป 2564 สัดสวนป 2564 

(รอยละ) 
1.  งบดําเนินงาน Action1 – Action3 438,029,600 406,402,700 408,246,100* 21.29 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน)   

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 166,405,000 121,213,880 110,528,400 5.77 
1.2 คาสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 271,624,600 285,188,812 265,255,700 13.83 
1.3 คาสนับสนุนภารกิจภายในหนวยงาน - - 32,462,000 1.69 

2.  งบลงทุน คาครุภัณฑ 387,154,100 527,437,100 585,901,300 30.56 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ      

2.1 งบลงทุนรายการปเดยีว จํานวน 4 รายการ - - 62,648,000 3.27 
2.2 งบลงทุนรายการผูกพันใหม - - 100,000,000 5.22 
2.3 งบลงทุนรายการผูกพันเดิม - - 423,253,300 22.08 

กิจกรรม:จัดหาระบบวิทยสุื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย     
    2.4 ระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย - - 923,038,200 48.15 

    2.4.1 คาใชจายดําเนินงานและคาเชา
สัญญาณโครงขายวิทยุ (งบดําเนินงาน) 

- - 25,092,200 1.31 

   2.4.2 คาระบบวิทยุสื่อสาร (งบลงทุน) - - 897,946,000 46.84 
รวม 825,183,700 933,839,800 1,917,185,600 100.00 

*วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบดําเนินงาน 417,001,100 บาท แบงเปน วงเงินใชบริหารสวนกลาง สป.มท.8,755,000 บาท คงเหลือ ศสส.สป.ใชบริหารจริง 
408,246,100.บาท* 

 

แผนภูม ิเปรียบเทียบงบประมาณ 3 ป ยอนหลังแยกตามประเภทงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (งบดําเนินงาน) กับกจิกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

 

 
แผนภูม ิเปรียบเทียบงบดําเนินงานกับงบลงทุน กจิกรรม:จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  

 

 
หมายเหตุ : 1. งบบุคลากรของ ศสส.สป. ป พ.ศ. 2564 ฝากไวท่ี กค. และ กจ. สป.  
  แผนบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม : บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000

ป 2562 

ป 2563 

ป 2564 
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438,029,600 
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1.  งบดําเนินงาน 

2.  งบลงทุน คาครุภัณฑ 

0 300000000 600000000 900000000

ป 2562 

ป 2563 

ป 2564 

0 

0 

897,946,000 

0 

0 

25,092,200 

ค่าใชจ้า่ยดําเนินงานและค่าเชา่
สญัญาณโครงข่ายวทิยุ 

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

สรุปอัตรากําลังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตามกรอบอัตรากําลัง 
หนวย : อัตรา 

ลําดับท่ี ตําแหนง 

อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 

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 นักจัดการงานท่ัวไป     1 2       

7 เจาพนักงานธุรการ           16 วาง 2 

8 นักวิชาการพัสดุ       2     วาง 1 

9 นักวิชาการเงินและบัญช ี        1     

10 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี           2   

      1 6 23 46 94 40 

รวมท้ังสิ้น 170  
 

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

 

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

ลําดับท่ี ตําแหนง ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 ผูอํานวยการ - - 1 - - 1 

2 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร - - 2 - - 2 

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 4 4 - 8 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร - - 5 3 - 8 

5 นายชางไฟฟา 12 22 49 7 - 90 

6 นักจัดการงานท่ัวไป - - 1 2 - 3 

7 เจาพนักงานธุรการ 2 2 10 - - 14 

8 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - - 1 

9 นักวิชาการเงินและบัญช ี - - 1 - - 1 

10 เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - 1 1 - 2 

รวม 14 24 77 18 - 130 

หมายเหต ุ:  กรอบอตัรากําลังตามกฎกระทรวง ทั้งหมด 170 อัตรา 
   - มีคนครอง 130 อัตรา - อัตราวาง 40 อัตรา 

    ขอมูล ณ เมษายน 2564 กอก.ศสส.สป.  
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5. แผนผังแสดงความเช่ือมโยงแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
และสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

นโยบายรัฐบาล 11 ดาน ในสวนท่ีสอดคลองกันแผนงาน/โครงการประจําป 2563 - 2564 
  

             
    

 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- การปองกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
- การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
- การสรางความปรองดองสมานฉนัท 
- การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
- การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน 
- การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

1.ดานความม่ันคง 
- การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
- การสรางความปลอดภัยปรองดองสมานฉันท 
- การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
- การแกไขปญหาการคามนุษย และการทําประมงผิด
กฎหมาย (IUU Fishing) 
- การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
- งานชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
2. ดานเศรษฐกิจ (ตามยุทธศาสตรชาติ) 
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
- ผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน 
- การสงเสริมการทองเท่ียว 
3. ดานสังคมและการลดความเหล่ือมลํ้า 
- การดูแลเด็กและเยาวชน 
- การจัดท่ีดินทํากินใหแกประชาชน 
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- การพัฒนาเมือง/ผังเมือง 
- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสะอาดของบานเมือง 
5. ดานการบริหารราชการแผนดิน 
- ศูนยดํารงธรรม 
- ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
- การบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริหาร
ภาครัฐ (Linkage Center) 
- การยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) 

- โครงการศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และพัฒนาออกแบบเว็บไซตเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายส่ือสาร
และระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 
ระยะท่ี 4 
- โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือส่ือสาร 
- โครงการจัดหาระบบเครือขายไรสายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการจัดหาระบบโทรศัพท  
(IP Telephony) เพ่ือการส่ือสารแบบ 
ครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด 
- โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ 
- โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยดวยโครงขายเสมือน 
- โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทย 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟสองสวาง
เพ่ือสนับสนุนงานรถยนตส่ือสารดาวเทียมและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เขต 1-12 
- โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเขต 1-12 (Backup generator system) 

 
แนวทางการขับเคล่ือน 

นโยบาย มท. 
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5.1 ตารางแสดงผลรายละเอียดโครงการตามงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการผูกพันตามสัญญา 

1 คาพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเวบ็ไซตเพื่อ 
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณทั้ง
โครงการจํานวน 237,024,700 บาท  
วงเงินตามสัญญา 233,362,100 บาท 
ป 2562 = 32,498,500 บาท 
ป 2563 = 98,184,400 บาท 
ป 2564 = 102,679,200 บาท 

98,184,400 สํานักงบประมาณดึงงบประมาณของป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 35,559,900 บาท กลับ 
และงบประมาณป พ.ศ. 2563 จากจํานวน 
169,007,400 บาท เปน 98,184,400 บาท และ
เพิ่ มป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํ านวน 
102,679,200 บาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที่       
4 เม.ย. 62 กับ บริษัท แอพเวิรคส  จํากัด 
สัญญาเลขที่ 22/2562 วงเงิน 233,362,100.- 
บาท แบง 5 งวดงาน ระยะเวลา 600 วัน 
เบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2563 จํานวน 
59,740,821.60 บาท และงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 จํานวน 62,074,194.60 บาท   
บริษัทไดสงมอบงานงวดที่ 5 งวดสุดทาย และ
ไดแกไข Website คนพิการ พรอมทั้ ง
เบิ ก จ า ย งบประมาณเ รียบร อยแล ว 
เบิกจายครบในไตรมาสที่ 3 

กยส. 

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

19,873,300 ผู รับจาง บริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด  
สัญญาเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 8 ส.ค. 62 
เร่ิมสัญญาวันท่ี 9 ส.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 63  
รวม 500 วัน แบง 4 งวดงาน วงเงินตามสัญญา 
59,855,800 บาท ไดดําเนินการเบิกจายเงิน  
งวดที่ 4 เรียบรอยแลว จบโครงการ ใน
ไตรมาสที่ 2 

กคฐ. 

3 โครงการจัดหาระบบเครือขายไรสายระยะไกลของ
กระทรวงมหาดไทยผูกพัน 3 ป 
งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 96,200,000 บาท 
ป 2562 = 24,050,000 บาท 
ป 2563 = 39,277,000 บาท 
ป 2564 = 32,623,000 บาท 

39,277,000 ผูรับจาง บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 สัญญาเลขที่ 
25/2562 วงเงินตามสัญญา 95,950,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน 15 มิ.ย.62 ถึง 6 ต.ค.63 
รวม 480 วัน จํานวน 3 งวดงาน ขณะนี้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงวด
งานที่  3 (งวดสุดทาย)  ใหแกผู รับจาง 
(บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด) เรียบรอยแลว 
และสงเบิกจายจํานวน 29,363,000  บาท       
จบโครงการฯ ในไตรมาสที่ 4 

กคฐ. 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 

1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย 
ผูกพันงบประมาณ 3 ป  งบประมาณทั้ งโครงการ 
631,971,300 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 126,394,300 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 177,146,200 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 328,430,800 บาท 

เดิม 126,394,300 
ใหม 94,795,800 

ประกาศผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย. 2563 คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด 
วงเงิน 628,500,000 บาท ทําสัญญาวันที่ 13 
ก.ค. 63 เบิกเงินล วงหน า 15% เท ากั บ 
94,275,000 บาท ขณะนี้ผู รับจาง (บริษัท 
สามารถคอมเทค จํากัด) ไดสงมอบงานงวดที่ 1 
และคณะกรรมกา รตรวจ รับพั ส ดุ ไ ด
ดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว โดยคางาน 
งวดที่ 1 = 62,850,000 บาท หักเงินลวงหนา 
9,427,500 บาท คงเหลือเบิกจายใหผู รับจาง 
53 ,422 ,500  บ าท  (แ ยก เป น เ งิ น งบ                    
ป  2 5 6 3 = 5 2 0 ,8 0 0  บ า ท  แ ล ะ                          
งบป  2564=52,901,700 บาท) ขณะนี้           
อยูระหวางติดต้ังอุปกรณฯ งวดงานที่ 2 และ    
งวดที่ 3 ลาชากวาแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ
แพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
 

กคฐ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน
งบประมาณ 3 ป งบประมาณทั้งโครงการ 
174,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 34,800,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 40,600,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 98,600,000 บาท 

เดิม 34,800,000 
ใหม 26,100,000 

ผูรับจาง  บริษัท แกรนดไลน อินโนเวชั่น จํากัด 
วงเงินตามสัญญา 173,590,000 บาท ทําสัญญา
วันที่ 7 ส.ค. 63 เบิกเงินลวงหนา 15% เทากับ 
26,038,500 บาท  
     ผู รับจ าง ไดส งมอบงานงวดที่  1 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจ
รับพัสดุเรียบรอยแลว โดยคางานงวดที่  1 
=34,718,000 บาท หักเงินลวงหนา 5,207,700 
บาท คงเหลือเบิกจายใหผูรับจาง 29,510,300 
บาท (แยกเปนเงินงบป 2563=61,500 บาท และ
งบป 2564=29,448,800 บาท) ขณะนี้ ผูรับจาง
ไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณงานงวดที่ 2 จํานวน 
20 จังหวัด 

กคฐ. 

