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คํานํา
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และนับวันบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการมากขึ้นในทุกขณะ รวมถึงความคาดหวังของผู้บริหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะมีการแปรเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนและรวดเร็วขึ้น จนส่งผลให้การตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเป็นที่ประเด็นที่ท้าทาย
ความสามารถของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความจําเป็นต้อง
ยกระดับและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากปัจจัยดังกล่าวทําให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) กรอบแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานและยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการและการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของหน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนและการบริหารราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อไป
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บทที่ 1

บททั่วไป

หลักการเหตุผล
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้ถูกใช้
เป็นเข็มทิศชี้นําการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ทําให้แผนงานมาตรการมีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่ละแผนจะมีระยะเวลาครอบคลุม 5 ปี ในการจัดทําแผนครั้งนี้ได้ดําเนินการภายใต้แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ที่มีการจัดทําขึ้น
ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย
(ICT 2020) ซึ่งมีสาระสําคัญเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ 10 ปี โดยมีเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างชาญฉลาด เพื่อก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา ทั้งในมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
เพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020)
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ําซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะนํามาสนับสนุน
บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีความพร้อมต่อ
การดําเนินการ จึงได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ภายในหน่วยงานของตนเอง แต่เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ต้องอํานวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านสารสนเทศ
และการสื่อสารและให้บริการให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ประกอบกับ
ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นผลให้
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานในสังกัด
ยังไม่สอดคล้องกัน ทําให้ยากต่อการเชื่อมประสานในการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางทื่ทําหน้าที่ในการประสานการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวก ตลอดจน
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ
ให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ จึงต้องให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
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องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เหมาะสม และสามารถกระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาตามข้อจํากัดสภาพแวดล้อมและ
บริบทที่เปลี่ยนไปให้สามารถเชื่อมประสานงานสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต ดังนั้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลขึ้น
ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนกรอบนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีระบบสารสนเทศที่
เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านต่างๆ และพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําแนวทางใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาด้านการบริการ การพัฒนาด้านการศึกษา และอื่นๆ โดยเน้น
ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันของข้อมูล
2.2 สนับสนุนงานบริหารจัดการ จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(Management Information System : MIS) ที่เป็นสากล มีการใช้ทรัพยากรด้าน ICT อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความคุ้มค่า โดยยึดประโยชน์ของต่อประชาชนและประเทศชาติ
2.3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน
โดยมีระบบ ICT ของกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาพัฒนาสู่สังคมอุดมปัญญาที่ยั่งยืน
2.4 สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายในองค์กร ตลอดจน
เสนอแนวทางการใช้โครงข่าย ICT ของกระทรวงมหาดไทยให้มีศักยภาพโดยสามารถพัฒนาไปสู่โครงข่ายสมัยใหม่
Next Generation Network (NGN) ที่สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความ รู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งานตรง (End Users) ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดทําแผนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรในด้าน ICT ให้มีปริมาณเพียงพอและมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจ
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ขอบเขต
การดําเนินงาน
ดําเนินการสํารวจข้อมูลจากสภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการใช้และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ การใช้ข้อมูลและฐานข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระบบ
เครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลสู่หน่วยงานภายนอก
รวมทั้ง การสํารวจ วิเคราะห์สภาพทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จํ า กั ด ต่ า งๆ ก่ อ นนํ า มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า แผน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

3

บทที่ 2

บทนํา

รู้จักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2508 อนุ มั ติ ใ ห้ ก ระทรวงมหาดไทย จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
โทรคมนาคมและวางเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับทุกจังหวัด ด้วยระบบโทรศัพท์สายตรง
เทเล็กซ์ และวิทยุสื่อสาร ต่อมาในปี 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 207 จัดตั้งกองการสื่อสารขึ้น สังกัด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยรั บ โอนอํ า นาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น พนั ก งาน ฯลฯ จากสํ า นั ก งาน
โทรคมนาคมเดิมที่ยุบไป
ในปี พ.ศ. 2516 สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเอกสารมหาดไทยขึ้น
ต่อมามีการรวมงานติดตามและประเมินผลไว้ด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็นกองติดตามประเมินผลและสถิติ และในปี
พ.ศ. 2535 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ มีฐานะเป็นกองในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปฏิรูประบบราชการปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 โดยรวมภารกิจของกองการสื่อสาร สป. และศูนย์สารสนเทศ
สป. จัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานะเป็นกองในสังกัดสํานักงานกระทรวงมหาดไทย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร
การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
และจังหวัด
3. กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสํารวจ การจัดเก็บ การประมวล การใช้ประโยชน์
และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร
แผนภูมกิ ารจัดโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานอํานวยการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายพัสดุสื่อสาร
- ฝ่ายงบประมาณ
สื่อสาร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

- กลุ่มแผนและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- กลุ่มพัฒนาและ
มาตรฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร

- กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
- ฝ่ายพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
- งานธุรการ

- ฝ่ายติดตามประเมินผล - ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่าย
แผนระดับกระทรวง
สารสนเทศและการ
- ฝ่ายติดตามประเมินผล สื่อสาร
โครงการพัฒนา
- ฝ่ายบริหารจัดการ
- ฝ่ายติดตามประเมินผล เครือข่ายสื่อสารและ
การปฏิบัติการ
สารสนเทศ
- ฝ่ายบํารุงรักษา
เครือข่ายสื่อสารและ
สารสนเทศ
- งานธุรการ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส่วนเทคโนโลยี
การสื่อสาร

- ฝ่ายระบบวิทยุและ
ดาวเทียม
- ฝ่ายสื่อสารด้านความ
มั่นคงและรักษาความ
ปลอดภัย
- ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป
- ฝ่ายระบบวีดีทัศน์
ทางไกลและการ
ประชุม (Video
Conference)
- ฝ่ายงานธุรการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12
- ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ : โครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถึงระดับ ส่วน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12
เป็นโครงสร้างที่จัดขึ้น ตาม มติ อ.ก.พ.มท. ครั้งที่ 3/2559 ลว. 28 เมษายน 2559 อนุม้ติการจัดโครงสร้างการเบ่งงานภายในและ
การปรับปรุงกําหนดตําแหน่งตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
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บทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของกลุ่มงาน
กลุ่มงานอํานวยการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานจัดเก็บเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลของ ศสส.สป.
งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
งานการประสานทั่ ว ไป และงานการประชุ ม การจั ด เก็ บ เอกสารและรวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ของ ศสส.สป.
โดยได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
งานบริหารทั่วไป
งานงบประมาณสื่อสาร
งานพัสดุสื่อสาร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่ สาร
มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
แผนพัฒนาระบบ นโยบายแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คําปรึกษา แนะนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงฯ และปฏบัติงานร่วมกันเพื่อสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย จัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางวิชาการของระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงฯ และ
หน่วยงานในสั งกัด จัดทํ ารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดทําคอของบประมาณในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด ดําเนินการเกี่ยวกับ
งานระเบียบ กฎหมาย ข้อบั งคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง นโยบาย ข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
และคณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงมหาดไทยและสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่ม 1 งาน ได้แก่
กลุ่มแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานบริหารงานทั่วไป
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงาน
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งสํารวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ
กระทรวงฯ และจังหวัด และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางประสานข้ อมู ลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตลอดจนดูแลศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของกระทรวงฯ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง
บริหารจัดการ ควบคุม และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการให้บริการด้านสารสนเทศด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมดูและการซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายผู้บริหารของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสนับสนุน
และให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น
2 กลุ่ม 1 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่
กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
งานธุรการ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และ
แผน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/งานพัฒนา และกํากับตัวชี้วัดของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีการแบ่ง
หน่วยงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
ฝ่ายติดตามประเมินผลแผนระดับกระทรวง
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ
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กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบการใช้งานและการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลระบบโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์สื่อสาร ควบคุมทะเบียนและเส้นทางการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารจัดการเครือข่าย
โทรคมนาคมให้กับทุกกระทรวง กรม และการบริหารจัดการเครือข่ายเชื่อมต่อสื่อสารทางภาพ เสียง และข้อมูล
ตลอดจนบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลวงจรสื่อสัญญาณ วิเคราะห์
ปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านวงจรเช่า พร้อมทั้ง ติดตั้ง ตรวจซ่อม
บํารุงรักษาเครือข่ายโทรคมนาคมให้กับทุกกระทรวง กรม ติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษาเครือข่ายโทรศัพท์และ
โทรสาร ติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษาเครือข่ายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสํารอง รวมถึง ติดตั้ง ตรวจซ่อม
บํารุงรักษาข่ายสื่อสัญญาณ บํารุงรักษาเชิงป้องกันเครือข่ายโทรคมนาคม พร้อมทั้งจัดการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนภารกิจ เฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย และของรัฐบาล และจัดทําแผนงาน โครงการปรับปรุง
อุปกรณ์โทรคมนาคมในส่วนที่รับผิดชอบ โดยได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ ฝ่าย 1 งาน ได้แก่
ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศ
ฝ่ายบํารุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
งานธุรการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร องค์พระประมุข
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษา เชื่อมโยงเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารและความถี่
สัญญาณระบบดาวเทียม ตลอดจสนับสนุนภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที่ ติ ด ตั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษาชุ ม สายโทรศั พ ท์ ภ ายในบริ เ วณศาลาว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยในระบบโทรศัพท์และโทรสาร พร้อมทั้งปฏิบัติการตามแผนในการสนับสนุนด้านการสื่อสาร
ตามภารกิจที่กําหนด บริการ Call Center ดําเนินงานการถ่ายทอดการประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)
รวมถึง การสนับสนุนและให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้ง ติดตั้ง บํารุงรักษา ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งข้อความสั้น
(SMS) ให้กับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ติดตั้ง
บํารุงรักษาและควบคุมระบบป้องกันการจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือ (Cellular Jammer) ตลอดจนสนับสนุน
เครือข่ายสื่อสาร และระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด/อําเภอชายแดน และ
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5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และข่าย
สื่อสาร บริหารจัดการระบบการจัดประชุมแบบหลายจุด MCU ณ สถานที่จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ตามที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ ควบคุม ดูแล ระบบโสตทัศน์นูปกรณ์ภายในห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย และห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และประสานงานรัฐสภา ติดตั้งและบํารุงรักษาการส่งข้อความสั้น (SMS) และประสานการตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ (CCTV) และระบบ (Cellular Jammer) กับหน่วยงานผู้ใช้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่
ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม
ฝ่ายสื่อสารด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริการสื่อสารทั่วไป
ฝ่ายระบบวีดีทัศน์ทางไกลและการประชุม (Video Conference)
งานธุรการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และระหว่าง
จังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ และตามที่ร้องขอ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนภูมิภาคและสนันสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัดภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง ให้คําแนะนําปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแก่จังหวัดภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
และให้บริการด้านการรับ – ส่งข่าวสาร การติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้แก่ส่วนราชการ
ต่างๆ ดําเนินงานถวายควาปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ภายในเครือข่ายรับผิดชอบ รวมทั้ง ดําเนินงานบริหารงานธุรการ
งานบุคคล งานงบประมาณ การอนุมัติเบิกจ่าย การบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานพัสดุและอาคารสถานที่ ตามอํานาจ
ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินงานบริหารจัดการเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศภายในเครือข่าย
รับผิดชอบ รวมทั้งบริหารจัดการการประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกลและ การควบคุมอุปกรณ์ MCU และระบบสื่อสาร
ดาวเที ย มและระบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร และปฏิ บั ติ ง านระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) ภายในเครื อ ข่ า ย
รับผิดชอบ โดยได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๒ ฝ่าย 1 งาน ดังนี้
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไป
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อัตรากําลัง

ชื่อตําแหน่ง

ประเภท
ตําแหน่ง

อํานวยการ
ระดับสูง
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
วิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
นักวิชาการพัสดุ
วิชาการ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
เจ้าพนักงานพัสดุ
ทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
รวมอัตรากําลังทีเ่ ป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
รวมทั้งหมด

อัตรากําลัง (คน)
ประจํา
ประจํา
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
1
2
13
7
4
1
48
82
2
2
9
12
89
94
17
102
188

รวม
1
2
13
7
4
1
130
2
2
21
183
17
200

หมายเหตุ : มติ อ.ก.พ. มท. ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและ
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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ความท้าทายของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนานวัตกรรมทางด้านไอซีทีที่สามารถตอบสนองต่อการบริหารราชการของผู้บริหารของ
กระทรวง จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาคให้มีความ
พร้อม มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การประชุมวีดิทัศน์
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเครือข่ายเชื่อมโยง ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและคุ้มค่า
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บทที่ 3

ทิศทางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานการณ์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

จุดแข็ง

จุดอ่อน

มีบุคลากรด้านช่างเทคนิคที่มีความรู้ทักษะด้าน
ICT ของ สป.มท. ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO
Conference) ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ
มีระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุก
จังหวัดทั่วประเทศ
จัดวางโครงสร้างองค์กรในภูมิภาคสามารถ
สนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดได้อย่างครอบคลุม
และรวดเร็ว
มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่สามารถสื่อสารกับ
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ก้าวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อุปกรณ์เก่าชํารุด หมดอายุการใช้งาน เครือข่ายล่ม
ขาดบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ดูแล และจัดการ
บํารุงรักษาระบบการสื่อสาร
ผู้บริหารเปลี่ยนบ่อย ขาดการบริหารงานที่ต่อเนื่อง
บุคลากรลาออก ขาดขวัญกําลังใจ ความก้าวหน้าไม่
ชัดเจนเมื่อเทียบกับสายงานอื่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้งานได้ไม่
คงที่สม่ําเสมอ
ไม่ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทํางานของ
สป.มท. จังหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
บุคลากรทํางานแทนกันไม่ได้
การพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ต้องใช้งบประมาณสูง
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โอกาส

ภัยคุกคาม
ICT พัฒนาเร็ว ตามไม่ทัน
อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ (Hackers) มี
ความสามารถมากขึ้น เข้ามาทําลายเครือข่าย/ระบบ
ฐานข้อมูล
เกิดภัยธรรมชาติ และมีการเผาทําลายทําให้ระบบ
เสียหาย
กระทรวงอื่นมีการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
ฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ต้องปรับปรุง
บ่อยครั้งและไม่ต่อเนื่อง
มีหน่วยงานที่มีระบบ ICT โดยไม่ต้องอาศัยเครือข่าย
ของ มท.
ไฟกระชาก ไฟตก ทําให้ Server เสียหาย
การใช้ Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจถูกฟ้องร้อง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องอาศัย ICT
ICT เป็นปัจจัยจําเป็นในการยกระดับการบริหาร
ราชการมากขึ้น
นโยบายรัฐและแผนบริหารราชการฯ ส่งเสริมให้ใช้
e-Service
ความต้องการของผู้ใช้บริการมีเพิ่มมากขึ้น
การเข้ามาของเครือข่าย GIN ระบบ Cloud และ
Big data ทําให้มีนวรรตกรรมและช่องทางใช้งาน
เพิ่มขึ้น
มีกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เอื้อต่อการบริหาร
การพัฒนาของผู้บริหารได้กว้างขวางมากขึ้น
มีเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐที่เอื้อต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงของกระทรวงมหาดไทย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders)

พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวดเร็ว ประหยัด
พัฒนาระบบโครงข่าย ICT ให้ครอบคลุม พันธกิจของ สป.มท.
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้าน ICT สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของ มท. ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ระบบ Internet เร็วและแรง
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้คําแนะนําการบํารุงรักษาตามช่วงเวลาที่กําหนด
ขยายการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากจังหวัดถึงอําเภอ
เป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานจังหวัด (ตรวจเยี่ยม แนะนํา)
เป็นผู้นําด้าน ICT ของกระทรวงมหาดไทย
ทําให้ระบบเสถียร ไม่ลม่ บ่อย
เป็นศูนย์การประชุม Conference ครอบคลุมทุกพื้นที่
พัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร (Management Tools) ให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นสากลและธรรมาภิบาลเพื่อบูรณาการการบริหาร
จัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด "
พันธกิจ
พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่ง
ข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและ
การสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสํารวจ การจัดเก็บ การประมวล และการ
พั ฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศ แ ล ะบ ริ ก ารสื่ อส ารข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนการศึกษาอบรม การถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ให้แก่ สํานักงานจังหวัด
พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้วย ICT เพื่อผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด
ค่านิยมหลัก
ุ ธรรม 4นําเทคโนโลยีสเี ขียว”
“ 1มีหัวใจบริการ 2ทีมงานเป็นเลิศ 3เชิดชูคณ
1

มีหัวใจบริการ หมายถึง การอํานวยความสะดวก การสนับสนุน การเร่งรัดการทํางาน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้วยไมตรีจิต ยิ้มแย้มแจ่มใส ทํา
ให้ผู้รับบริการประสบความสําเร็จตามที่ต้องการ
2
การทํางานเป็นทีม หมายถึง การสร้างทีมงานเพื่อความร่วมมือที่เหมาะสม การมอบหมายงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน
3
มีคุณธรรม หมายถึง การทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาคเป็นกลางไม่มีอคติเลือกปฏิบัติ
4
นําเทคโนโลยีสีเขียว หมายถึง การเลือกใช้อุปกรณ์ไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานน้อย ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษและ
เลือกใช้อุปกรณ์ไอทีที่นาํ กลับมารีไซเคิลใหม่ได้ เป็นต้น
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กลยุทธ์และแนวทางดําเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
พัฒนาการให้บริการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.

กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร

แนวทางพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสามารถพัฒนาระบบงานและออกแบบ Software ได้เอง
ส่งเสริมกาสร้างหลักสูตร/คู่มือการใช้ ICT อย่างตรงจุดและมีทิศทางชัดเจน (ร่วมกับ สดร.)
สร้างบุคลากร สป.มท. ให้โดดเด่นด้าน ICT เพื่อเป็นผู้สืบทอดก้าวสู่ตําแหน่งผู้บริหาร ศสส
ผลักดันให้มีการกําหนดสายงานความก้าวหน้าให้ชัดเจน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผลักดันให้มีการเพิ่มอัตรากําลังบุคคลตําแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ทุกจังหวัด
จัดทําแผนอัตรากําลังให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามสายงาน การโอนย้ายและ
การเกษียณอายุราชการ
7. สร้างทีมงานคุณภาพที่สามารถทํางานแทนกันได้
8. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรู้ที่
จําเป็น
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบและพัฒนางาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย ICT ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลางของ มท. และจังหวัดให้เป็นมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.1 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล มท. ให้ใช้งานง่ายกับปัจจุบัน
3. พัฒนาช่องทาง internet มท. ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
4. พัฒนาเครือข่ายระบบโทรศัพท์ไปสู่ระบบ IP ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
5. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร เพื่อทดแทนของเดิมไปสู่
เครือข่ายความเร็วสูง (Broadband)
6. วางระบบให้บุคลากรของ ศสส. ทํางานแทนกันได้
7. จัดทําแผนและบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT
8. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT
9. จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย และของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. พัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและจังหวัด
(Government Data Exchange : GDX)
11. พัฒนาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล VDO Conferences แบบ Hi denfinition
12. ผลักดันการพัฒนาระบบ ICT ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย (convergence of
technology)
13. บรูณาการระบบ ICT ทุกระบบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
14. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการใช้งานระบบ ICT ของ มท.
15. พัฒนาระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงหลัก
16. ปรับบทบาทภารกิจงานจากเดิมเชิงเทคนิคไปสู่การบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ให้คําแนะนํา
ICT ให้มากขึ้น
17. บูรณาการเครือข่าย มท. กับ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ (GIN) เพื่อเข้าถึง
สารสนเทศทุกภาคส่วน
18. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
19. ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบเปิด (Open Source Software) ให้แพร่หลาย
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
แนวทางพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยกระดับการให้บริการด้าน ICT
ขยายการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ให้ถึงระดับอําเภอ
ให้คําแนะนําการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์และฐานข้อมูล
ให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ใช้ประโยชน์สูงสุด (เช่น CCTV, ศูนย์ข้อมูลกลาง, VCS)
พัฒนาการให้บริการ Internet ให้มีความเร็วสูงขึ้น
จัดบริการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ web ของจังหวัด
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ICT ที่ทันสมัย
สนับสนุนการใช้งาน open source
พัฒนาและให้บริการสารสนเทศของเว็บไซต์ ให้สามารถโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูล
(interaction) เป็นอย่างน้อย
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรม ICT เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานของ สป.

แนวทางพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาระบบงาน (Applications Software) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลงานของกระทรวง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ศสส. ผ่านระบบออนไลน์
ออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาจังหวัด (MIS)
ออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS)
สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ผ่านระบบออนไลน์
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บทที่ 4

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร จําแนกตามกลยุทธ์ทงั้ 4 กลยุทธ์
97
โครงการ คือ
กลยุทธ์ 1 : บริหารและเพิม่ ขีดสมรรถนะบุคลากร (จํานวน 7 โครงการ)
กลุ่มงานอํานวยการ
จํานวน 1
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 3
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 จํานวน 2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบและพัฒนางาน (จํานวน 82 โครงการ)
กลุม่ งานติตามและประเมินผล สนย. สป.
จํานวน 1 โครงการ
กลุ่มงานอํานวยการ
จํานวน 4 โครงการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 5 โครงการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 6 โครงการ
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
จํานวน 10 โครงการ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศ
จํานวน 1 โครงการ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
จํานวน 8 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 จํานวน 1 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 จํานวน 7 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 จํานวน 9 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 จํานวน 5 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 จํานวน 13 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 จํานวน 1 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 จํานวน 4 โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 จํานวน 2 โครงการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
จํานวน
1 โครงการ
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน
1 โครงการ
สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จํานวน
1 โครงการ
สํานักงานจังหวัดชุมพร
จํานวน
1 โครงการ
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน
1 โครงการ
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กลยุทธ์ 3 : พัฒนาการให้บริการ (จํานวน 5 โครงการ)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กลยุทธ์ 4 : พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
(จํานวน 3 โครงการ)
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 3 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารและเพิม่ ขีดสมรรถนะบุคลากร
ลําดับ
1.

โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ

2.
3.

แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และซ่อมแซมแก้ไขระบบ e-Learning
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ปี 2557 – 2560)

4.

วงเงินงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

5.

โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์
บริหารจัดการ

6.
7.