3 โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 4 ป  
งบประมาณทั้งโครงการ 304,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 60,800,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 42,222,400 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 86,133,600 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 114,844,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดิม 60,800,000 
ใหม 45,600,000 

ประกาศผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันท่ี 18 มิ.ย. 
2563 คือ กิจการรวมคา DCORP-DLI วงเงิน 
301,250,000 บาท ทําสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 
เบิกเงินลวงหนา 15% เทากับ 45,187,500 บาท  
      สป.มท. มีการแกไขสัญญาฯ คร้ังที่ 1/2564 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในสัญญาประเด็นใหผูรับจางสามารถสง
งานขามงวดหรือรวมงวดงานได ทําให เกิด
ประโยชนแกทางราชการ เมื่อสามารถดําเนินการ
สวนใดไดกอนราชการจะใชงานสวนนั้นได       
ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ทั้งนี้ 
ผูรับจางไดดําเนินการสงมอบงานงวดงานที่ 10 
จอภาพ LED จํานวน 27 จังหวัด และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจ
รับงานเรียบรอยแลว โดยมีคางานงวดที่ 10 
=57,237,500 บาท หักเงินลวงหนา 8,585,625 
บาท คงเหลือจายใหผู รับจาง (กิจการรวมคา 
DCORP-DLI) เปนเงิน 48,651,875 บาท  
          ขณะนี้ จะไดมีการ จัดฝกอบรม
การใชงานฯ งวดงานที่ 3 ประกอบดวย 
จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
ราชบุรี สระบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
และอยูระหวางดําเนินการจัดทําฐานราก
ของปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ ภาคเหนือ 
จํานวน 19 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 
เพชรบูรณ อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค 
พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย  ตาก 
อุตรดิตถ ลําปาง แพร เชียงใหม พะเยา 
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และจังหวัด
นาน) และภาคใต จํานวน 14 จังหวัด 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส) 

กกพ. 

รวมทั้งสิ้น 323,830,500   

- สรุปหลังจากหัก พ.ร.บ. โอนงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 67,026,900 บาท  
คงเหลืองบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 460,410,200 บาท 

- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด ปรับงบประมาณใหม ผูกพัน 3 ปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2563 
พ.ร.บ. โอนงบประมาณคืน เทากับ 8,700,000 บาท สงผลใหผูกพันงบประมาณจาก 2 ป เปน 3 ป 
งบประมาณ ในป 2563 จํานวน 34,800,000 - 8,700,000 = 26,100,000 บาท 

- โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ จากผูกพัน 3 ป เปนผูกพัน 4 ป เนื่องจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณคืน ป พ.ศ. 2563 
โอนคืนจํานวน 15,200,000 บาท ปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 จํานวน 60,800,000 - 15,200,000 = 45,600,000 บาท 

- โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ. โอนงบประมาณคืน ป พ.ศ. 2563 
โอนคืนจํานวน 31,598,500 บาท ปงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 จํานวน 126,394,300 - 31,598,500 = 94,795,800 บาท  
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการผูกพันตามสัญญา 

1 คาพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเวบ็ไซตเพื่อ 
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณทั้ง
โครงการจํานวน 237,024,700 บาท  
วงเงินตามสัญญา 233,362,100 บาท 
ป 2562 = 32,498,500 บาท 
ป 2563 = 98,184,400 บาท 
ป 2564 = 102,679,200 บาท 

102,679,200 สํานักงบประมาณดึงงบประมาณของป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 35,559,900 บาท กลับ 
และงบประมาณป พ.ศ. 2563 จากจํานวน 
169,007,400 บาท เปน 98,184,400 บาท และ
เพิ่ มป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํ านวน 
102,679,200 บาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที ่      
4 เม.ย. 62 กับ บริษัท แอพเวิรคส  จํากัด 
สัญญาเลขที่ 22/2562 วงเงิน 233,362,100.- 
บาท แบง 5 งวดงาน ระยะเวลา 600 วัน 
เบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2563 จํานวน 
59,740,821.60 บาท และงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 จํานวน 62,074,194.60 บาท   
บริษัทไดสงมอบงานงวดที่ 5 งวดสุดทาย และ
ไดแกไข Website คนพิการ พรอมทั้ ง
เบิ ก จ า ย งบประมาณเ รียบร อยแล ว 
เบิกจายครบในไตรมาสที่ 3 

กยส. 

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

27,982,500 ผู รับจาง บริษัท คอม เทรดด้ิง จํากัด  
สัญญาเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 8 ส.ค. 62 
เร่ิมสัญญาวันท่ี 9 ส.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 63  
รวม 500 วัน แบง 4 งวดงาน วงเงินตามสัญญา 
59,855,800 บาท ไดดําเนินการเบิกจายเงิน  
งวดที ่ 4 เรียบรอยแลว จบโครงการใน
ไตรมาสที่ 2 

กคฐ. 

3 โครงการจัดหาระบบเครือขายไรสายระยะไกลของ
กระทรวงมหาดไทยผูกพัน 3 ป 
งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 96,200,000 บาท 
ป 2562 = 24,050,000 บาท 
ป 2563 = 39,277,000 บาท 
ป 2564 = 32,623,000 บาท 

32,623,000 ผูรับจาง บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด   
ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 สัญญาเลขที่ 
25/2562 วงเงินตามสัญญา 95,950,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน 15 มิ.ย.62 ถึง 6 ต.ค.63 
รวม 480 วัน จํานวน 3 งวดงาน ขณะนี้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงวด
งานที่  3 (งวดสุดทาย)  ใหแกผู รับจาง 
(บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด) เรียบรอยแลว 
และสงเบิกจายจํานวน 29,363,000  บาท       
จบโครงการฯ ในไตรมาสที่ 4 

กคฐ. 

รายการผูกพันตามมาตรา 41 

1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพท (IP Telephony) 
เพื่อการส่ือสารแบบครบวงจรของ
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ป 
งบประมาณทั้งโครงการ 631,971,300 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 126,394,300 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 177,146,200 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 328,430,800 บาท 

177,146,200 ประกาศผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย. 2563 คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด 
วงเงิน 628,500,000 บาท ทําสัญญาวันท่ี 13 
ก.ค. 63 เบิ กเงินล วงหน า 15% เท ากั บ 
94,275,000 บาท ขณะนี้ ผู รับจาง (บริษัท 
สามารถคอมเทค จํากัด) ไดสงมอบงานงวดที่ 1 
และคณะกรรมการตรวจ รับพั ส ดุ ไ ด
ดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว โดยคางาน 
งวดที่ 1 = 62,850,000 บาท หักเงินลวงหนา 
9,427,500 บาท คงเหลือเบิกจายใหผูรับจาง 
53 ,422 ,500  บาท  ( แ ยก เป น เ งิ น งบ                    
ป  2 5 6 3 = 5 2 0 ,8 0 0  บ า ท  แ ล ะ                          
งบป  2564=52,901,700 บาท) ขณะนี้           
อยูระหวางติดต้ังอุปกรณฯ งวดงานท่ี 2 และ    
งวดที่ 3 ลาชากวาแผน เนื่องจากเกิดสถานการณ
แพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
 

กคฐ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน
งบประมาณ 3 ป งบประมาณทั้งโครงการ 
174,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 34,800,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 40,600,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 98,600,000 บาท 

40,600,000 ผูรับจาง  บริษัท แกรนดไลน อินโนเวชั่น จํากัด 
ว ง เ งินตาม สัญญา  173,590,000 บาท    
ทําสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 เบิกเงินลวงหนา 
15% เทากับ 26,038,500 บาท  
     ผูรับจาง ไดสงมอบงานงวดที่ 1 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว โดยคางานงวดที่ 1 
=34,718 ,000 บาท หัก เ งินล วงหน า 
5,207,700 บาท คงเหลือเบิกจายใหผูรับจาง 
29,510,300 บาท (แยกเป นเ งิ นงบป 
2 5 6 3 = 6 1 ,5 0 0  บ า ท  แ ล ะ ง บ ป 
2564=29,448,800 บาท) ขณะน้ี ผูรับจางได
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณงานงวดที่ 2 จํานวน 
20 จังหวัด 

กคฐ. 

3 โครงการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปาย
ประชาสัมพันธอัจฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 4 ป  
งบประมาณทั้งโครงการ 304,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2563 = 60,800,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 42,222,400 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 86,133,600 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 114,844,000 บาท 

42,222,400 ประกาศผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย. 2563 คือ กิจการรวมคา DCORP-DLI  
วงเงิน 301,250,000 บาท ทําสัญญาวันที่ 
7 ส.ค. 63 เบิกเงินลวงหนา 15% เทากับ 
45,187,500 บาท  
      สป.มท. มีการแกไขสัญญาฯ คร้ังที่ 
1/2564 ลงวันที่  27 สิ งหาคม 2564 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในสัญญาประเด็นให
ผู รับจา งสามารถสงงานข ามงวดห รือ      
รวมงวดงานได ทําใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ เมื่อสามารถดําเนินการสวนใดไดกอน
ราชการจะใชงานสวนนั้นได ซ่ึงเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ ทั้งนี้ ผูรับจางได
ดําเนินการสงมอบงานงวดงานที่ 10 จอภาพ LED 
จํานวน 27 จังหวัด และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
โดยมีคางานงวดที่  10 =57,237,500 บาท       
หักเงินลวงหนา 8,585,625 บาท คงเหลือจายให
ผูรับจาง (กิจการรวมคา DCORP-DLI) เปนเงิน 
48,651,875 บาท  
          ขณะนี้ จะไดมีการ จัดฝกอบรม
การใชงานฯ งวดงานท่ี 3 ประกอบดวย 
จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
ราชบุรี สระบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี และ
อยูระหวางดําเนินการจัดทําฐานรากของ
ปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ ภาคเหนือ 
จํานวน 19 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 
เพชรบูรณ อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค 
พิษณุโลก กํ าแพงเพชร สุ โขทัย  ตาก 
อุตรดิตถ ลําปาง แพร เชียงใหม พะเยา 
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และจังหวัด
นาน) และภาคใต  จํานวน 14 จังหวัด 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส) 
 

กกพ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการผูกพันใหม 

1 โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยดวยโครงขายเสมือน  
ผูกพันงบประมาณ 3 ป  
งบประมาณทั้งโครงการ 500,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 100,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 200,000,000 บาท 
ป พ.ศ. 2566 = 200,000,000 บาท 

100,000,000        สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไดประกาศรางเอกสารประกวดราคาจาง
โครงการระบบบริการสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยดวยโครงขายเสมือน 
ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding)  และกําหนดราคากลางเปนเงิน
ทั้งส้ิน 505,288,433.35 บาท เมื่อวันที่   
20 กรกฎาคม 2564 ,ประกาศเชิญชวน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 กําหนดให
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถสอบถามไดภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564  
โดย สป.มท. จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว 
ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2564  และ
กําหนดใหผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ปจจุบัน 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได
ประกาศรายชื่อ ผูชนะการเสนอราคา    
เมื่ อ วันที่  30  กันยายน 2564 คือ  SI 
Consortium เปน ผูเสนอราคาตํ่าสุด และ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา   
มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามประกาศฯ      
เปนเงินทั้งส้ิน 497,000,000 บาท 

กยส. 

2 โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 4 ป  
งบประมาณทั้งโครงการ 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 = 575,956,500 บาท 
ป พ.ศ. 2566 = 647,757,600 บาท 
ป พ.ศ. 2567 = 647,757,600 บาท 
 
*งบลงทุน ระบบวิทยุส่ือสาร วงเงินงบประมาณ
จํานวนเงิน 2,447,462,500 บาท 
ป พ.ศ. 2564 = 897,946,000 บาท 
ป พ.ศ. 2565 = 1,549,516,500 บาท 

923,038,200 โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับ
บัญชากระทรวงมหาดไทยเปนโครงการ  
สรางการรับรูสูชุมชน บูรณาการรวมกัน  
20 กระทรวง  โดยการทํา MOU ที่ทําเนียบ
รัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา) เปนประธาน เปนการสราง      
การรับรูสรางผานหอกระจายขาวท่ัวประเทศ 
โดยการติดต้ังระบบวิทยุ Trunked Radio 
ความถี่ 800 MHz เปนการส่ือสารของ
ผูบังคับบัญชาในการจัดหาเคร่ืองมือส่ือสาร 
ไดแก หอกระจายขาว วิทยุประจําตัว ให
กํานัน ผูใหญบาน 
          สป.มท. ไดประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่      
1 กรกฎาคม 2564 กําหนดใหผูสนใจตองการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได
ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 โดย สป.มท.  
จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว ภายในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564  และกําหนดให ผูยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบฯ ในวันที่  5 
สิงหาคม 2564   
         ปจจุบัน สป.มท. ประกาศรายชื่อผูชนะการ
เสนอราคา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ปรากฏวา 
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด เปนผูไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูชนะการเสนอราคามีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถ วน ตามประกาศฯ ในวงเงินทั้ งส้ิน 
4,314,000,000 บาท ขณะนี้ อยูระหวาง
รอลงนามสัญญาและรอผลการขออนุมัติ
การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 

กอก. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

รายการปเดยีว 

1 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 รายการ 10,682,000     บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (ผูขาย) ไดมี
หนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แจง   
สงมอบงานติดต้ังและสงมอบครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จํานวน 5 รายการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการ
ตรวจรับครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังกลาว
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
และไดเบิกจายเงินจํานวน 7,984,447 บาท 
ใหกับผูขายเรียบรอยแลว จบโครงการใน
ไตรมาสที่ 4 

กยส. 
 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักงาน  

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 303 เคร่ือง เคร่ืองละ 17,000 บาท 

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร งานประมวลผล แบบที่ 1  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 217 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000 บาท 

(3) เคร่ืองพิมพเลเซอร LED ชนิดขาวดํา  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 50 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,600 บาท 

(4) เคร่ืองพิมพเลเซอร ชนิดขาวดํา (net) แบบที ่1 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 30 เคร่ือง เคร่ืองละ 8,900 บาท 

(5) เคร่ืองพิมพเลเซอร LED ชนิดสี (net) แบบที ่1 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
จํานวน 36 เคร่ือง เคร่ืองละ 10,000 บาท 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟสองสวางเพื่อ
สนับสนุนงานรถยนตส่ือสารดาวเทยีมและ       
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1-12 
วงเงินงบประมาณ 13,740,000 บาท 

13,740,000          สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไดประกาศรางเอกสารประกวดราคาจาง 
คาเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟสองสวาง  
เพื่อสนับสนุนงานรถยนตส่ือสารดาวเทียม
และ ศูนย เทคโน โลยี สา รสน เทศและ       
การส่ือสารเขต 1 - 12 (คร้ังที่  2) ดวย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
และกํ าหนดราคากลางเป นเงิ นทั้ ง ส้ิ น 
10,519,170.- บาท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
,ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
กําหนดใหผูสนใจตองการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถสอบถามไดภายในวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 โดย สป.มท. จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาว ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และ
กําหนดใหผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบ 
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564   
        ป จจุ บั น สํ านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯ 
คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เนื่องจาก
ไมมีผูยื่นขอเสนอรายใด ยื่นขอเสนอถูกตองตรง
ตามเง่ือนไขที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

กกพ. 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เครือขายสารสนเทศและการส่ือสารของ      
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 
20,000,000 บาท 

20,000,000  บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด 
(ผูรับจาง) ไดขอเบิกเงินลวงหนา 15% จํานวน 
2,996,214 บาท และ สป.มท.ไดดําเนินการ
เบิกจายเรียบรอยแลว ขณะนี้อยู ระหวาง     
ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาฯ สัญญากําหนด
สงมอบ 1 งวดงาน ครบกําหนดสัญญา 29 
ตุลาคม 2564 (150 วันนับถัดจากวันลงนาม
สัญญา) 

กคฐ. 
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ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ.2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1-12 
(Backup generator system) วงเงินงบประมาณ 
18,226,000 บาท 

18,226,000 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดลง
นามในสัญญาเลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2564 โครงการจัดหาระบบ    
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 - 12 (Backup 
Generator System) กับบริษัท มัลติเฟส คอร
เปอ เ รชั่ น  จํ า กั ด  ( ผู รั บ จ า ง )  ว ง เ งิ น 
11,095,000 บาท แบงงานจํานวน 1 งวด
งาน ครบกําหนดสัญญา 1 เมษายน 2565 
(270 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา) 
ขณะนี้ ผูรับจางเขาดําเนินการตามสัญญาฯ 
โดยอยูระหวางสํารวจพืน้ที่และจัดทําแบบฯ 
เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอ
อนุมัติแบบฯ 

กคฐ. 

รวมทั้งสิ้น 1,508,939,500   
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5.1.1 งบลงทุน  
 

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

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางอาคารชุดพกัอาศัย
ขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร สป.มท. ผูกพันงบประมาณ 2 ป 
งบประมาณทั้งโครงการ 46,976,000 บาท 
ป 2563 = 9,395,200 บาท 
ป 2564 = 37,580,800 บาท 

9,395,200      บริษัท ปรีติมุต วิศวการ จํากัด วงเงิน 
43,990,000 บาท สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางแลว 
แตผูรับจางยังไมสามารถเขาพื้นที่ได เนื่องจาก
ติดมาตรการของ ศบค. ใหปดสถานที่กอสราง
เปนเวลา 30 วัน เพื่อควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติให
ผู รับจางฯ เขาดําเนินงานได ต้ั งแตวันที่  8 
กันยายน 2564 โดยอยูระหวางเสนอ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ลงนามในหนังสือแจงผูรับจาง 

กอก. 

ลําดับที ่ โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2564 (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางอาคารชุดพกัอาศัย
ขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร สป.มท. ผูกพันงบประมาณ 2 ป 
งบประมาณทั้งโครงการ 46,976,000 บาท 
ป 2563 = 9,395,200 บาท 
ป 2564 = 37,580,800 บาท 

37,580,800      บริษัท ปรีติมุต วิศวการ จํากัด วงเงิน 
43,990,000 บาท สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางแลว 
แตผูรับจางยังไมสามารถเขาพื้นที่ได เนื่องจาก
ติดมาตรการของ ศบค. ใหปดสถานที่กอสราง
เปนเวลา 30 วัน เพื่อควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    ขณะน้ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติให
ผู รับจางฯ เขาดําเนินงานได ต้ั งแตวันที่  8 
กันยายน 2564 โดยอยูระหวางเสนอ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ลงนามในหนังสือแจงผูรับจาง 

กอก. 

2 คากอสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

420,000 ผูรับจาง หางหุนสวนจํากัด ทองธนันทโยธา 
วงเงินงบประมาณ 420,000 บาท  
ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ เ บิ ก จ า ย
งบประมาณเรียบรอยแลว 

ศสข.1 

รวมทั้งสิ้น 47,396,000   
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5.2 ผลการดําเนินงานจัดซ้ือ/จัดจาง (งบดําเนินงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

งบดําเนินงาน (คาสาธารณูปโภค คาใชสอย) รายการเชาและจางเหมาบริการท่ีมีความจําเปนตอเน่ือง จํานวน 29 โครงการ 
ผลการเบิกจาย ดังน้ี 
  5.2 (1) รายการเชา 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเชา ผูใหเชา 
วงเงิน (บาท) 

ป 2564 
(3 เดือน) 

วงเงิน (บาท)
งบประมาณ  
(9 เดือน) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

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

1 เชาใชบริการวงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูง บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

33,670,800 
(เดือนละ
11,223,600 บาท) 

100,953,000 
(เดือนละ

11,217,000 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

123,406,800 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

2 เชาใชบริการทอรอยสาย (Duct) โครงการ

จิตรลดา 5 เสนทาง 
บริษัท ทโีอที 

จํากัด 
(มหาชน) 

624,949.98 
(เดือนละ

208,316,66 บาท) 

1,874,849.94 
(เดือนละ 

208,316.66 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

2,291,483.34 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

3 เชาใชบริการส่ือสัญญาณขอมูลระบบ
อินเตอรเนต็แบบองคกร พรอมอุปกรณ
บริหารจัดการ 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

6,000,000 
(เดือนละ

2,000,000 บาท) 

18,000,000 
(เดือนละ

2,000,000 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

 22,000,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

4 เชาใชบริการระบบส่ือสารผานดาวเทียม
พรอมอุปกรณ สําหรับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

1,365,000 
(เดือนละ 

455,000 บาท) 

- เบิกจายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

(สัญญา 3 เดอืน 

1,365,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

5 เชาใชบริการระบบเชื่อมโยงระบบส่ือสาร

ขอมูลแบบ ไรสาย (Wireless Lan)  
ผานดาวเทียม สําหรับพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน ภูพานราชนิเวศน ทักษิณราชนเิวศน 
วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวดัเชียงใหม 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