โครงการสร้างทีมงานคุณภาพทีส่ ามารถทํางานแทนกันได้อย่างยัง่ ยืน
โครงการให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ CCTV Cellular Jammer
ที่ติดตั้งใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวม

2557
200,000

2558
200,000

2559
200,000

2560
-

2561
-

5,000,000
1,000,000

5,000,000
1,000,000

5,000,000
1,000,000

-

1,080,000

1,080,000

1,080,000

-

-

264,480

264,480
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

600,000

กอก.

-

15,000,000
3,000,000

กยส.

3,881,800

-

7,121,800

-

25,500,000

-

25,500,000

กทส.

264,480

-

-

793,440

ศสข.12 (สข.)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

แผนงาน/โครงการ
โครงการ “การจ้างดูแลบํารุงรักษาโครงการพัฒนาระบบรายงาน
เหตุการณ์/สถานการณ์เชิงพื้นที่เชือ่ มโยงระบบรายงานกับการ
แสดงผลบนแผนที่ (map) และระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร
(Cockpit Management)”
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒนาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ ศสส.สป.มท.
แผนการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12
โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสําหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

-

-

-

-

55,613,900
-

-

-

2,000,000

55,613,900
2,000,000

-

-

-

-

30,848,600

30,848,600

35,559,900

-

47,413,200

-

71,119,700

237,065,800

-

-

-

17,178,800

-

17,178,800

-

-

1,258,200

16,663,400

30,046,200

2560
-

1,156,000

2561
398,000

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

398,000

กตป.
สนย.สป.มท.

1,156,000

กอก.

(โครงการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2562 จํานวน 82,973,000 ล้านบาท)

7.
8.
9.

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
โครงการกําหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

419,400
-

419,400

419,400

4,730,000

4,730,000
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3,922,300

กยส.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย
(งบผูกพันปี 2562 จํานวน 24,600,000 ล้านบาท
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและส่วนกลางในการพัฒนา
และบริหารจัดการเชิงพื้นที่
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด ระยะที่ 1, 2 และ 3
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างบํารุงรักษาโครงการถ่ายทอดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Video Streaming)
โครงการจ้างบํารุงรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชี่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารในเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย (จ.อุบลราชธานี)
โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารในเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย (จ.บึงกาฬ)

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

-

30,360,500

30,360,500

-

-

60,721,000

-

7,500,000

7,500,000

-

-

15,000,000

2560
-

รวม
2561
54,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

54,000,000

กยส.
กทส.

-

-

-

23,532,400

24,000,000

47,532,400

-

-

-

1,350,000

1,350,000

2,700,000

-

-

-

199,000

199,000

398,000

-

-

-

4,500,000
-

10,500,000
-

15,000,000
-

-

-

-

-

-
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-

กคฐ.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
19.
20.
21.
22.

แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
โครงการงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัทพ์ของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2
โครงการรื้อย้ายและติดตั้งสายเคเบิล้ ใยแก้นําแสงลงใต้ดิน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน
(Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร (งบผูกพัน ปี

วงเงินงบประมาณ
2559
2560
144,681,700 136,018,300

2557
52,300,000

2558
-

-

-

-

-

13,500,000
-

-

รวม
2561
-

333,000,000

-

-

-

-

12,000,000

12,000,000

13,500,000
75,000,000

-

-

14,000,000

27,300,000

70,000,000

-

-

-

-

19,242,000

96,200,000

-

-

-

23,000,000

23,000,000

46,000,000

-

-

-

-

13,000,000

13,000,000

-

2,880,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กคฐ.

2560-2562 งบปี 62 จํานวน 48,000,000 ล้านบาท)

23.

โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) แขวงบางขุนพรหม (งบผูกพันปี 62
จํานวน 28,700,000 ล้านบาท)

24.
25.
26.
27.

โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของ
กระทรวงมหาดไทย (งบผูกพันปี 2562 จํานวน 79,978,000 ล้านบาท)
โครงการจ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขระบบโทรศัพท์
IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
โครงการนิเทศงาน สัมมนา ถอดบทเรียน และปรับกระบวน
ทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ Digital

720,000

720,000

23

720,000

720,000

สตป.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

แผนงาน/โครงการ
Economy และThailand 4.0 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครือข่ายสื่อสารและ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อความมั่นคงและการ
บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย (ระยะที่ 1)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายในกระทรวงมหาดไทย และ ศสส.สป.มท.
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ประชุมของกระทรวงมหาดไทย
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System)

2557

2558

วงเงินงบประมาณ
2559

-

-

-

45,000,000

45,000,000

90,000,000

-

-

-

9,000,000

9,000,000

18,000,000

-

-

-

18,000,000

18,000,000

36,000,000

-

-

-

27,883,200

-

27,883,200

-

-

-

10,312,400

-

10,312,400

-

-

-

4,082,000

-

4,082,000

63,147,800

-

-
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2560

2561

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กสส.

117,721,800 180,869,600

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของ ศสข. 1 (พระนครศรีอยุธยา)
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานประจํา
รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) ของ ศสข. 4
โครงการปรับปรุงเว๊บไซต์ของ ศสข. 4
โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
(Hotspot Wi-fi) ของ ศสข. 4
โครงการการวางระบบงานให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 4 สามารถทํางานทดแทนกันได้
โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์หลังเก่าไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point
To Point ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
กับสถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ กับสถานีสื่อสาร
จังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของ ศสข. 4 (นครราชสีมา)
โครงการจัดหาแบตเตอรี่สํารองให้ระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 100
โครงการบํารุงรักษาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าประจํา ศสข. 5
โครงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจํา ศสข. 5

2557
25,000

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

-

-

รวม
2560
233,700
-

2561
137,794,158 137,794,158
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กสส.

233,700 ศสข.1 (อยุธยา)
25,000
ศสข.4
(นครราชสีมา)

10,000
16,000

-

-

-

-

10,000
16,000

8,000

-

-

-

-

8,000

200,000

-

-

-

-

200,000

70,000

-

-

-

-

70,000

100,000
10,000
15,000

-

-

418,000
-

-

25

ศสข.4
(นครราชสีมา)

418,000
10,000 ศสข.5 (อุดรธานี)
10,000
15,000

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

แผนงาน/โครงการ
โครงการบํารุงรักษารถยนต์ประจํา ศสข. 5
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูด้ ้าน ICT
และความรู้ที่จําเป็นระดับภูมิภาค
โครงการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ CCTV
โครงการสานสัมพันธ์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการนิเทศงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารแก่จงั หวัดลูกข่าย
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้นคอนกรีต
ติดตั้งกันสาดอาคารบ้านพัก ศสข. 5 (อุดรธานี)
โครงการการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมระบบวีดิทัศน์
ทางไกลผ่านระบบ e-Broad cast
โครงการนิเทศงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารแก่จงั หวัดลูกข่าย
โครงการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance
: PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการบํารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance :
CM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2557
15,000
50,000
50,000
20,000
60,000
100,000

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

20,000
60,000
-

20,000
60,000
-

-

-

รวม
2560
166,000
-

2561
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
15,000 ศสข.5 (อุดรธานี)
50,000

-

50,000
60,000
180,000
166,000

-

100,000

ศสข. 6
(ขอนแก่น)

-

-

-

50,000
70,000

-

50,000
70,000

-

-

-

70,000

-

70,000

26

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

แผนงาน/โครงการ
โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์หลังเก่าไปยังหลังใหม่
โครงการจัดหาแบตเตอรี่สํารองให้กับระบบชุมสายโทรศัพท์
MD 110
โครงการแผนงานบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ MD110
โครงการแผนงานรํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อ
สัญญาณทางไกล
โครงการแผนงานการนิเทศงานให้คําปรึกษาด้าน ICT
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 10 ห้อง (แฟลต)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ผอ.ศสข. 8
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 8
โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบ MCU (Multimedia
Control Unit) และ VCS
โครงการจัดหาเครื่อง PROFECTOR
การจัดหาเครื่องทําความเย็นจังหวัดลูกข่าย
โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

รวม
2560
100,000

2561
-

100,000

-

252,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศสข. 6
(ขอนแก่น)

84,000

84,000

84,000

-

ศสข.8
(พิษณุโลก)

60,000
52,800

60,000
52,800

60,000
52,800

-

-

180,000
156,000

ศสข.8
(พิษณุโลก)

31,000
800,000
600,000
500,000

-

-

-

-

31,000
800,000
600,000
500,000

50,000

-

-

-

-

50,000

50,000
50,000

50,000
-

-

-

-

100,000
50,000

-

-

-

-

98,180

98,180

27

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76
77.

แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก 10 ห้อง ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
โครงการบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 และกลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุรับ–ส่ง VHF/FM ข่าย
มท.กระทรวงมหาดไทย
โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทําห้องประชุม ศสข. 11
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าขนาด 50
กิโลวัตต์
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ระบบ IP Phone
โครงการให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ CCTV ที่ติดตั้งใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการจัดหาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์
พร้อมอุปกรณ์ควบคุม (ตู้สวิสซ์บอร์ด) ติดตั้งพร้อมใช้งาน

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

รวม
2560
-

2561
1,250,500

1,250,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศสข.8
(พิษณุโลก)

106,620

100,000

-

-

-

616,000

616,000

-

-

-

-

106,620

ศสข. 9
(นครสวรรค์)

-

-

300,000

ศสข. 11

100,000

100,000

(นครศรีธรรมราช)

400,000
50,000

400,000
50,000

400,000
50,000

-

-

-

-

-

-

28

500,000

400,000
-

1,200,000
150,000
400,000
500,000

ศสข. 12
(สงขลา)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและพัฒนางาน
ลําดับ
78.
79.
80.
81.
82.

แผนงาน/โครงการ
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายนอกอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง จํานวน 24 ตัว
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 16 ตัว
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมปรับปรุง
ของเดิมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 8 ตัว
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดชุมพร จํานวน 16 ตัว
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 25 ตัว

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

-

-

-

494,600

-

494,600 จ. หนองบัวลําภู

-

-

-

500,000

-

500,000 จ.แม่ฮ่องสอน

-

-

-

940,000

-

940,000

จ.ชุมพร

-

-

-

1,072,000

-

1,072,000

จ.ปราจีนบุรี
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รวม
2560
498,300

2561
-

498,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
จ. ลําปาง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยตามรูปแบบ
มาตรฐานภาครัฐ (Government Website Standard)
โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์
บริหารจัดการ
ปรับปรุงระบบบริการรับเรื่องและตอบปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้ดูแลระบบ
จัดทําแผนและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้คําปรึกษา นิเทศงาน
ทางด้าน ICT เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารระบบต่างๆ แก่จังหวัด
ในข่าย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

10,000,000

-

-

-

5,000

90,000

2561
-

5,180,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กยส.

-

-

10,000,000

กทส.

-

25,500,000

-

25,500,000

-

-

-

-

5,000

ศสข.2 (ชบ)

-

-

-

-

90,000

ศสข.3 (นฐ)

30

รวม
2560
5,180,000

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
ลําดับ
1.

2.
3.

แผนงาน/โครงการ
โครงการจ้างบํารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขระบบเว็บไซต์และ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

2557
-

2558
-

วงเงินงบประมาณ
2559
-

-

-

-

-

-

-

(งบผูกพัน 2 ปี)
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รวม
2560
980,000

15,000,000

2561
-

-

30,000,000 24,000,000

980,000

15,000,000
54,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กทส.