1,113,000 
(เดือนละ 

371,000 บาท) 

- เบิกจายถึงเดือน  
ธันวาคม 63 

(สัญญา 3 เดอืน 

1,113,000 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

6 เชาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียมยาน

ความถี่  C-Band จํานวน 7/18 ทรานส

พอนเดอร 

บริษัท สามารถ 
เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) 

6,720,000 
(เดือนละ

2,240,000 บาท) 

20,160,000
(เดือนละ

2,240,000 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

24,640,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

7 เชาใชวงจรเชือ่มโยงระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) ในพ้ืนที่ 5 จังหวดั

ชายแดนภาคใต 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

4,500,000 
(เดือนละ

1,500,000 บาท) 

13,410,000
(เดือนละ

1,490,000 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

16,420,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

8 เชาใชบริการส่ือสารบนเครอืขายไรสาย

ความเรว็สูง 4G LTE  

บริษัท เทเลคอม
มิวนเิคชั่น เอน็จิ

เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

960,000 
(เดือนละ 

320,000 บาท) 
 

2,849,994 
(เดือนละ 

316,666 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

3,493,328 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

9 เชาคูสายจังหวัดพิษณุโลก บริษัท ทโีอที 
จํากัด (มหาชน) 

12,840 
(เดือนละ 4,280 บาท) 

38,520 
(เดือนละ 4,280 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564 

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

47,080 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

รวม 9 โครงการ 54,966,589.98  157,286,363.94   

รวม 9 โครงการ (โครงการที่ ศสส.สป.รับผิดชอบ) รวม 12 เดือน 212,252,953.92 บาท  
194,776,691.34 

(91.74%) 

 
หมายเหตุ : ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ กันยายน 2564   
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 5.2 (1) รายการเชา 

ลําดับ
ท่ี 

รายการเชา ผูใหเชา 
วงเงิน ป 2564 

(12 เดือน เดือนต.ค.63-ก.ย.64) 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการขอเบิกจายจาก 
ศสส.สป. ไป กค.สป. 

(บาท) 

1 เชาคูสายส่ือสัญญาณกับบริษัท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) โดยมีคูสายส่ือสัญญาณภูมภิาค 
จํานวน 37 วงจร และมีคูสายส่ือสัญญาณ
นครหลวง จํานวน 1 วงจร 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

603,480 
(เดือนละ 50,290 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

553,190 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

2 เชาบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพทเครอืขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน (อาคารศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

540,000 
(เดือนละ 45,000 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

495,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

3 เชาใชบริการ Sip Trunk จํานวน 1 วงจร 

สําหรับหมายเลข 1567 ของศูนยดํารงธรรม 
งบของ สน.สป. ฝากไว 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

240,750 
(เดือนละ 20,062.50 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

220,687.50 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

4 เชาใชบริการ Software ArcGIS 
online 
 

บริษัท GIS 
จํากัด 

267,500 
(เดือนละ 22,291.67 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

245,208.33 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

5 เชาบริการคูสายจากศาลากลางจังหวัด
กาญจนบุรีไปบานพักผูวาราชการจังหวัดและ
รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

บริษัท ทโีอที 
จํากัด 

(มหาชน) 

51,360 
(เดือนละ 4,280 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

47,080 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

6 เชาบริการคูสายโทรศัพท จํานวน 1 คูสาย ที่
บานพักรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

บริษัท ทโีอที 
จํากัด (มหาชน) 

57,780 
(เดือนละ 4,815 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

52,965 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

7 เชาใชบริการส่ือสารบนเครอืขายไรสาย
ความเรว็สูง 4 G LTE ของ ศสข.4 UNIT 

บริษัท เทเลคอม
มิวนเิคชั่น เอน็จิ

เนียริ่ง เซลล 
แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

1,470,000 
(เดือนละ 50,290 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

1,347,500 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

รวม 7 โครงการ (โครงการท่ี ศสส.สป.รับผิดชอบ) 3,230,870.00  
2,961,630.83 

(91.67%) 

8 
 

เชาวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงเพ่ือใชใน
การออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษสันติ
ราษฎร FM 91 MHz ในรายการ 
“มหาดไทยชวนรู” 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

254,232 - ตัดโอนใหสารนเิทศ 

รวม 8 โครงการ 3,485,102.00   

 
หมายเหต ุ: ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป.  
 ณ กันยายน 2564  
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 5.2 (2) รายการจางเหมาบริการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการจางเหมาบริการ ผูรับจาง 
วงเงิน (บาท) 

ป 2564 
(3 เดือน) 

วงเงิน (บาท)
งบประมาณ  
(9 เดือน) 

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

1 จางบํารุงรกัษาซอมแซมและแกไขเครือขาย
ส่ือสาร และระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทยระยะที่ 1 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด  

(มหาชน) 

4,320,000 
(เดือนละ 

1,440,000 บาท) 

12,960,000 
(เดือนละ 

1,440,000 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

15,840,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

2 จางบํารุงและซอมแซมเครือขายส่ือสาร และ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย 
ระยะที่ 2 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

(มหาชน) 

2,175,000 
(เดือนละ 

725,000 บาท) 
 

6,525,000 
(เดือนละ 

725,000 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

7,975,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

3 จางบํารุงรกัษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ
เชื่อมโยงเครอืขายระบบส่ือสารของ
กระทรวงมหาดไทย 

บริษัท สามารถ 
คอมเทค จํากัด 

 (มหาชน) 

6,225,000 
(เดือนละ 

2,075,000 บาท) 
 

18,675,000 
(เดือนละ 

2,075,000 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

22,825,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

4 จางดูแลและบํารุงรักษาซอมแซมระบบรกัษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

บริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด 

4,100,000 
(เดือนละ 

1,366,666.66 บาท) 
 

12,230,100 
(เดือนละ 

1,358,900 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

14,971,200 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

5 จางบํารุงรกัษาและซอมแซมแกไข
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกระจาย
สัญญาณ 

บริษัท แอพ
เวิรค จํากัด 

622,850 
(เดือนละ 

207,616.66 บาท) 
 

1,988,550 
(เดือนละ 

220,950 บาท) 
 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 2564 
(กันยายน 2564  

กันเงินไวเบกิเหลือ่มป) 

2,390,450 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

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

รวม 5 โครงการ (โครงการที่ ศสส.สป.รับผิดชอบ) รวม 12 เดือน 69,821,500  
64,001,650 
(91.66%) 

 
หมายเหตุ : ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ กันยายน 2564   
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 5.2 (2) รายการจางเหมาบริการ  

ลําดับ
ท่ี 

รายการจางเหมาบริการ ผูรับจาง 
วงเงิน ป 2564 

(12 เดือน) 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการขอเบิกจาย
จาก ศสส.สป. ไป 

กค.สป. 
(บาท) 

1 จางบํารุงรกัษาระบบเว็บไซต (Web 
Sever) และระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส 

(E-mail Server)  

บริษัท โซลูชัน่ส 
ดิจิทัล จํากดั 

1,300,000 
(เดือนละ 108,333.33 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 64 

1,191,666.63 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

2 จางบํารุงรกัษาซอมแซมและแกไขอุปกรณ

โครงการระบบบริหารจัดการใหบรกิาร Call 
Center สําหรับศูนยดํารงธรรมจังหวัด 

และศูนยดํารงธรรมสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย  

บริษัท พีซีซี อนิ
เทอรเนชนันัล 

จํากัด 

1,900,000 
(เดือนละ 158,333.33 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 64 

1,741,666.63 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

3 จางบํารุงรกัษาเครือขายวทิยุส่ือสาร เพ่ือการ
บริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที ่1 

บริษัท เทเล
คอมมิวนิเคชัน่ 
เอ็นจิเนียริ่ง 
เซลล แอนด 

เซอรวสิ จํากัด 

1,800,000 
(เดือนละ 150,000 บาท) 

เบิกจายถึงเดือน  
สิงหาคม 64 

1,650,000 
(ต.ค.63 – ส.ค.64) 

4 จางบํารุงรกัษาและซอมแซมกลองโทรทัศน
วงจรปดของกระทรวงมหาดไทย 

- 450,000 อยูระหวาง
ดําเนนิการ 

จัดซ้ือจัดจาง 

- 

5 จางบํารุงรักษาระบบเครือขายส่ือสาร
ถวายความปลอดภัย 906  
ณ ตําหนกัทิพยพิมาน 

- 450,000 
(เดือนละ 37,500 บาท) 

 412,500 
(ม.ค. – ส.ค.64) 

6 จางบํารุงรกัษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของสํานกังานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

- 2,770,000 ยังไมไดดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจาง 

- 

7 จางบํารุงรกัษาระบบวิดทีัศนทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย 

- 4,800,000 อยูระหวางหารือ 
การดําเนนิโครงการ 

- 

รวม 7 โครงการ (โครงการท่ี ศสส.สป.รับผิดชอบ) 13,470,000.00  
4,995,833.26 

(37.09%) 
8 จางบํารุงรกัษาและซอมแซมระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในพ้ืนที่ 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

จังหวัดเปน
ผูดําเนนิการ 

25,627,000 จังหวัดเปน
ผูดําเนนิการ 

- 

รวม 8 โครงการ 39,097,000.00   

สรุปยอดงบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ ขอ 5.2 

รวม 28 โครงการ (โครงการที ่ศสส.สป.รับผิดชอบ) 298,775,323.92 ศสส.สป. 
266,735,805.43 

(89.28%) 

รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ (ศสส.สป.+หนวยงาน สป.มท.) 324,656,555.92 
ศสส.สป.+

หนวยงาน สป.มท. 
 

 

หมายเหตุ : ขอมูลจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ กลุมงาน กยส., กอก., กสส., กทส., และ กคฐ. ศสส.สป. 
 ณ กันยายน 2564 

 

รวม 9+7+5+7=28 โครงการ (โครงการที่ ศสส.สป.รับผิดชอบ) 
212,252,953.92+3,230,870+ 

69,821,500+13,470,000+ 
=298,775,323.92 

 

194,776,691.34+ 
2,961,630.83+ 
64,001,650+ 
4,995,833.26 

=266,735,805.43 
(89.28%) 

 

 

มทั้งสิ้น 30 โครงการ  
(9+8+5+8= 30 โครงการ) 

212,252,953.92+3,485,102+ 
69,821,500+39,097,000 

=324,656,555.92 
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6. การรักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
 

รักษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ตามประกาศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 32 รายการ 
ครอบคลุมใน 13 งานบริการ ผลการดําเนินการสามารถรักษามาตรฐานและระยะเวลา แลวเสร็จของงานไดตามเกณฑมาตรฐาน 

 

ลําดับที่ รายการ เวลาการติดต้ัง 
เวลาการตรวจ

ซอม 
เวลาการร้ือถอน 

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) แบบประจําที ่ 5 ชม. 5ชม. 2.30 ชม. 
3.2 Multipoint Control Unit (MCU) แบบเคล่ือนที ่ 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม. 

4 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ยกเวน MCU) 6 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
4.1 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกลแบบประจําที ่(ยกเวน MCU) 45 นาท ี 5 ชม. 3.30 ชม. 
4.2 ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกลแบบเคล่ือนที ่(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 ระบบส่ือสารดาวเทียมภาคพื้นดิน (ประจําที)่ 5 วัน 7 ชม. 2.5 วัน. 
8 ระบบส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที ่(C-BAND) 7 ชม. 7 ชม. 11 ชม. 
9 เคร่ืองลูกขายคอมพิวเตอร (Client) 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
10 เคร่ืองแมขายคอมพิวเตอร (Server) 4 วัน 7 ชม. 2 วัน 
11 กลอง CCTV / ตอจุด 6 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 
12 เคร่ืองตัดสัญญาณวิทย ุ(Jammer) 1 ชม. 10 ชม. 0.30 ชม. 
13 ระบบวิทยุส่ือสาร 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม. 
14 ระบบโสตทัศนูปกรณ 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 ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟากําลังสํารอง 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 ระบบส่ือสารขอมูลแบบไรสาย (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 ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม. 
27 ระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติ 3 วัน 7 ชม. 1.5 วัน 
28 เคร่ืองโทรศัพท/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 วงจรส่ือสัญญาณทางไกล 7 ชม. 3 ชม. 3.30 ชม. 
32 การเชื่องโยงเครือขาย MOI Network 10 วัน - - 

  

25 
 



7. คาใชจาย 

7.1  คาใชจายดานชาง 

ศสส.สป. ไดกําหนดคาใชจายดานชาง ประกอบดวย คาใชจายงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุท่ีได
มีการเบิกจายจริง และคาใชจายในการติดต้ังตรวจซอม และรื้อถอน เครื่องมือสื่อสาร (คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คาพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ) 

คาใชจายในการติดตั้ง ตรวจซอมและรื้อถอนเครื่องมือสื่อสาร (คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทาง) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) คาใชจายในการติดตั้งตรวจซอม และรื้อถอน 

เครื่องมือสื่อสารของหนวยงานสวนกลาง และ ศสข. 1-12 รวมท้ังสิ้นจํานวน 137,759.- บาท 
ในการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารท่ีหนวยงานสวนกลางและ ศสข. 1-12 ติดตั้ง ตรวจซอม และรื้อถอน      

เปนเครื่องมือสื่อสารหลักท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการใหบริการดานการสื่อสารแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนๆ (ตามท่ีรองขอ) 
ประกอบดวย ระบบโทรศัพท ระบบโทรสาร ระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) ระบบสื่อสารขอมูล (ระบบคอมพิวเตอร) 
ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบไฟฟาสํารอง (UPS) และโสตทัศนูปกรณ รวมท้ังภารกิจดานรถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี 
ท่ีปฏิบัติภารกิจครอบคลุมกวางขวางท่ัวประเทศ โดยเฉพาะภารกิจถวายความปลอดภัยดานการสื่อสารแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน
เสริมสรางความม่ันคง และรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ 

 
ตารางท่ี 7.1 เปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส. สวนกลาง และ ศสข. 1-12  
                ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564) 

 หนวยงาน 
คาใชจายระบบสื่อสาร 

ไมรวมดาวเทียม 
คาใชจายงานรถยนต 

สื่อสารดาวเทียม 
รวมคาใชจายดานชาง 

สวนกลาง ศสส.             -              -                 -    

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)  11,580.00            -      11,580.00  

ศสข.2 (ชลบุรี)             -              -                 -    

ศสข.3 (นครปฐม)             -              -                 -    

ศสข.4 (นครราชสมีา)  23,560.00            -      23,560.00  

ศสข.5 (อุดรธานี)             -     9,460.00      9,460.00  

ศสข.6 (ขอนแกน)  10,899.00            -      10,899.00  

ศสข.7 (เชียงใหม)  24,440.00            -      24,440.00  

ศสข.8 (พิษณุโลก)             -              -                 -    

ศสข.9 (นครสวรรค)    5,280.00            -        5,280.00  

ศสข.10 (สุราษฎรธานี)  10,590.00            -      10,590.00  

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)  26,400.00      26,400.00  

ศสข.12 (สงขลา)  15,550.00            -      15,550.00  

รวม ศสข. 128,299.00 9,460.00 137,759.00 

รวมท้ังหมด 128,299.00 9,460.00 137,759.00 
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   จากตารางท่ี 7.1 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส.สป. สวนกลาง และ ศสข. 1-12 จากตารางเรียง
ยอดใชจายสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบดวย ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จํานวนเงิน 26,400 บาท  ศสข.7 (เชียงใหม) จํานวนเงิน 24,440 บาท 
และ ศสข.4 (นครราชสีมา) จํานวนเงิน 23,560 บาท   
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แผนภูมิ 7.1 เปรียบเทียบคาใชจายดานชางของ ศสส.สป. สวนกลาง และ ศสข. 1-12  
              ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564)   

รวมค่าใชจ้า่ยดา้นชา่ง 

หน่วยงาน 

27 
 



ตารางท่ี 7.2 สรุปโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (สวนกลาง) 

ไปยัง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 – 12 (สวนภูมิภาค) 
แผนงานพ้ืนฐาน : ดานปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (1500266003000000) 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (150021000P2081) 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

งบประมาณรายจายประจําป 2564 คร้ังท่ี 1/2564 

คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 

คาสาธารณูปโภค รวม 

1 ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา) 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 (ขอนแกน) 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 (นครสวรรค) 220,000.00  100,000.00  320,000.00  

10 ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 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 เพ่ือใชในการบริหารงานประจํา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีใกลเคียงกัน 

ดูจากการโอนงบประมาณท่ีไมแตกตางกันมาก มี ศสข. ท่ีไดรับโอนสูงเปน 3 อันดับแรก คือ ศสข.2 (ชลบุรี) ศสข.7 (เชียงใหม) และ 
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 
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ตารางท่ี 7.2 สรุปโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป. (สวนกลาง) 

ไปยัง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 1 – 12 (สวนภูมิภาค) 
แผนงานพ้ืนฐาน : ดานปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (1500266003000000) 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (150021000P2081) 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

งบประมาณรายจายประจําป 2564 คร้ังท่ี 2/2564 

คาตอบแทนใชสอย 
และวัสดุ 

คาสาธารณูปโภค รวม 

1 ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา) 306,000.00 30,000.00 336,000.00 

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 342,000.00 30,000.00 372,000.00 

3 ศสข.3 (นครปฐม) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

4 ศสข.4 (นครราชสมีา) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 336,000.00 30,000.00 366,000.00 

6 ศสข.6 (ขอนแกน) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

7 ศสข.7 (เชียงใหม) 342,000.00 30,000.00 372,000.00 

8 ศสข.8 (พิษณุโลก) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

9 ศสข.9 (นครสวรรค) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

10 ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 180,000.00 30,000.00 210,000.00 

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 267,000.00 30,000.00 297,000.00 

12 ศสข.12 (สงขลา) 441,000.00 30,000.00 471,000.00 

รวม 3,114,000.00 360,000.00 3,474,000.00 

 
จากตารางท่ี 7.2 การโอนจัดสรรงบดําเนินงานให ศสข. 1-12 เพ่ือใชในการบริหารงานประจํา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีใกลเคียงกัน 

ดูจากการโอนงบประมาณท่ีไมแตกตางกันมาก มี ศสข. ท่ีไดรับโอนสูงเปน 3 อันดับแรก คือ ศสข.2 (ชลบุรี) และ ศสข.7 (เชียงใหม) 
ซึ่งมีจํานวนเทากันตามดวย ศสข.5 (อุดรธานี) และ อันดับ 3 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงคาใชจายงบดําเนินงานของ ศสข. 1-12    

ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564) 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
คาใชจาย 

ดานชาง (บาท) 

คาใชสอย 
และวัสดุอื่น 

(บาท) 

คาสาธารณูปโภค 
(บาท) 

รวมคาใชจาย 
(บาท) 

1 ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 11,580.00 309,339.00 1,832.62 322,751.62 

2 ศสข.2 (ชลบุรี) 0.00 318,286.00 7,101.59 325,387.59 

3 ศสข.3 (นครปฐม) 0.00 77,348.34 2,446.29 79,794.63 

4 ศสข.4 (นครราชสมีา) 23,560.00 186,443.22 756.13 210,759.35 

5 ศสข.5 (อุดรธานี) 9,460.00 267,067.64 22,447.56 298,975.20 

6 ศสข.6 (ขอนแกน) 10,899.00 205,068.00 1,531.25 217,498.25 

7 ศสข.7 (เชียงใหม) 24,440.00 176,989.55 823.90 202,253.45 

8 ศสข.8 (พิษณุโลก) 0.00 257,567.40 1,295.85 258,863.25 

9 ศสข.9 (นครสวรรค) 5,280.00 145,300.00 28994.2 179,574.20 

10 ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 10,590.00 120,019.00 23,958.54 154,567.54 

11 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 26,400.00 257,025.54 23465.2 306,890.74 

12 ศสข.12 (สงขลา) 15,550.00 366,782.82 40,130.71 422,463.53 

 
รวม 137,759.00 2,687,236.51 154,783.84 2,979,779.35 

 
จากตารางที่ 7.3 แบงคาใชจายออกเปน 3 ประเภท 

1. คาใชจายดานชาง  มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 26,400.- บาท  
ศสข.7 (เชียงใหม) จํานวน 24,440.- บาท และ ศสข.4 (นครราชสีมา) จํานวน 23,560.- บาท 

2. คาใชสอยและวัสดุอ่ืน มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย  ศสข.12 (สงขลา) จํานวน 366,782.82 บาท  
ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 318,286.- บาท และ ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 309,339.- บาท 

3. คาสาธารณูปโภค มีการใชจายมาก 3 ลําดับแรก ประกอบดวย ศสข.12 (สงขลา) จํานวน 40,130.71 บาท 
ศสข.9 (นครสวรรค) จํานวน 28,994.20 บาท และ ศสข.10 (สุราษฎรธานี) จํานวน 23,958.54 บาท 

สรุปภาพรวมยอดใชจายรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ประกอบดวย ศสข.12 (สงขลา) จํานวน 422,463.53 บาท ศสข.ศสข.2 
(ชลบุรี) จํานวน 325,387.59 บาท และ ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 322,751.62 บาท   
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298,975.20 
217,498.25 
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ศส… 

แผนภูม ิ7.3 แสดงคา่ใชจ้า่ยงบดาํเนินงาน
ของ ศสข.1-12  

 ไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืน
กนัยายน 2564 

รวมค่าใชจ้า่ย (บาท) 
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ตารางท่ี 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (2 กิจกรรม) 

ตารางที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (งบดําเนินงาน) และกิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) 

ไตร
มาส
ที่ 

งบประมาณรวมที่ไดรบัตาม พ.ร.บ. (กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดําเนินงาน) และ 
 กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ (งบลงทุน))  รวมเปนเงินทั้งสิน้ 1,002,902,400 บาท  

( ศสส.สป. ใชในการบริหารงานจริง จาํนวน 994,147,400 บาท)* 
      

งบดาํเนินงาน ตาม พ.ร.บ.  417,001,000 บาท 
( ศสส.สป. ใชในการบริหารงานจริง จาํนวน 408,246,100 บาท)* 

งบลงทุน (585,901,300 บาท)       
แผนการเบิกจาย เบิกจายจรงิ** แผนการเบิกจาย เบิกจายจรงิ**       
บาท รอยละ บาท รอยละ 

รอยละ
สะสม บาท รอยละ บาท รอยละ 

รอยละ
สะสม       

1 104,332,200.00 25.02 29,817,676.30 7.15 7.15 160,412,200.00 27.38 74,464,819.60 12.71 12.71 
      

2 104,168,400.00 24.98 101,890,172.47 24.43 31.58 195,823,900.00 33.42 53,588,750.00 9.15 21.86 
      

3 104,250,300.00 25.00 109,454,062.74 26.25 57.83 103,050,000.00 17.59 40,605,005.40 6.93 28.79 
      

4 104,250,200.00 25.00 115,064,457.21 27.59 85.43 126,615,200.00 21.61 171,346,036.00 29.24 58.03 
      

รวม 417,001,100.00 100.00 356,226,368.72 85.43   585,901,300.00 100.00 340,004,611.00 58.03   
      

ที่มา : ยอดเบิกจายจริง **งบดําเนินงาน จากกลุมงานอํานวยการ **งบลงทุน จาก GFMIS กองคลัง สป. ในรายงานระบบ e-MENSCR 

  
 

*งบดําเนินงาน ตาม พ.ร.บ.  417,001,000 บาท แบงเปน วงเงินใชบริหารสวนกลาง (สป.มท.) 8,755,000 บาท คงเหลือ ศสส.สป.ไดบริหารจริง 408,246,100 บาท 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (2 กิจกรรม) 

 

 
 

 

จากตารางท่ี 7.4 พบวาการเบิกจายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดจํานวน 
115,064,457.21 บาท คิดเปนรอยละ 27.59 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายสูงกวาแผนการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 2.59  
สวนงบลงทุนในไตรมาสท่ี 4 สามารถเบิกจายได จํานวน 171,346,036.00 บาท คิดเปนรอยละ 29.24 สูงกวาแผนการเบิกจาย        
คิดเปนรอยละ 7.63  
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1 2 3 4

104,332,200.00 104,168,400.00 104,250,300.00 104,250,200.00 

29,817,676.30 

101,890,172.47 109,454,062.74  115,064,457.21  

แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบกิจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบกิจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (งบดําเนินงาน) 
ตารางท่ี 1: กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนการเบกิจา่ย 

เบกิจา่ยจรงิ 

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

1 2 3 4

160,412,200.00 
195,823,900.00 

103,050,000.00 
126,615,200.00 

74,464,819.60 
53,588,750.00 40,605,005.40 

 171,346,036.00  

แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกบัแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) :  
ตารางที่ 1  กิจกรรม: สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนการเบกิจา่ย 

เบกิจา่ยจรงิ 

31 
 



ตารางท่ี 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 (1 กิจกรรม) 

ตารางท่ี 2   งบประมาณ กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยสุื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

ไตร
มาส
ที่ 

งบประมาณรวมที่ไดรบัตาม พ.ร.บ.  
(กิจกรรม: จัดหาระบบวทิยุสื่อสารขายบังคับบญัชากระทรวงมหาดไทย งบดาํเนินงานและงบลงทุน 923,038,200 บาท) 

งบดาํเนินงาน (25,092,200 บาท) งบลงทุน (897,946,000 บาท) 
แผนการเบิกจาย เบิกจายจรงิ แผนการเบิกจาย เบิกจายจรงิ 

บาท รอยละ บาท รอยละ 
รอยละ
สะสม 

บาท รอยละ บาท รอยละ 
รอยละ
สะสม 

1 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 

2 0 0.00 0 0.00 0.00 367,119,400.00  40.88 0 0.00 0.00 

3 0 0.00 0 0.00 0.00 259,750,200.00  28.93 0 0.00 0.00 

4 25,092,200.00 0.00 0 0.00 0.00 271,076,400.00 30.19 0 0.00 0.00 

รวม 25,092,200.00 100.00 0 0.00 0.00 897,946,000.00  100.00 0 0.00 0.00 

 
แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (1 กิจกรรม) 

 
 

 
จากตารางท่ี 7.4 (ตารางท่ี 2) โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเปนโครงการสรางการรับรู

สูชุมชนบูรณาการรวมกัน  20 กระทรวง โดยการทํา MOU ท่ีทําเนียบรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)          
เปนประธาน เปนการสรางการรับรูสรางผานหอกระจายขาวท่ัวประเทศ โดยการติดตั้งระบบวิทยุ Trunked Radio ความถ่ี 800 MHz 
เปนการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร ไดแก หอกระจายขาว วิทยุประจําตัว ใหกํานัน ผูใหญบาน 
ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง  

หมายเหตุ : งบดําเนินงานของโครงการน้ีจะมีการเบิกจายในไตรมาสท่ี 4 ตามแผนปฏิบัติงาน ตามการใชจายงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามงบรายจาย 
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แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสาร 
ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบดําเนินงาน) 

ตารางที่ 2 กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนการเบกิจา่ย 

เบกิจา่ยจรงิ 
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367,119,400.00 

259,750,200.00 271,076,400.00 

แผนภูมิ 7.4 แสดงการเบิกจายงบประมาณโครงการระบบวิทยุสื่อสาร 
ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (งบลงทุน) 

ตารางที่ 2 กิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 

แผนการเบกิจา่ย 

เบกิจา่ยจรงิ 
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สรุปภาพรวมยอดเบิกจายไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564) แยกเปน กิจกรรม :  สนับสนุนการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบดําเนินงาน) เบิกจายจริง 115,064,457.21 บาท คิดเปนรอยละ 27.59  กิจกรรม:สนับสนุน
การบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) เบิกจายจริง 171,346,036.- บาท คิดเปนรอยละ  29.24 และกิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสาร
ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย เบิกจาย – บาท คิดเปนรอยละ – บาท สรุปยอดรวมเบิกจายไตรมาส 4 (งบดําเนินงานและงบลงทุน)          
3 กิจกรรม ไตรมาส 4 เปนเงินท้ังสิ้น 286,410,493.21 บาท คิดเปนรอยละ 14.83 

 
สรุปยอดเบิกจายไตรมาสท่ี 1-4 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) แยกเปน กิจกรรม : สนับสนุนการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบดําเนินงาน) เบิกจายจริง 356,226,368.72 บาท (แผนเบิกจาย 417,001,100.- บาท 
คิดเปนรอยละ 85.43) กิจกรรม:สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (งบลงทุน) เบิกจายจริง 340,004,611.- บาท          
(แผนเบิกจาย 585,901,300 บาท คิดเปนรอยละ 58.03) และกิจกรรม: จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
เบิกจายจริง – บาท (แผนเบิกจาย 923,038,200.- บาท คิดเปนรอยละ --)   

สรุปยอดรวมเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) 3 กิจกรรม ไตรมาส 1-4 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 696,230,979.72 บาท  
คิดเปนรอยละ 36.15 แยกเปน งบดําเนินงาน เบิกจายจริง 356,226,368.72 บาท (แผนเบิกจาย 443,093,300 บาท คิดเปนรอยละ 80.58) 
งบลงทุน เบิกจายจริง 340,004,611.- บาท (แผนเบิกจาย 1,483,847,300.- บาท คิดเปนรอยละ 22.91)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

33 
 



งานบริการสื่อสาร 
 
1. งานบริการ รับ – สง โทรสาร งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
         
                      หนวย : ฉบับ 

 

 
        

หนวย : ฉบับ 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 816 881 788 660 

ศสข.2 (ชลบุรี) 3,996 3,798 3,438 4,824 

ศสข.3 (นครปฐม) 1,544 1,344 1,240 944 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 1,169 988 1,065 1,059 

ศสข.5 (อุดรธานี) 1,404 1,178 1,074 879 

ศสข.6 (ขอนแกน) 1,369 1,288 1,168 1,069 

ศสข.7 (เชียงใหม) 959 959 882 820 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 1,338 1,302 1,178 1,036 

ศสข.9 (นครสวรรค) 1,663 1,562 1,453 1,244 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 736 780 798 516 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 850 836 804 662 

ศสข.12 (สงขลา) 1,053 993 865 870 

รวม 16,897 15,909 14,753 14,583 
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ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 

ศสข.12 (สงขลา) 
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870 

ไตรมาสท่ี 4 
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2. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยงานผูใชบริการ (รายกระทรวง) 
  

  
                     หนวย : ฉบบั 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                      หนวย : ฉบับ 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

กระทรวงมหาดไทย 16,879 15,909 14,753 14,583 

กอร.มน.(กระทรวงกลาโหม) 18 0 0 0 

กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 0 0 0 0 

กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0 

หนวยงานอ่ืนๆ 0 0 0 0 

รวม 16,897 15,909 14,753 14,583 
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ไตรมาสท่ี 4 
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3. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
    
                  หนวย : ฉบับ 

 
 

 
 
 

                                                                                                                               หนวย : ฉบบั 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 16,789 15,801 14,693 14,535 

กรมการปกครอง 60 66 30 30 

กรมการพัฒนาชุมชน 0 0 0 - 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 0 0 0 - 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 - 

กรมท่ีดิน 0 0 0 - 

หนวยงานอ่ืนๆ 30 42 30 18 

รวม 16,879 15,909 14,753 14,583 
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4. การใหบริการ รับ – สง โทรสาร จําแนกรายไตรมาสเปรียบเทียบระหวางป 2560 – 2564 
    