กลย ุทธ์ที่ 1
กลย ุทธ์ที่ 1
บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบ ุคลากร

32

รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสูท่ ีมงานคุณภาพ

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 ส่วนอํานวยการ ศสส. สป. มีภารกิจและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลายด้านด้วยกัน ทั้งในงานธุรการ งานสารบรรณ งานรับ-ส่งหนังสือ
จัดเก็บเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการประสานทั่วไป
งานการประชุมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายนั้น ซึ่งลักษณะงาน
ของส่วนอํานวยการ มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ของ สป.มท.
เนื่องจากต้องบริหารจัดการงบประมาณเป็นจํานวนมากและลักษณะ
ของงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน ICT
2.2 ปัญหาของการปฏิบัติงานของส่วนอํานวยการ คือ การขาดบุคลากร
และคณะทํางานด้านงานงบประมาณสื่อสาร ด้านพัสดุสื่อสาร และ
ด้านงานบริหารทั่วไป ซึ่งบุคลากรดังกล่าวต้องสั่งสมประสบการณ์
การทํางานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทําให้การบริการระบบ ICT ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ลดประสิทธิภาพลง อันเนื่องมาจากการขาดการ
อํานวยการที่ดี
2.3 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
ส่วนอํานวยการ ให้มุ่งสู่การเป็นทีมงานคุณภาพ อาทิเช่น การจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงาน การฝึกอบรมคณะทํางาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดําเนินงาน
ทั้งในงานบริหารทั่วไป งานพัสดุสื่อสาร และงานงบประมาณสื่อสาร
ดําเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส่วนอํานวยการ ศสส.สป.
3.2 เพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจของส่วนอํานวยการ ดําเนินไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
3.3 แก้ปัญหาการขาดบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน
4.1 ลดความไม่ต่อเนื่องในการทํางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
บุคลากรด้วยการจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการไว้สําหรับเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

4.2 บุคลากรของส่วนอํานวยการสามารถทํางานทดแทนกันได้
4.3 บุคลากรของส่วนอํานวยการ มีทักษะและประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น
4.3 ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอํานวยการดําเนินไป
ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ
5.1 คู่มือปฏิบัติงานในส่วนอํานวยการ จัดทําเสร็จสมบูรณ์
5.2 ประสิทธิภาพการทํางานของส่วนอํานวยการ ได้รับความพึงพอใจ
ในเกณฑ์ดีโดยจะมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านแบบสํารวจ
5.3 บุคลากรมีผลคะแนนการทดสอบหลังการอบรมที่สูงขึ้นกว่าก่อน
เข้ารับการอบรม
6.1 ศสส.สป. มีคู่มือปฏิบัติราชการของส่วนอํานวยการ
6.2 บุคลากรของส่วนอํานวยการสามารถทํางานทดแทนกันได้
7.1 ประสิทธิภาพการทํางานของส่วนอํานวยการเพิ่มขึ้น ความผิดพลาด
ในการทํางานลดลง
7.2 สามารถสนับสนุนการทํางานของ ศสส.สป. ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความรวดเร็ว
7.3 ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ศสส.สป. สป. ดําเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อการบริการประชาชน
ได้ทันท่วงที
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

9. กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ 9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานของส่วนอํานวยการ
ศสส.สป. จํานวน 1 ครั้ง
9.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส่วนอํานวยการ
ศสส.สป. ปีละ 1 ครั้ง
10. งบประมาณ
200,000 บาทต่อปี
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานอํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ

แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ รัฐบาลมีนโยบายนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ พัฒนาประเทศ และการ
บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (e-Government) ดังปรากฏอยู่
ในยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT- 2020) และแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศไทยและ
กระทรวงมหาดไทยยังได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2552-2556) ตามแผนได้กําหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารไว้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักส่วนหนึ่ง
ในการพั ฒนาบุ คลากรด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร จึ งจํ าเป็ นต้ อง
จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยให้พร้อมรับและ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุก
สายงานทุกระดับ ไม่เฉพาะแต่บุคลากรด้านไอซีทีเท่านั้น ยังรวมทั้ง
บุ คลากรทุ กสายงานทุ กกลุ่ ม จะทํ าการจั ด เตรี ย มการฝึ ก อบรมให้ แ ก่
บุคลากรให้มีความรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีตั้งแต่
ขั้นพื้นฐานจนสามารถใช้ระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับต่อไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นที่สามารถ
จะบริหารงานและวางแผนงานด้านไอทีรวมทั้งประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการอบรมแล้ว
ต้องสามารถนําความรู้ด้านไอทีไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกตําแหน่งได้ และ
เมื่ อเข้าสู่ตําแหน่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานไอที บุคลากรจะมี ความ
พร้อมสําหรับการเข้าสู่ตําแหน่งนั้นๆ ได้ทันที
3.1 เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

3.2 เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
จะควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
จะออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยสามารถจะใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีพ่ ร้อมจะเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
4.3 บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยสามารถนําความรู้ไปพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพได้
4.4 บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยสามารถจะประสานงานและบูรณาการ
กับส่วนราชการและกลุม่ ประเทศอาเซี่ยนได้
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละปี
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559
ร้อยละ
10
20
30
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.1 นําความรูไ้ ปใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.2 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการอย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
7.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
7.4 ส่งเสริมการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.5 สามารถจะสรรหาบุคลากรเพื่อรับหน้าที่งานไอซีทีได้คล่องตัวขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
9.1 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
บุคลากรสายงาน ที่ไม่ใช่สายงานไอที ขั้นใช้งาน
9.2 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
บุคลากรสายงานที่ไม่ใช่สายงานไอที ขั้นบริหารงานขั้นต้น
36

10. งบประมาณ

9.3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากร
สายงานที่ไม่ใช่สายงานไอที ขั้นบริหารงานขั้นสูง
9.4 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากร
สายงานไอทีขั้นการบริหารจัดการและควบคุมระบบขั้นที่ 1
9.5 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากร
สายงานไอทีขั้นการบริหารจัดการและควบคุมระบบขั้นที่ 2
9.6 โครงการการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5,000,000 บาทต่อปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ

โครงการบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และซ่อมแซมแก้ไขระบบ e -Learning
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. ความสําคัญของโครงการ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
หลักการและเหตุผล
ทําให้ส่วนราชการต้องกําหนดยุทธศาสตร์การทํางาน และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ฯให้บังเกิดผลโดยเร็ว
ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะขีดความสามารถ
เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอันจะส่งผลให้สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
สถาบันดํารงราชานุภาพได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ในรูปแบบ e-Learning ให้แก่บุคลากรของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยได้สร้างหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยและหลักสูตร
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น โดยใช้ระบบ e-Learning ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ สถาบันดํารงราชานุภาพ ซึ่งเห็นว่าระบบดังกล่าวนี้มีความจําเป็นต่อ
การพัฒนาบุคลากร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถ
ให้ บ ริ ก ารบุ ค ลากรของกระทรวงมหาดไทยมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จํานวน 9
หลักสูตร ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาในโอกาสต่อไป
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเครื่องแม่ข่ายระบบ e – Learning
ที่มีประสิทธิภาพ
4.2 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถพัฒนาบุคลากรได้กว้างขวาง
มากขึ้น
4.3 บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีความพร้อม และมีขดี ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

4.4 บุคลากรในหน่วยราชการอื่น ๆ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเข้าใช้บริการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านที่เกี่ยวข้อง ถือเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มของระบบ การบริการสังคม และการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจของสังคมต่อสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน
แต่ละปี ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ดังนี้ ร้อยละ 30 ร้อยละ
40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ตามลําดับ
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
ผู้เข้ารับการสัมมนา/ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้
มกราคม 2557 – กันยายน 2559

10. งบประมาณ

9.1 จ้างเหมา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม บํารุงรักษาระบบ เครื่องแม่ข่ายระบบ
e-Learning ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9.2 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน e-Learning ได้แก่
9.2.1 Decision Making
9.2.2 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
9.2.3 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)
9.2.4 เทคโนโลยี ATM (Asynchronous Transfer Mode)
9.2.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9.2.6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft access
9.2.7 เว็บเซอร์วิส
9.2.8 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
9.2.9 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
9.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ตามความจําเป็น
1,000,000 บาทต่อปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ
2.

3.

4.

5.

6.

7.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ปี 2557 - 2560)
ความสําคัญของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท. มีหน้าที่ในการพัฒนา
หลักการและเหตุผล
ระบบและบุคลากรด้าน ICT ซึ่งบุคลากรสายงานหลักซึ่งประกอบด้วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้า
(สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ในภาพรวมของ สป. มท. ในลักษณะเป็นระยกลาง (แผน 4 ปี (Road
Map))
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไป
ปฏิบัติงานได้ทันกับความต้องการขององค์กร
3.2 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร
ควบคู่ไปกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสามารถใน
การเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร
3.3 เพื่อให้มีความรู้แบบบูรณาการ ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการ
บริหารจัดการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ของ สป. มท.ที่สังกัด
ศสส. สป. และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด
ได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เป็ น ประจํ า
ต่อเนื่องทุกปี อันจะส่งผลให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมอย่างน้อยคนละ 1
ของโครงการ
หลักสูตรต่อปี
5.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้หลังการอบรม อย่างน้อย ร้อยละ 75
ผลผลิต
ผู้สําเร็จหลักสูตรจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเองทําให้
มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตร
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทํางานได้ทันที
ผลลัพธ์
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ สป.มท. 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มี
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8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

หลักสูตรการฝึกอบรม/พัฒนา ของตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของ ศสส.สป. (จํานวน 10 คน) และของกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานจังหวัด (จํานวน 76 คน) และตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (จํานวน 76 คน) รวมทั้งสิ้น 162 คน
อย่ า งน้ อ ย 2 หลั ก สู ต รต่ อ ปี ตั ว อย่ า งหั ว ข้ อ หลั ก สู ต รที่ อ าจจะสํ า รวจ
รายละเอียด ได้แก่
1) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ
3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
4) การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การกํากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
6) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
7) การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
8) การเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ
ดําเนินการเป็นแผน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ปีละประมาณ 2 - 5
หลักสูตรๆ ละ 2 รุ่นๆ ละประมาณ 3 - 5 วัน
9.1 ศสส.สป. ประสานการคัดเลือกหลักสูตรกับ สดร.สป.
9.2 สํารวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อที่กําหนด
9.3 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน
9.4 ดําเนินการฝึกอบรม
9.5 ประเมินผล Pre-test/Post-test
9.6 สรุปประเมินผล/จัดเก็บประวัติการฝึกอบรม
งบประมาณ จํานวน 7,121,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1,080,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2558 จํานวน 1,080,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 จํานวน 1,080,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3,881,800 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ / ผู้อํานวยการส่วนงานติดตามฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ
2.

3.

4.

5.
6.

โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์
บริหารจัดการ
ความสําคัญของโครงการ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ได้ จั ด ทํ า ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
หลักการและเหตุผล
เว็บไซต์ คือ www.moi.moi.go.gh เพื่อใช้เป็นแหล่งบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคคลทั่วไปและข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางกระทรวงมหาดไทยและจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้
ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงมหาดไทยและจั ห วั ด ตลอดจนประชาชนได้ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลสําคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งมี
ระบบอินเทร์เน็ตและเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีการใช้งานต่อเนื่อง
มาตลอดจนถึงปัจจุบันและมีผู้ใช้งานและปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นตลอด
มา สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยจึ ง ต้ อ งมี ก ารเช่ า ใช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต (ISP)
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ อ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยกั บ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย ให้ส ามารถให้บ ริก ารและใช้ง านได้ อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยและจั ห วั ด มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ที่มีความเร็วใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยสามารถให้บริการทั้งการสืบค้นข้อมูล
และกรให้บริการระบบงานต่างๆ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดทําขึ้นเพื่อบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยและจั ง หวั ด มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ของโครงการ
ที่มีความเร็วใช้งานได้ต่อเนื่อง
ผลผลิต
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยและจั ง หวั ด มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ที่มีความเร็วใช้งานได้ต่อเนื่องเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลและให้บริการ
งานระบบงานที่หน่วยงานในสังกัดพัฒนาขึ้นเพื่อบริการประชาชน
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7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยและจั ง หวั ด มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ที่มีความเร็วใช้งานได้ต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

เช่าอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์บริหารจัดการ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ จํานวน 25,500,000 บาท
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ

โครงการสร้างทีมงานคุณภาพที่สามารถทํางานแทนกันได้อย่างยั่งยืน

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.

5.

6.
7.

การพัฒนาคุณภาพของคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนางานและ
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ส่งผลต่อ
คุณภาพของงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การที่ทําให้คน
เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะทางด้ า นเทคนิ ค การสื่อ สาร และด้า นการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ดีจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนา
คุณ ภาพคนให้ คนมีศัก ยภาพในงานรับผิด ชอบและงานอื่นๆ เพื่ อที่ จ ะ
สามารถทํางานสับเปลี่ยนทดแทนซึ่งกันและกันได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถนอกเหนือจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบ
3.2 เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญงานในหน้าทีใ่ ห้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรูแ้ ละความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อให้บุคลากรสามารถสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ในงานรับผิดชอบ
และนอกเหนืองานรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ด้าน ICT
อย่างต่อเนื่อง
4.2 บุคลากรมีความรู้และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 การดําเนินงานขององค์กรมีทิศทางเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผล
ให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานรัฐ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ภายในระยะเวลาที่กําหนด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสับเปลี่ยน
ของโครงการ
ทดแทนกันได้
5.2 ตรวจสอบสถิติการขัดข้องของระบบ ICT ตามระยะเวลาที่กําหนด
5.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ผลผลิต
ทีมงานบุคลากรระบบ ICT มีขีดความสามารถสูงสามารถสับเปลี่ยนและ
ทดแทนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
7.1 ระบบ ICT สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
7.2 ให้บริการได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
7.3 ระบบฯ มีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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8. ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 ประชุมเพื่อสร้างและกําหนดแนวทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน
9.2 รับทราบแนวทางข้อตกลง
9.3 ผู้รับผิดชอบในระบบ ICT แต่ละระบบจัดเตรียมความพร้อมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ในระบบที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
9.4 ผู้รับผิดชอบระบบของตนเองถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานจนครบทุกคน
ทุกระบบ
9.5 รับผิดชอบระบบงานอืน่ โดยการปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
9.6 ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบและหาแนวทางแก้ไข
9.7 ประเมินผลการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา
ไม่ใช้งบประมาณ

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดสงขลา
ศสข. 12 (สงขลา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผอ.ศสข. 12 (สงขลา)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
1. ชื่อโครงการ

โครงการให้คาํ แนะนําการใช้อุปกรณ์ CCTV และ Cellular Jammer
ที่ติดตั้งใช้งานให้เกิดประโยชน์สงู สุด

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นปัจจัยสําคัญของกระบวนการทํางานที่จะทําให้
ได้ผลลัพธ์ดีตามความต้องการ คุณสมบัติที่ดี มีความหลากหลาย ความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความจําเป็นเช่นเดียวกัน การสับเปลี่ยนกําลัง
พลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ผู้เข้าปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้
ปฏิบัติงานติดขัดขาดความต่อเนื่องไม่มีประสิทธิภาพ การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การให้คําแนะนํา รวมถึงการฝึกอบรม ทําให้เจ้าหน้าที่และ
กําลังพลที่เข้ามาสับเปลี่ยนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้อุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer สามารถใช้การได้ดี
ตลอดเวลา
3.2 เพื่อให้อุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer มีอายุการใช้งานยืนยาว
3.3 เพื่อความคุ้มค่า เพราะอุปกรณ์มีราคาสูง
3.4 สามารถแก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
3.5 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานอุปกรณ์
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ใช้งานอุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer ได้อย่างถูกต้อง
4.2 ทําการค้นหาข้อมูลภาพที่ต้องการได้รวดเร็วและหลากหลาย
4.3 ใช้งานตามคุณสมบัติของอุปกรณ์อย่างเต็มที่
4.4 บูรณาการระบบให้สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
4.5 ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

5.1 จัดการฝึกอบรม ปีละ 2 ครั้ง
5.2 จัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงานอุปกรณ์และแจกจ่ายแก่หน่วยงานที่กําหนด
ได้ครบถ้วน

6. ผลผลิต

6.1 กําลังพลที่สับเปลี่ยนมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer
6.2 อุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer , มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

7. ผลลัพธ์

กําลังพลที่สับเปลี่ยนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
46

8. ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2559

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 ประชุมกําหนดนโยบายมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบและผู้ร่วม
รับผิดชอบ
9.2 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานอุปกรณ์ CCTV และ Cellar Jammer
9.3 จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์และผู้ร่วมรับผิดชอบ
ปีละ 2 ครั้ง
9.4 จัดทีมงานให้บริการคําแนะนํา
9.5 ติดตามผลการดําเนินงาน
9.6 ประเมินผลการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา
264,480 บาท/ปี

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดสงขลา
ศสข. 12 (สงขลา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผอ.ศสข. 12 (สงขลา)
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กลย ุทธ์ที่ 2

พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

โครงการ ”การจ้า งดูแ ลบํา รุง รัก ษาโครงการพัฒ นาระบบรายงาน
เหตุก ารณ์/ สถานการณ์เ ชิง พื ้น ที ่เ ชื ่อ มโยงระบบรายงานกับ การ
แสดงผลบนแผนที่ (map)
และระบบรายงานสํา หรับ ผู้บ ริห าร
(Cockpit Management)”
กระทรวงมหาดไทยได้ จั ดตั้ งศู นย์ บั ญชาการกระทรวงมหาดไทย เพื่ อเป็ น
ศูนย์กลางในการติดตามสถานกาณณ์ บริหารการรายงานข้อมูลข่าวสาร และ
บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ
เพื่ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยเหตุ น้ี เพื่ อ เป็ น การเชื่ อ มต่ อ ระบบการทํ า งานของศู น ย์ บั ญ ชาการ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 ให้เกิดความยั่งยืน สํานักนโยบายและแผน สป.
จึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโยยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดทําโครงการ
พัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์เชิงพื้นที่เชื่อมโยงระบบรายงานกับ
การแสดงผลบนแผนที่ (map) และระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร (Cockpit
Management) ขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริหารราชการ (การรายงานและติดตามสถานารณ์ รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย และรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริหารในการบริหารราชการได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

มีระบบรายงานสถานการณ์เชิงพื้นที่ ระบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย และระบบรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่มีประสิทธิภาพ

6. ผลผลิต

ระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

การติ ด ตามและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนเป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็วและทันท่วงที
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8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

การจ้างดูแลบํารุงรักษาโครงการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน

398,000 บาท
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเป็นสถานที่
ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งมีมูลค่าสูง อีกทั้งยังมีความสําคัญต่อการปฎิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประกอบกับอาคารดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลา 51 ปี จึงทําให้มีสภาพ
เก่าทรุดโทรม อีกทั้งยังไม่เคยมีการปรับปรุงมาก่อน ซึ่งในปัจจุบันสีของอาคาร
เริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ไม่เกาะติดผนัง สีร่อนออกเป็นแผ่น โดยเฉพาะ
บางส่วนของอาคารเริ่มที่จะมีรอยร้าว เป็นรูพรุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
อาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสม และมีความสง่างาม

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อให้อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมสําหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อให้เกิดภาพลักษณืที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการและผู้พบเห็น
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในสภาพดี มั่นคง สวยงาม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ร้อยละความสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
มีอาคารสถานทีปฏิบัติงานที่เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความความสุขในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ปีงบประมาณ 2560
9.1 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฯ
9.2 ดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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10. งบประมาณ

1,156,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานอํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

แผนพัฒ นาและปรับ ปรุง ที ่ด ิน และสิ ่ง ก่อ สร้า งของศูน ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้สําหรับการปฏิบัติงานด้าน ICT ซึ่งอยู่ในความ
รั บ ผิ ด ชอบของ ศสส.สป. บางส่ ว นก่ อ สร้ า งมาตั้ ง แต่ พ.ศ.2510 และ
ก่อสร้างในปีต่อๆ มา ประกอบด้วยอาคารที่ทําการ อาคารบ้านพัก และ
อาคารเครื่ อ งยนต์ กํ า เนิ ด ไฟฟ้ า บางส่ ว นใช้ ห้ อ งของอาคารศาลากลาง
จังหวัดเป็นห้องเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันอาคารและห้องสํานักงานต่าง ๆ ชํารุดทรุดโทรม ต้องปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ มิฉะนั้นจะทําให้ทรุดโทรมมากขึ้น เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการได้ อาคารบ้านพักของ ศสส. ที่ดําเนินการมาตั้งแต่
พ.ศ. 2512 ปัจจุบันทรุดโทรมมาก การซ่อมแซมค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่าการ
ก่อสร้างใหม่จะใช้งานได้ทนทานและคุ้มค่ากว่า ดังนี้ ศสส. จําเป็นต้องขอ
งบประมาณมาใช้ก่อสร้างบ้านพักอาศัยทดแทนของเดิมที่ซ่อมแซมแล้ว
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้ทรัพย์สินของทางราชการคงใช้งานได้ดีดังเดิม
และข้าราชได้มีที่ใช้ปฏิบัติงานและที่พักอาศัย ทําให้ข้าราชการมีขวัญและ
กําลังในใจการปฏิบัติงานและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อให้มแี ผนการดําเนินการปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
3.2 เพื่อให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างของทางราชการได้รับการดูแล
บํารุงรักษาให้มสี ภาพพร้อมใช้งาน ไม่เสียหายมากและไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึน้
3.3 อาคารที่ทาํ การและอาคารที่พักอาศัยมีสภาพพร้อมใช้งานสําหรับทํางาน
และพักอาศัย
3.4 อาคารสิ่งก่อสร้างมีสภาพพร้อมใช้งานและที่พักอาศัยมั่นคงปลอดภัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ข้าราชการได้มีบ้านพักที่มีสภาพเหมาะสมจะใช้เป็นที่ทาํ การและพักอาศัย
4.2 สิ่งก่อสร้างได้รับการซ่อมบํารุงรักษาก่อนที่จะเสียหายมากและต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูง
4.3 ข้าราชการมีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาแล้วเปรียบเทียบกับ
สิ่งก่อสร้างที่ชํารุดทรุดโทรมทั้งหมด
สิ่งก่อสร้างที่ชํารุดทรุดโทรมได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ให้อยูใ่ น
สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ข้าราชการอยู่พักอาศัย มีขวัญกําลังใจและมีความพึงพอใจ ในการใช้อาคาร
เพื่อการปฏิบัติงานและการพักอาศัย
พ.ศ. 2558
9.1 ก่อสร้างแฟลตที่พักอาศัย ขนาด 12 ยูนิต จํานวน 2 หลัง ศสข. 1 และ
ศสข.4 งบประมาณ 22 ล้านบาท
9.2 ปรับปรุงอาคารที่ทําการของ ศสส.สป. งบประมาณ 10 ล้านบาท
9.3 ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ศสส.สป. (ลาดตระโหนด)
งบประมาณ 10 ล้านบาท
9.4 ปรับปรุงทีท่ ําการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
จํานวน 13.6139 ล้านบาท ได้แก่
- เขต 12 สงขลา
3.100 ล้านบาท
- เขต 10 สุราษฎร์ธานี
6.000 ล้านบาท
- เขต 3 นครปฐม
0.460 ล้านบาท
- เขต 4 นครราชสีมา
0.496 ล้านบาท
- เขต 7 เชียงใหม่
0.0979 ล้านบาท
- เขต 11 นครศรีธรรมราช
0.860 ล้านบาท
- เขต 2 ชลบุรี
0.450 ล้านบาท
- เขต 8 พิษณุโลก
1.650 ล้านบาท
- เขต 6 ขอนแก่น
0.300 ล้านบาท
- เขต 9 นครสวรรค์
0.200 ล้านบาท
55,613,900 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานอํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

แผนการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 1 - 12

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในด้านสารสนเทศ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดและ
ภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งเป็นภารกิจเร่งด่วนและ
มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ง บประมาณในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับในภารกิจเร่งด่วนเหล่านี้ กลุ่มงานอํานวยการ
ศสส.สป. ซึ่งมี ภารกิจในการประสานราชการและอํานวยความสะดวก
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 จึงมีความ
จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ฯลฯ
ไปดําเนินการซ่อมแซม แก้ไข บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารในราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 มีเครื่องมือ
สื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว
และสามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12
มี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและอุ ป กรณ์ ใ นด้ า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 สามารถสนับสนุการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่
กําหนด
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6. ผลผลิต

เครื่องมือสื่อสารและวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเขต 1 – 12
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 สามารถดําเนินงาน
ในด้านการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและประสานงานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

10. งบประมาณ

2,000,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานอํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้ ว ยในปั จ จุ บั น เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ติ ด ตั้ ง ภายในหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกิดการเสื่อมสภาพ เกิดการชํารุด ต้อง
ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาบ่ อ ยครั้ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มแซม
บํารุงรักษาเป็นจํานวนมากเพิ่มขึ้น ประกอบกับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ใน
หน่วยงานมีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ทําให้ประสิทธิภาพของการ
ทํ า ความเย็ น ไม่ เพี ย งพอ จนส่ ง ผลกระทบกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในภาพรวมของ
หน่วยงานซึ่งมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทําให้ไม่คุ้มค่าที่จะบํารุงรักษาอีก
ต่ อ ไป จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด หาเครื่ อ งปรั บ อากาศใหม่ ม าทดแทน
เครื่องปรับอากาศเก่าเพื่อเป็นประหยัดงบประมาณของหน่วยงานให้ลดลง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนเครื่องปรับอากาศ
เก่าที่หมดอายุการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
3.2 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ
3.3 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีขึ้น
4. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนเครื่องปรับอากาศ
เก่าที่หมดอายุการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิในการทํางานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.3 ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณและพลังงาน
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเครื่องปรับอากาศ
ของโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
6. ผลผลิต

มีเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิมที่หมดอายุในการใช้งานสอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

7. ผลลัพธ์

7.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และลดมลพิษ
ในอากาศ
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7.2 บุคลากรในหน่วยงานมีความผาสุกและความพึงพอใจในการทํางาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้
8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 พิจารณาจัดสรรเครื่องปรับอากาศตามความจําเป็น โดยเน้นอายุการใช้งาน
ชั่วโมงการทํางานที่สูงขึ้น และพื้นที่ที่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก
9.2 พิจารณาความพร้อมของสถานที่ ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน
9.3 การดําเนินงานตามกระบวนการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ
30,848,550 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานอํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและ
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบเก่า
ไม่ทันสมัย และด้อยประสิทธิภาพอีกทั้งยังไม่ตอบสนองต่อการใช้เพื่อการ
บริหารจัดการและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
อีกทั้งยังมีความยุ่งยากต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ต่อเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ตามโครงการเดิมมีอายุการใช้งานมานานตั้งแต่ 5 - 7 ปี จึงทําให้
ประสิทธิภาพในการใช้งานต่ําลง และเริ่มหมดอายุการใช้งาน และเว็บไซต์
กระทรวงมหาดไทยที่เปิดให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนในปัจจุบันมี
แต่ภาษาไทย ไม่มีภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล ทําให้จํากัดการใช้งานได้
เฉพาะคนที่อ่านภาษาไทยได้เท่านั้น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก ล า ง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อศึกษาทบทวนความต้องการและความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
3.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลกลางของกระทรวงโดย
การบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทดแทน
ระบบเดิมที่หมดอายุการใช้งาน
3.4 เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด
และประชาชน
3.5 เพื่อให้การบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
7 วันทําการ
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 มีระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย
4.2 กระทรวงมหาดไทยมีเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
ตามรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCA 2010 ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งสามารถใช้
งานได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการ
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
4.3 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยมีระบบงานสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ ตลอดจนผลการดําเนินงานที่เป็น
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และผลสําเร็จตามพันธกิจ ผ่านระบบ
Web Portal ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง
และพัฒนาที่รวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4.4 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยบริหารการจัดการ
การปฏิบัติงานในองค์กรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 ประชาชนได้รับบริการข้อมูลของจังหวัดได้ตลอดเวลา
4.6 ประชาชนมีข้อมูลพื้นฐานในการลงทุนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4.6 สมาชิกในประชาคมอาเซียนรู้ศักยภาพของแต่ละจังหวัด และจูงใจให้
ลงทุนในจังหวัดต่าง ๆ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการข้อมูล

6. ผลผลิต

6.1 มีระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย
6.2 มีเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามรูปแบบ
มาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCA2010 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างน้อย
6.3 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
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7. ผลลัพธ์

7.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
7.2 บูรณาการข้อมูลของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้อยู่ในที่เดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
7.3 บูรณาการข้อมูลในกลุม่ จังหวัด/จังหวัดให้อยู่ในทีเ่ ดียวกัน ทําให้หน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ มีข้อมูลเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุนของสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
7.4 ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ในระบบ
ไปใช้งานได้
7.5 ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ เนื่องจากพัฒนาที่ส่วนกลาง
ที่เดียวแต่สามารถให้ทุกกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ใช้ระบบร่วมกันได้และส่วนกลาง
เป็นผู้ดูแลบํารุงรักษาระบบเพียงหน่วยเดียว กลุ่มจังหวัด/จังหวัดเป็น
ผู้ใช้งานเท่านั้น
7.6 ประชาชนมีข้อมูลพื้นฐานในการลงทุนเมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
7.7 สมาชิกในประชาคมอาเซียนรู้ศักยภาพของแต่ละจังหวัด และจูงใจให้
ลงทุนในจังหวัดต่าง ๆ

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2559, 2561 และ 2562

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําขอบเขตการจ้างเพื่อศึกษาทบทวนความต้องการและความเป็นไปได้
ของระบบสารสนเทศ และการบูรณาการระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด จังหวัด
9.2 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี e - Auction
9.3 พัฒนาระบบส่วนกลางและจังหวัดนําร่อง
9.4 ตรวจรับระบบ
9.5 ติดตามประเมินผลโครงการ และศึกษาทบทวนความต้องการของ
ประเทศ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด จังหวัด

10. งบประมาณ

237,065,800 บาท
ปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 35,559,900 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 47,413,200 ล้านบาท
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ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 71,119,700 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 82,973,000 ล้านบาท
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ของ สป.มท.

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
ทรั พยากรบุ คคลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ.วิภาวดี-รังสิต 27 ถ.วิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เนื่องจากอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2517 รวมระยะเวลาใช้งานเป็นเวลาเกินกว่า 42 ปี ในปัจุบันมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมหลายประการ อาทิ เช่น น้ํารั่วซึมจากด้านบนอาคาร ทําให้พื้นผิว
ภายในอาคารหลุดร่อน ผนังอาคารแตกร้าว สภาพสีทั้งภายในและภายนอก
อาคารลอกร่อน ระบบระบายน้ําไม่สามารถระบายน้ําออกไปสู่ท่อระบายน้ํา
ของกรุงเทพมหานครได้ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ําท่วมขัง อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการที่พักอาศัยในระหว่างการปฏิบัติราชการ
หากไม่ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาจทําให้เกิดอาคารเกิดการชํารุดเสียหาย
มากขึ้น ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารที่ติดตั้งภายในอาคารทั้ง
ในห้อง sever ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้องทํางาน จะไม่ปลอดภัย จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีขึ้น โดยจัดทําโครงการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและ
การสื่อสาร ของ สป.มท. เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคงปลอดภัย
3.1 เพื่อรักษาสภาพของอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคงปลอดภัย
3.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์แก่ผู้พักอาศัยและผู้เข้ารับ
การอบรม
3.3 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่ ผู้ ม าเข้ า รั บ การอบรมและผู้ ม าติ ด ต่ อ
ราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้อาคารศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสถานที่

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

สําหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย สวยงาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอาคารสําหรับใช้เป็นที่พักอาศัย
ของข้าราชการในสังกัด และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของที่มั่นคง ปลอดภัย
7.1 ข้าราชการมีความผาสุก และความพึงพอใจและขวัญกําลังใจที่ดีขึ้น
7.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้เข้ารับการอบรมและผู้มาติดต่อราชการ
ปีงบประมาณ 2560

10. งบประมาณ

ดําเนินการประกวดราคาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อจัดหา
ผู้รับจ้างมาดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ของ สป. มท.
17,178,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการกําหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จะใช้คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางจากประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งได้จัดทําคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่มีการจัดหากันทั่วๆ ไป ไม่ได้มีทุกประเภทและการประกาศไม่แน่นอน
บางครั้งทิ้งช่วงนานทําให้คุณลักษณะเฉพาะและราคาไม่สอดคล้องกับราคาตลาด
ขาดมาตรฐานกลางในการจัดหาอุปกรณ์ทําให้แต่ละหน่วยต่างคนแต่กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางไม่เป็นการประหยัดงบประมาณหรือใน
วงเงินเท่ากันได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่างกัน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางระบบคอมพิวเตอร์นอกเหนือจาก
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด เพื่อใช้ภายใน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ทันสมัย นอกเหนือจาก
ประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

กระทรวงมหาดไทยมีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

6. ผลผลิต

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ของกระทรวงมหาดไทย

7. ผลลัพธ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลางของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่เป็ น
มาตรฐานร่วมกัน

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557 – 2559

9. กิจกรรมที่สําคัญ

1. จัดประชุมคณะทํางานมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร์ของ
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ของโครงการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อยกร่างคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มกี ารจัดหาบ่อยครั้ง
2. นําร่างคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นมาตรฐาน
กลางของกระทรวง
4. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใช้มาตรฐานกลางที่ประกาศ
ในการจัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. เผยแพร่มาตรฐานกลางที่ประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย

10. งบประมาณ

419,400 บาท ต่อปี
รวมงบประมาณ 1,258,200 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ระบบคอมพิ วเตอร์ มี ความสํ าคั ญต่ อการปฏิ บั ติ งานของทุ กหน่ วยงาน
ทั้งสํานักงานทั่วไปและงานประมวลผลที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งระบบเก่าใช้มากว่า 7 ปี และระบบใหม่ที่จัดหาใกล้
จะหมดการประกัน รวมทั้งข้าราชการในสังกัด สป.มท. บางส่วนยังไม่มี
คอมพิวเตอร์ใช้งาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ
สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ข้าราชการได้ 1 คนต่อ 1 เครื่อง
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ได้ มอบหมายให้ ศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการของ
หน่วยงานภายใน สป.มท. ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการตั้งงบประมาณและ
การจัดหา
ศสส. สป. จึงได้ทําการสํารวจและจัดทําแผนความต้องการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานตามแผนงานโครงการ
ของแต่ละหน่วยงาน การจัดหามาทดแทนรวมทั้งการจั ดหาใหม่ เพื่อให้
บุ คลากรมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ง าน ตามหลั กบุ ค ลากร 1 คน ต่ อ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
3.2 เพื่อพิจารณาการออกแบบ วางระบบ และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 เกิดการบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท.
4.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของ สป.มท. มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมี
หน่วยงานด้าน IT ร่วมสนับสนุนพิจารณาและดําเนินการ
4.3 ประหยัดงบประมาณในภาพรวมของ สป.มท. และของประเทศ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ร้อยละของความสําเร็จของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้ จากความ
ต้องการทั้งหมดในแต่ละปี

6. ผลผลิต

หน่วยงานในสังกัด สป. มท. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน
อย่างเพียงพอ

7. ผลลัพธ์

7.1 ผลงานของแต่ละหน่วยงาน ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ร้อยละของความพึ่งพอใจของข้าราชการที่มีต่อการใช้งานในระบบ
คอมพิวเตอร์

8. ระยะเวลา

ปี พ.ศ. 2558 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 140 เครื่อง
9.2 จัดหาเครือ่ งพิมพ์ จํานวน 40 เครื่อง
9.3 จัดหาเครือ่ งรักษาสภาพแรงดันไฟฟ้า จํานวน 30 เครื่อง
9.4 จัดหาเครือ่ งสแกนเนอร์ จํานวน 20 เครื่อง
9.5 จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สํานักงาน จํานวน 8 เครื่อง
29,732,700 บาท
ปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 4,730,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 4,730,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 3,922,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 16,350,400 ล้านบาท

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดให้กระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครอง
ท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และอํานาจหน้าที่
อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ในด้านการเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการพัฒนาทางกายภาพ โดยได้มีการ
แบ่งหน่วยงานในสังกัดออกเป็น 7 กรม 5 รัฐวิสาหกิจ
ความแตกต่างในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ จึงส่งผลให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
หน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไป จนส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ในภาพรวมของหน่วยงานในปัจจุบันขาดความเชื่อมโยงในด้านข้อมูลที่ใช้ใน
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด ดังจะเห็นได้จากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพใช้ในปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์กร พบว่า การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ขาดความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ มู ล ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) กั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน เป็ น การต่ า งคนต่ า งทํ า ไม่ เ ป็ น
มาตรฐานเดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวของการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรตามมา อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อด้วย
ราคาแพงแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทาง
ทํางานของหน่วยงานตนเอง ไม่ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้ง
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น เ กิ น ค ว า ม จํ า เ ป็ น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและ
รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ การบริการ (Service) กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process) และส่วนที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ให้สนับสนุนและ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของหน่วยงาน จึงมีความจําเป็นต้อง
จ้างที่ปรึกษาในการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture :
EA) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กร กระบวนการทาง
ธุรกิจ และระบบงานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นระบบ และผลักดันให้องค์กร
สามารถดํ า เนิ น การตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพให้มีความชัดเจนและเกิดความยั่งยืนต่อไป
3.1 เพื่อประเมินระดับความพร้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อการพัฒนาถาปัตยกรรมองค์กร
3.2 เพื่อศึกษา และกําหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.3 เพื่อจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Architecture)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดําเนินงาน
ของกระบวนการหลัก มุมมองด้านแผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่
(Zone Diagram) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน และแผนผังอุปกรณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3.3 เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการเองได้ โดยมี
ที่ปรึกษาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
4.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้งานเครือข่ายร่วมกันได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูล และ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
4.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้งานผ่านระบบอัตโนมัติ
และลดความเสี่ยง ตลอดจนสามารถตรวจสอบ และจํากัดภัยคุกคามได้ในเวลา
เพียงชั่วโมงแทนที่จะเป็นวันหรือเป็นเดือน
มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Current Architecture) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณา
การข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดฯ รวมทั้ง มีการบริหารจัดการ การ
บริการ (Service) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และส่วนที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางและความ
ต้องการของหน่วยงาน
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6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Current Architecture) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดําเนินงานของกระบวนการหลัก ของ
หน่วยงานในสังกัด มุมมองด้านแผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่
(Zone Diagram) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน และแผนผังอุปกรณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
มีส ถาปั ต ยกรรมองค์ กร (Current
Architecture) ของสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2561
การจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ยุทธศาสตร์องค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และระบบงานต่างๆ ขององค์กรได้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินการตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนและ
เกิดความยั่งยืน
เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการวางระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information
Network : GIN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงหน่วยงานภายในของภาครัฐ
เข้าด้วยกันโดยมีลักษณะเป็น Government Internet เชื่อมโยงระดับ
กระทรวงระดับกรม เพื่อให้ส่วนราชการใช้งานบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้ตั้งคณะทํางานศึกษากําหนดรูปแบบการใช้งานร่วมกัน
ของเครือข่ายทางด่วนข้อมูล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
2.3 เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐร่วมกับเครือข่าย
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการต่อไป
อย่างสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามข้อระเบียบ
กฎหมาย และไม่เกิดปัญหากับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ดําเนินโครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อบูรณาการ การใช้งานเครือข่ายร่วมกันระหว่างเครือข่ายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ
3.2 เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบเป็นแนวทางเดียวกัน ถูกต้อง
ตามข้อระเบียบ กฎหมายและไม่เกิดปัญหากับเครือข่ายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.3 เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้งานของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมีการ
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รักษาความปลอดภัยมากขึ้นและมีความคล่องตัวในการบริหารการจัดการ
โดยสามารถบริหารจัดการได้เองทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ข้อมูลของผู้ใช้งานของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมีการรักษา
ความปลอดภัยมากขึ้นและมีความคล่องตัวในการบริหารการจัดการ
4.2 การเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบเป็นแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามข้อ
ระเบียบ กฎหมายและไม่เกิดปัญหากับเครือข่ายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.3 บูรณาการการใช้งานเครือข่ายร่วมกันระหว่างเครือข่ายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ และเป็นเส้นทางสํารองในกรณีที่เครือข่ายด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหา
ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะไม่กระทบต่อการทํางาน
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสารใช้งาน 53
จังหวัด
หมายเหตุ 23 จังหวัด และส่วนกลางได้ดําเนินการแล้วตามงบประมาณปี
2552-2555

6. ผลผลิต

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารใช้งานครบทุกจังหวัด

7. ผลลัพธ์

ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารมีความมั่นคงปลอดภัย

8. ระยะเวลา

2 ปี

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสาร
9.2 ตั้งคณะกรรมการกําหนดเนื้อหา และขอบเขตงาน รวมทั้งรายละเอียด
ที่จําเป็นในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
9.3 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
9.4 แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อควบคุม ติดตาม กํากับ และให้คําปรึกษา
แนะนําให้ผู้รับจ้างดําเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างฯ
9.5 ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
9.6 กําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
10. งบประมาณ

30,360,500 บาท/ปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ต้นแบบ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของจังหวัดและส่วนกลาง ในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
2.1 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน มีความซับซ้อน แต่ยังขาดระบบ
ข้อมูลที่จะทําให้ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัด ระดับกระทรวงและระดับประเทศ
นําไปใช้ในการตัดสินใจในการกําหนดแนวทาง หรือยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัน
ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการจัดทําข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ใน 2
มาตราส่วน คือ มาตราส่วน 1 : 20,000 (ข้อมูลเมื่อปี 2547) และ
มาตราส่วน 1 : 50,000 (ข้อมูลเมื่อปี 2541) ภายหลังจากนั้นไม่มีการ
พัฒนา เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในระดับนโยบายและงบประมาณ ทําให้
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หยุดชะงักไป
2.3 ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความสําคัญ
กับการตัดสินใจปัญหา เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดโลก และในตลาด
อาเซียนสูงขึ้น ซึ่งต้องได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนในการกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ เช่น พื้นที่ในการปลูกยางพารา เป็นต้น ผู้บริหารในระดับประเทศ
ไม่สามารถหาข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วในการทีจ่ ะวาง
ยุทธศาสตร์กําหนดการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน
ทําให้การตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ
2.4 ผลการสัมมนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 19 – 21
ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยมหาดไทย ซึ่งมีตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมนั้น
มีความประสงค์จะให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ต้นแบบ เพื่อให้จังหวัดนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้ประหยัด
งบประมาณ โดยที่แต่ละจังหวัดไม่ต้องไปพัฒนา เองทั้งหมด นอกจากนี้
พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาระบบฯ นี้ขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ การตัดสินใจของผูว้ ่าราชการจังหวัด
มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
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3.

4.

5.

6.

2.5 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัด และผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้ใช้ประโยชน์จากระบบฯ ดังกล่าว ในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์
ที่สําคัญของรัฐบาลต่อไป
หมายเหตุ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ หมายถึง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับจังหวัดนําร่อง จํานวน 5
จังหวัด และจะขยายผลการพัฒนาไปสู่จังหวัดให้ครอบคลุมครบทั้ง 76
จังหวัดในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และส่วนกลาง มีแนวทาง และระบบฯ
ไว้ใช้กําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนา และช่วยในการตัดสินใจ อีกทั้ง
สามารถนําไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ อาทิ
การแก้ไขปัญหาความยากจน ภัยแล้ง สาธารณภัย และการปราบปรามยา
เสพติด การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนของจังหวัด การเกษตรและ
การท่องเที่ยว รวมทั้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ข้อมูลทีแ่ สดงเป็นเชิงพื้นที่ จะทําให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นปัญหาที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการนําไปประยุกต์ ใช้ในอนาคต ซึ่ง เป็นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน
อีกทั้ง ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วย
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 จังหวัดนําร่อง จํานวน 5 จังหวัด มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ต้นแบบ สามารถนําไปสนับสนุนภารกิจของจังหวัด ในการพัฒนาและบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่
4.2 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจํา สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจที่สําคัญ ในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จังหวัดนําร่อง ภูมิภาคละ 1 จังหวัด (ภาคเหนือ กลางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของโครงการ
ตะวันออก และภาคใต้) และส่วนกลาง มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่สําคัญ ในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ ภายในระยะเวลา 4 ปี
ผลผลิต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ 5
จังหวัดนําร่อง และส่วนกลาง ในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงพื้นที่
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8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

7.1 จังหวัดนําร่อง จํานวน 5 จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการประจํา มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ นําไปใช้ใน
การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัด อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ได้อย่าง
หลากหลายมิติ และมีประสิทธิภาพ
7.2 จังหวัดและส่วนกลาง สามารถนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ต้นแบบ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลากหลายด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง
ทางการทหารและภัยธรรมชาติ แม้แต่การค้าเชิงธุรกิจก็มีการนําไปประยุกต์ใช้
ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนํามาประกอบการ
วางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่า ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
2 ปี

10. งบประมาณ

9.1 ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้นแบบ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทําข้อกําหนด
9.2 ตั้งคณะกรรมการกําหนดเนื้อหา และขอบเขตงาน รวมทั้งรายละเอียด
ที่จําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ต้นแบบ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
9.3 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
9.4 แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อควบคุม ติดตาม กํากับ และให้คําปรึกษา
แนะนําให้ผู้รับจ้างดําเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างฯ
9.5 ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
9.6 กําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
หมายเหตุ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในการจัดทําข้อกําหนด (TOR)
7,500,000 บาท/ปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2.