                     หนวย : ฉบบั 

 
 

 

 
 

         หนวย : ฉบับ 

ปประมาณ 
งวดงาน (90 วัน) รวม 

(รายป) 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2560 18,418 14,004 17,046 19,831 69,299 2.04 

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 

รวม 73,299 62,709 66,878 68,452 271,338 3.10 
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ไตรมาสท่ี 4 
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5. การใหบริการโทรศัพท (โทรเขา-ออก) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
 
                     หนวย :ครั้ง 

 
 
 

                                                                                                                                 หนวย :ครั้ง 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

สวนกลาง 1,480 1,440  1,480 790  

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)** - - - - 

ศสข.2 (ชลบุรี) 9,802 9,534  8,679 4,861  

ศสข.3 (นครปฐม)* - - - - 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 30,813 31,417  29,860 30,532  

ศสข.5 (อุดรธานี) 31,237 14,767  17,187 4,766  

ศสข.6 (ขอนแกน)** - - - - 

ศสข.7 (เชียงใหม)** - - - - 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 12,666 11,609  7,000 5,347  

ศสข.9 (นครสวรรค) 60 60  60 60  

ศสข.10 (สุราษฎรธานี)** - - - - 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)** - - - - 

ศสข.12 (สงขลา) 85 65  45 56  

รวม 86,143 68,892  64,311 46,412  

 
หมายเหตุ: *ศสข.3 (นครปฐม) ระบบ  Billing ขัดของ ไมสามารถออกรายงานได 
 **ศสข.1 , ศสข.6,ศสข.7,ศสข.10 และ ศสข.11 
   ระบบโทรศัพทไมสามารถเก็บขอมูล เน่ืองจากไดเปลี่ยนไปใชผานระบบ IP Phone  
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6. การใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564รวมหนวยภารกิจและหนวยปฏิบัติ 
 
 
                หนวย : ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
                                                     หนวย : ครั้ง 

ภารกิจ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

การใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียม 77 24 13 3 
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7. การใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยภารกิจและหนวยปฏิบัติ  
 
            

                                                                                                                                           หนวย : ครั้ง 

 
 
 

 

                                                                   
หนวย : ครั้ง 

ภารกิจหนวยปฏบิัต ิ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ถวาย
ความ 

ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวม
หนวย 
ปฏิบัติ 

ถวาย
ความ 

ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวม
หนวย 
ปฏิบัติ 

ถวาย
ความ 

ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวม
หนวย 
ปฏิบัติ 

ถวาย
ความ 

ปลอดภัย 

บริหาร 
ราชการ 

รวม
หนวย 
ปฏิบัติ 

สวนกลาง 2  2  4  - 2  2  5  1  6  - 3  3  

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 11  - 11  4  - 4  - - - - - - 

ศสข.2 (ชลบุรี) 1  - 1  2  - 2  - - - - - - 

ศสข.3 (นครปฐม) 7  2  9  2  1  3  - - - - - - 

ศลข.4 (นครราชสมีา) 5  - 5  - - - - - - - - - 

ศสข.5 (อุดรธานี) 5  - 5  1  - 1  - - - - - - 

ศสข.6 (ขอนแกน) 6  - 6  2  - 2  1  - 1  - - - 

ศสข.7 (เชียงใหม) 5  - 5  3  - 3  - - - - - - 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 10  - 10  2  - 2  1  1  2  - - - 

ศสข.9 (นครสวรรค) 8  - 8  3  - 3  2  - 2  - - - 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 3  2  5  2  - 2  1  - 1  - - - 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 4  - 4  - - - - - - - - - 

ศสข.12 (สงขลา) 3  1  4  - - - - 1  1  - - - 

รวม 70  7  77  21  3  24  10  3  13  - 3  3  
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8. การใหบริการระบบวีดิทัศนทางไกล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
           
                                                     หนวย : ครั้ง 

 
 

 

 

                                                                                  
หนวย : ครั้ง 

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

สวนกลาง 54 88 131 280 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 12 16 10 16 

ศสข.2 (ชลบุรี) 15 17 10 42 

ศสข.3 (นครปฐม) 13 24 15 27 

คลข.4 (นครราชสีมา) 16 20 12 22 

ศสข.5 (อุดรธานี) 15 17 9 26 

ศสข.6 (ขอนแกน) 14 17 11 12 

ศสข.7 (เชียงใหม) 14 19 19 47 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 14 15 11 54 

ศสข.9 (นครสวรรค) 16 18 8 13 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 13 23 11 29 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 12 18 8 28 

ศสข.12 (สงขลา) 15 23 10 9 

รวม 223 315 265 605 
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งานบริการติดตั้งและตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร 
 
1. งานบริการติดต้ังและตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกงาน ตามภารกิจหลกัและภารกิจท่ีรองขอ 
 
                หนวย : ครั้ง 

 
 

 
 
 

                                                         หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ติดต้ัง 771 615 599 1,165 

ตรวจซอม 2,809 3,030 3,299 4,702 

รวมงานบริการติดต้ังและตรวจซอม 
เคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกงาน ตาม
ภารกิจหลักและภารกิจท่ีรองขอ 

3,580 3,645 3,898 5,867 

 
  

0

5,000

ไตรมาสท่ี 4 

1,165 

4,702 

ติดตั้ง ตรวจซอม 

42 
 



 
2. งานบริการติดต้ังและตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร รวมแมขาย และลกูขาย ตามภารกิจหลัก 
  
                หนวย : ครั้ง 

 
 

 

 

 
                                                                                                                       หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ติดต้ัง 298 206 117 573 

ตรวจซอม 2,786 3,014 3,079 4,538 

รวมงานบริการติดต้ังและตรวจซอม 
เคร่ืองมือสื่อสาร รวมแมขาย และ 
ลูกขาย ตามภารกิจหลัก 

3,084 3,220 3,196 5,111 

 
 

  

ไตรมาสท่ี 4 
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3. งานบริการติดต้ังและตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร รวมแมขาย และลกูขาย ตามภารกิจท่ีรองขอ 
 
               หนวย : ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                    หนวย : ครั้ง 

การดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ติดต้ัง 473 409 482 592 

ตรวจซอม 23 16 220 164 

รวมงานบริการติดต้ังและตรวจซอม
เคร่ืองมือสื่อสาร รวมแมขาย และลกูขาย 
ตามภารกิจท่ีรองขอ 

23 16 220 164 
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4. งานบริการติดต้ัง ร้ือถอน และตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร จําแนกตามประเภทแมขาย และลกูขาย 
     
                หนวย : ครั้ง 

 
 
            

          หนวย : ครั้ง 

แมขาย 

รวม 3 เดือน (ก.ค. ส.ค. ก.ย.64) จําแนกตาม ศสข. 

ติดตัง้ / รื้อถอน (ร.1,ร.1/1) 
รวม 

ตรวจซอม (ร.2) 
รวม 

ภารกิจหลัก ภารกิจรองขอ ภารกิจหลัก ภารกิจรองขอ 

ศสส.สป. 204 381 585 780 144 924 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 26 - 26 22 - 22 

ศสข.2 (ชลบุรี) 84 - 84 396 - 396 

ศสข.3 (นครปฐม) 60 - 60 504 - 504 

ศสข.4 (นครราชสมีา) 185 - 185 562 - 562 

ศสข.5 (อุดรธานี) 70 18 88 18 - 18 

ศสข.6 (ขอนแกน) 54 - 54 663 - 663 

ศสข.7 (เชียงใหม) 92 - 92 549 - 549 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 116 - 116 76 - 76 

ศสข.9 (นครสวรรค) - 182 182 40 - 40 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) - 116 116 379 - 379 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) - 56 56 436 5 441 
ศสข.12 (สงขลา) - 50 50 113 15 128 

รวม 891 803 1,694 4,538 164 4,702 

รวมติดต้ัง/ร้ือถอน/ตรวจสอบ/ตรวจซอม 6,396 
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5. งานติดต้ัง ร้ือถอน และตรวจซอมเคร่ืองมือสื่อสาร 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 

ระบบโทรศัพท / โทรสาร - - - - - - 561 11 572 

ระบบอุปกรณเครือขายและส่ือสารขอมลู - - - - - - 581 - 581 

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง - 26 26 - 26 26 343 - 343 

ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

- - - - - - 305 - 305 

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ - - - - - - 405 - 405 

ระบบวิทยุส่ือสาร 5 - 5 5 - 5 583 - 583 

ระบบส่ือสารดาวเทียม 2 6 8 2 6 8 192 5 197 

ระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) 106 98 204 93 53 146 345 - 345 

ระบบการประชุมออนไลน (Jabber) 51 72 123 28 9 37 96 - 96 

ระบบการประชุมออนไลน (Webex) 267 178 445 179 95 274 144 - 144 

ระบบการประชุมออนไลน (Zoom) 29 45 74 4 20 24 56 - 56 

ระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 2 - 2 2 - 2 437 - 437 

ระบบโสตทัศนูปกรณ 106 165 271 - - - 190 133 323 

ระบบสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย - - - - - - 2 - 2 

อื่นๆ 5 2 7 5 2 7 298 15 313 

รวมทั้ง ศสส.สป. จํานวน 573 592 1,165 318 211 529 4,538 164 4,702 
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งานบริการเว็บไซต/คอมพิวเตอร/การประชุม 
 

ลําดับ หัวขอ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หนวยนับ 

1. ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต ท่ีมีขอความ 
รูปภาพ Clip Video ท่ีมีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย และผิดกฎหมาย   
โดยจัดเก็บขอมูลเปนรายสัปดาห และรวบรวม
ขอมูลเปนรายเดือน นําสงสํานักกิจการความ
มั่นคงภายใน 

715 796 718 785 หนวย : เว็บเพจ 

2. การปรับปรุงเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย 
(www.moi.go.th) เว็บไซตเครือขายภายใน 
(moinet) และเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. (www.ict.moi.go.th) 
โดยดําเนินการตามภารกิจและการรองขอ
จากหนวยงาน 

232 54 116 285 หนวย : เรื่อง 

3. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในสังกัด 
สป.มท. ในเว็บไซต www.moi.go.th และ
เว็บไซตเครือขายภายใน (moinet) ดําเนินการ
ตามภารกิจและการรองขอจากหนวยงาน 

94 214 230 607 หนวย : เรื่อง 

4. ใหบริการพ้ืนท่ีฝากเว็บไซตของหนวยงานและ
จังหวัด ดําเนินการตามภารกิจ 

1480,900 1,535,117 1,562,861 1,728,977 หนวย : ครั้ง 

5. บริหารจัดการและตรวจสอบการใชทรัพยากร
ในร ะบบ  Internet  (Authentication) 
ดําเนินการตามคํารองขอจากผูใชบริการ 

60 - 25 32 หนวย : คน 

6. ใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
อุ ปกรณ เครื อข ายคอมพิ วเตอร ของ
กระทรวงมหาดไทย  และสํ านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

- 120 100 100 หนวย : ครั้ง 

7. งานบริการจัดการและบํารุงรักษาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  และอุปกรณ     
ตอพวงภายในของกระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- 15 15 15 หนวย : ครั้ง 

8. การประชุมผาน Video Streaming 13 31 22 7 หนวย : ครั้ง 
9. การบริหารจัดการและบํารุงรักษา และติดตั้ง

ระบบปองกันไวรัส 
- - 180 150 หนวย : เครื่อง 

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

- - 99 160 หนวย : ครั้ง 
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รายงานสถิติการเขาเย่ียมชมเว็บไซตจังหวัดและสถิติการเขาใชเว็บไซตอ่ืนๆ (เฉพาะท่ีฝาก สป.มท. ดูแล) 
ประจําเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2564 

 

ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1.  กระบี่*** 99,092 97,786 64,808 11,409 
2.  กาญจนบรุี*** 3,096 2,350 2,282 3,497 
3.  กาฬสินธุ 20,328 22,203 33,858 41,374 
4.  กําแพงเพชร 11,685 16,412 13,309 21,897 
5.  ขอนแกน* - - - - 
6.  จันทบุรี 12,704 13,257 17,991 19,471 
7.  ฉะเชิงเทรา 19,083 20,483 19,503 28,925 
8.  ชลบุรี* - - - - 
9.  ชัยนาท 7,842 10,299 13,025 12,654 
10.  ชัยภูมิ 2,418 2,501 3,161 5,303 
11.  ชุมพร 21,453 23,095 32,140 29,630 
12.  เชียงราย* - - - - 
13.  เชียงใหม* - - - - 
14.  ตรัง 27,013 28,298 25,428 12,916 
15.  ตราด 5,363 8,971 12,403 9,554 
16.  ตาก*** 14,215 13,619 11,810 18,823 
17.  นครนายก*** 271,843 89,078 49,759 36,059 
18.  นครปฐม 73,907 58,696 45,420 72,598 
19.  นครพนม 44,081 46,910 26,599 20,544 
20.  นครราชสีมา*** 6,529 4,546 3,938 5,987 
21.  นครศรีธรรมราช 6,025 6,483 6,242 11,467 
22.  นครสวรรค 27,841 33,077 29,901 45,387 
23.  นนทบุรี 22,492 30,783 30,236 31,305 
24.  นราธิวาส* - - - - 
25.  นาน* - - - - 
26.  บุรีรัมย 62,010 139,329 228,117 67,248 
27.  ปทุมธานี 3,613 10,385 11,189 11,907 
28.  ประจวบคีรีขันธ 149,928 103,941 47,699 49,691 
29.  ปราจีนบรุี 6,299 10,173 11,399 14,076 
30.  ปตตานี* - - - - 
31.  พระนครศรีอยุธยา* - - - - 
32.  พะเยา 13,898 16,923 23,776 20,767 
33.  พังงา 24,296 25,610 29,924 36,461 
34.  พัทลุง* - - 9,019 - 
35.  พิจิตร 17,395 23,169 24,163 46,370 
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ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
36.  พิษณุโลก*** 31,298 34,665 53,534 123,030 
37.  เพชรบุรี 7,109 9,895 29,403 16,773 
38.  เพชรบูรณ 4,351 7,512 13,427 12,247 
39.  แพร 11,358 10,044 7,974 16,009 
40.  ภูเก็ต 2,786 3,600 6,772 5,435 
41.  มหาสารคาม 25,641 31,771 46,620 33,620 
42.  มุกดาหาร 2,920 3,417 10,290 9,429 
43.  แมฮองสอน* - - 1,712 - 
44.  ยโสธร 7,998 38,979 33,769 18,733 
45.  ยะลา 10,662 11,626 18,689 22,367 
46.  รอยเอ็ด* - - 7,082 - 
47.  ระนอง*** 11,625 13,400 8,944 15,329 
48.  ระยอง* - - 4,740 - 
49.  ราชบุรี*** 2,625 4,960 5,743 7,147 
50.  ลพบุรี 16,888 18,920 6,467 11,974 
51.  ลําปาง 95,391 103,886 79,329 78,056 
52.  ลําพูน* - - 23,686 - 
53.  เลย*** 9,066 11,052 8,246 12,440 
54.  ศรีสะเกษ 15,176 15,387 19,731 25,781 
55.  สกลนคร 8,548 12,933 24,817 138,068 
56.  สงขลา* - - 5,155 - 
57.  สตูล* - - - - 
58.  สมุทรปราการ 10,228 13,674 11,653 26,188 
59.  สมุทรสงคราม 17,674 21,327 22,018 31,542 
60.  สมุทรสาคร 29,244 40,718 30,969 50,054 
61.  สระแกว 29,149 34,002 32,664 46,229 
62.  สระบุรี 27,651 32,077 32,536 42,086 
63.  สิงหบุรี 31,511 39,353 41,788 98,656 
64.  สุโขทัย 22,634 66,858 24,346 52,802 
65.  สุพรรณบุรี*** 1,150 1,208 1,377 2,346 
66.  สุราษฎรธานี* - - 20,333 - 
67.  สุรินทร 13,960 14,750 21,659 19,591 
68.  หนองคาย*** 1,633 2,487 4,030 6,808 
69.  หนองบัวลําภ ู 8,939 12,483 9,552 16,490 
70.  อางทอง*** 7,255 9,723 10,406 10,098 
71.  อํานาจเจริญ 6,181 10,946 11,222 37,498 
72.  อุดรธาน*ี - - 4,292 5,844 
73.  อุตรดิตถ*** 9,024 8,631 8,812 9,187 
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ลําดับท่ี จังหวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
74.  อุทัยธานี 5,401 6,200 10,339 10,044 
75.  อุบลราชธานี 14,387 19,676 20,315 28,011 
76.  บึงกาฬ 6,988 10,580 8,227 3,745 

 
หมายเหตุ : 1) *โดเมนเว็บของจังหวัดขอนแกน ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม นราธิวาส นาน ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง

แมฮองสอน รอยเอ็ด ระยอง ลําพูน สงขลา สตูล สุราษฎรธานี และอุดรธานี ไมไดอยูกับWeb Server
กระทรวงมหาดไทย (17 จังหวัด) 

2) ***เว็บจังหวัดประเภท Redirect URL ประกอบดวยจังหวัดกระบ่ี กาญจนบุรี ตาก นครนายก พิษณุโลก 
นครราชสีมา ราชบุรี ระนอง เลย สุพรรณบุรี หนองคาย อางทอง และอุตรดิตถ (13 จังหวัด) 
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รายงานผลการใหบริการระบบปองกันไวรัสบนเครือขายของ มท. 
 

     หนวย : เครื่อง 

 
 

                   หนวย : เครื่อง 

หนวยงาน 
เคร่ืองท่ีตอกับเครือขาย มท. 

เคร่ืองท่ีมีการอัพเดทระบบปองกันไวรัสกับ
เครือขาย มท. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ศสส.สป. 411 397 378 1,186 384 355 353 1,092 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 25 24 21 70 25 24 21 70 

ศสข.2 (ชลบุรี) 25 25 23 73 22 21 17 60 

ศสข.3 (นครปฐม) 24 0 25 49 24 0 24 48 

ศสข.4 (นครราชสีมา) 14 13 12 39 14 13 6 33 

ศสข.5 (อุดรธานี) 14 10 19 43 14 10 19 43 

ศสข.6 (ขอนแกน) 24 23 21 68 24 23 21 68 

ศสข.7 (เชียงใหม) 0 70 63 133 0 65 60 125 

ศสข.8 (พิษณุโลก) 5 5 5 15 4 9 5 18 

คลข.9 (นครสวรรค) 69 67 54 190 67 53 53 173 

ศสข.10 (สุราษฎรธานี) 82 82 82 246 55 55 55 165 

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 19 19 19 57 19 19 19 57 

ศสข.12 (สงขลา) 5 5 3 13 0 0 0 0 

รวม 717 740 725 2,182 652 647 653 1,952 
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ไตรมาสท่ี 4 

เครื่องที่ตอกับเครือขาย มท. 

เครื่องที่มีการอัพเดทระบบ
ปองกันไวรัสกับเครือขาย มท. 
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สถิติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรงมหาดไทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

ไดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

ไตรมาสท่ี 

จํานวนผานการพิจารณา
จากการประชุม 

จํานวนโครงการท่ีผานความ
เห็นชอบ 

วงเงินผานความเห็นชอบ 

(ครั้ง) (โครงการ) (บาท) 

1 1 5 300,174,726.69 

2* 4 50 3,606,802,933.55 

3* 2 6 281,639,793.08 

4 3 8 595,661,084.13 

รวม 10 69 4,784,278,537.45 
*ปรับปรุงขอมูลรายไตรมาส" 

 
  การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1-4 
(เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ไดพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยผานการพิจารณาจากการประชุมจํานวน 10 ครั้ง จํานวน 69 โครงการและวงเงินผานความ
เห็นชอบเปนจํานวนเงิน 4,784,278,537.45 บาท 
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คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
 1. นายเกนุชา  บุญเกิด  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กตป.) 

1. นางสาวปณฑารีย โชรัมย  ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. นายโภคิน  โดมดอกฟา นายชางไฟฟาอาวุโส     
 3. นางเพ็ชรรุง  เซียงหลิว  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
 4. นายศุภลักษณ  วรรณพงษ นายชางไฟฟาชํานาญงาน     
 5. นางสาวปยะดา  เช้ือทองฮั้ว เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย    
 6. นางสาวสรญัญา  บอนกลาง เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย    
  
เรียบเรียง 
 1. นางเพ็ชรรุง     เซียงหลิว            เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
 2. นายศุภลักษณ     วรรณพงษ           นายชางไฟฟาชํานาญงาน     
 3. นางสาวปยะดา              เช้ือทองฮั้ว   เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย    
 
ออกแบบปก 
 นางสาวปยะดา              เช้ือทองฮั้ว   เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย    

 
ท่ีมาของขอมูล 
 1. กลุมงานอํานวยการ         ศสส.สป. 
 2. กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร       ศสส.สป. 
 3. กลุมงานเทคโนโลยสีารสนเทศ        ศสส.สป. 
 4. กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร        ศสส.สป. 
 5. กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร      ศสส.สป. 
 6. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12      ศสส.สป. 
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