3.

4.

5.
6.

โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1, 2, และ 3
ความสําคัญของโครงการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
หลักการและเหตุผล
กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547) ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2548) และระยยะที่ 3 (พ.ศ. 2549) เพื่อจัดทําระบบคลังข้อมูลและ
จัดทําระบบรายงานและข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหาร และข้าราชการของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
จํานวน 76 จังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้หมดระยะเวลารับประกันแล้ว
จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานในปัจจุบันลดลง จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดทําโครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการ
พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1, 2, และ 3
ให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ระบบงานตามโครงการดังกล่าวสามารถทํางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีความประสงค์
เพื่อจะให้มีระบบบริหารจัดการ ระบบการรับแจ้ง การติดตาม การรวบรวม
และมีการบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้อง
รวมทั้ง ระบบงานตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีระบบคลังข้อมูล มีระบบ
รายงานข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหารตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน จํานวน 76 จังหวัดได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานในการใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารต่อประชาชนในด้านต่างๆ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยและจั งหวั ดมี ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง
ของโครงการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีระบบคลังข้อมูล มีระบบ
รายงานข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหารตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน จํานวน 76 จังหวัด ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานในการใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารต่อประชาชนในด้านต่างๆ
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดใช้งานต่ออย่างเนื่อง

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

การบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้องทํา
การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) การ
ซ่อมแซมแก้ไขหรือจัดหามาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ (Corrective
Maintenance : CM) บริการให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับ System Software และ Application Software
งบประมาณ จํานวน 47,532,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จํานวน 23,532,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 จํานวน 24,000,000 บาท

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2.

3.

4.
5.

6.

โครงการจ้ า งบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ขระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
สนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ความสําคัญของโครงการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อ
หลักการและเหตุผล
สนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบงาน
สนับสนุนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
เหตุการณ์ สถานการณ์ ตลอดจนผลการดําเนินงานที่เป็นผลสําเร็จตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการและผลสํ า เร็ จ ตามพั น ธกิ จ รวมถึ ง ระบบสํ า นั ก งาน
อัตโนมัติ ได้แก่ ระบบงานสารบรรอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร
ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวได้หมดระยะเวลารับประกันแล้ว
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถทํางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการบริหาร
จั ด การระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบการรวบรวมรั บ แจ้ ง และติ ด ตาม
ประเมินผล การแก้ไขปัญหา การบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มี ร ะบบงานตามโครงการพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
51. มีผ ลการบํารุงรักษา ซ่อ มแซม แก้ไข หรื อเปลี่ยนทดแทนอุป กรณ์
ของโครงการ
ที่ขัดข้องและแผนสํารองและกู้คืนระบบ
5.2 มีการบํารองรักษาและบริหารจัดการฐานข้อมูลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
5.3 มีเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและนะแก่ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของ ศสส.
สป.มท.
5.4 มีการสํารอง (Backup) ข้อมูลและโปรแกรม (Software) ต่างๆ
ผลผลิต
6.1 ระบบงานตามดครงการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
6.2 มีการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้องเพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ดีดังเดิม
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7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

ส่วนราชการสามารถใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
จัดเก็บเอกสาร รวมทั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโครงการดังกล่าวได้เป็น
ปกติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 การสํารอง (Backup) ข้อมูลและโปรแกรม (Software) ต่างๆ
9.2 บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

10. งบประมาณ

1,350,000 บาท/ปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาโครงการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(Video Streaming)
2. ความสําคัญของโครงการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
หลักการและเหตุผล
สื่ อ สาร ได้ จั ด ทํ า โครงการถ่ า ยทอดสดผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (VDO
Streaming) เพื่อพัฒนาให้มีสารสนเทศที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ซึ่งจะให้ความถูกต้องและชัดเจน (โดยไม่ผ่านการแปลความ) มาสนับสนุน
การปฏิบัติงานและบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ หน่วยงาน
ในสั งกัดสํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วจกลางและจังหวัด
สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหลพร้อมเสียงแบบ Real Time ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ระบบงานตามโครงการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VDO
Streaming) ที่ให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งส่วนกลางและจังหวัดดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และใช้งานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการขัดข้องก็สามารถที่จะแก้ไข
ได้อย่างรวดเร็ว
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทร์เน็ต
(VDO Streaming) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเมื่อเกิดการขัดข้องสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทร์เน็ต (VDO Streaming) ของสํานักงาน
ของโครงการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6. ผลผลิต
มีระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทร์เน็ต (VDO Streaming) ที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
7. ผลลัพธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทร์เน็ต
((VDO Streaming) ไว้ให้บริการแก่จังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนบุคลากรในสังกัดทั้งในส่วนกลางและจังหวัด
8. ระยะเวลา
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 - 2561
9. กิจกรรมที่สําคัญ

9.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็น
82

ของโครงการ

10. งบประมาณ

9.2 ออกแบบและจัดทํา TOR
9.3 ดําเนินการจัดหา
9.4 กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
9.5 การตรวจรับพัสดุ
งบประมาณ 199,000 บาท/ปี

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.
5.
6.
7.

ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ได้จัดทําโครงการจัดหาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภั ย เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารสารสนเทศ โดยติ ด ตั้ ง ที่ ส่ ว นกลางและส่ ว น
ภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งระบบห้องกันไว้รัสแบบ
องค์กรที่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยได้ทําการติดตั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการเขต 1 - 12 เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานกับ
หน่ วยงานในสังกัด ซึ่งมี ระยะเวลารับประกันเป็ นเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบ
กําหนดระยะเวลาการรับประกันความเสียหายของระบบและอุปกรณ์ ซึ่ง
ระบบและอุปกรณ์ ซึ่งระบบและอุปกรณ์มีความสําคัญต่อการปกป้องข้อมูล
ของทางราชการ พร้อมทั้งต้องมีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
ระบบทั น สมั ย และสามารถป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ที่ พั ฒ นาวิ ธี ก ารขึ้ น ใหม่
ตลอดเวลาจึงจําเป็นต้องจ้างบํารุงรักษาระบบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบบริหารจัดการ การ
รับแจ้ง การติดตาม การรวบรวม และมีการบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงทดแทนอุปกรณ์ที่ขัดข้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้
ของโครงการ
มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ผลผลิต
จ้างบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลลัพธ์
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา
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8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์และอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัย

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ จํานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จํานวน 4,500,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 จํานวน 10,500,000 บาท
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารใน
เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดอุบลราชธานี)
2. ความสําคัญของโครงการ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศาลา
หลักการและเหตุผล
กลางจังหวัด (หลังใหม่) จึงทําให้ไม่มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่ อ สารทั้ ง ระบบในการติ ด ต่ อ ปฏิ บั ติ ง านประสานราชการกั บ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการต่างๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารเข้ากับเครือข่ายสื่อสารมหาดไทยเดิม
3.2 ให้หน่วยงาน สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน จัดการ แก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.3 รองรับการเชื่อมต่อของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้า
เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่ อ ใช้ เ ชื่ อ มโยงระบบสื่ อ สารโทรศั พ ท์ /โทรสาร สื่ อ สารข้ อ มู ล และการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านจอภาพผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบโทรศัพท์แบบ IP และอุปกรณ์ประชุม
ของโครงการ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferencing)
6. ผลผลิต
ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทยได้
7. ผลลัพธ์
มีและใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบโทรศัพท์แบบ IP และอุปกรณ์
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferencing)
8. ระยะเวลา
งบประมาณปี 2557 - 2559
9. กิจกรรมที่สําคัญ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ดังนี้
ของโครงการ
1. อุปกรณ์ Core Switch จํานวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟกระแสตรงสําหรับอุปกรณ์ Core Switch
จํานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ Layer 3 Switch จํานวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์ Layer 2 Switch แบบ Power Over Ethernet จํานวน 4 ชุด
5. อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารองอุปกรณ์ switch ทั้งหมด ให้มีระยะเวลา
จ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที จํานวน 5 ชุด
86

10. งบประมาณ

6. ตู้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว (42U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด
7. ตู้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว (15U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 4 ชุด
8. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าเกิน (Surge Protection)
จํานวน 1 ระบบ
9. อุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferencing) จํานวน 1 ชุด
ไม่ระบุงบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

87

รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ สือ่ สารในเครือข่าย
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดบึงกาฬ)
2. ความสําคัญของโครงการ ตามที่จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศาลากลาง
หลักการและเหตุผล
จังหวัด(หลังใหม่) จึงทําให้ไม่มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่ อ สารทั้ ง ระบบในการติ ด ต่ อ ปฏิ บั ติ ง านประสานราชการกั บ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารเข้ากับเครือข่ายสื่อสารมหาดไทยเดิม
3.2 ให้หน่วยงาน สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน จัดการ แก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งขึ้น
3.3 รองรับการเชื่อมต่อของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าเครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อใช้เชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรศัพท์/โทรสาร สื่อสารข้อมู ลและการ
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านจอภาพผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีระบบการเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรศัพท์/โทรสาร สื่อสารข้อมูลและการ
ของโครงการ
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านจอภาพผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
6. ผลผลิต
ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทยได้
7. ผลลัพธ์
มีและใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารระบบโทรศัพท์แบบ IP
และอุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferencing)
8. ระยะเวลา
งบประมาณปี 2557 - 2559
9. กิจกรรมที่สําคัญ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ดังนี้
ของโครงการ
9.1 อุปกรณ์ Core Switch จํานวน 1 ชุด
9.2 อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟกระแสตรงสําหรับอุปกรณ์ Core Switch
จํานวน 1 ชุด
9.3 อุปกรณ์ Layer 3 Switch จํานวน 1 ชุด
9.4 อุปกรณ์ Layer 2 Switch แบบ Power Over Ethernet จํานวน 4 ชุด
9.5 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารองอุปกรณ์ switch ทั้งหมด ให้มีระยะเวลา
จ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที จํานวน 5 ชุด
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9.6 ตู้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว (42U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด
9.7 ตู้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว (15U) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 4 ชุด
9.8 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ IP จํานวน 1 ชุด พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์
(Software License) สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์ ได้ จํานวน 16 เครื่อง
พร้อมทั้ง User license ในจํานวนที่เท่ากัน 1 ระบบ
9.9 อุปกรณ์ปอ้ งกันฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้าเกิน (Surge Protection)
จํานวน 1 ระบบ
9.10 อุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferencing) จํานวน 1 ชุด
10. งบประมาณ

ไม่ระบุงบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร
ของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการเครือข่ายระบบสื่อสาร
แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 77 จังหวั โดยให้บริการในด้านการติดต่อสื่อสารทางภาคและ
เสียง (VDO Conference), โทรศัพท์, โทรสาร, การรับ-ส่ง ข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร, เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และการใช้งาน
การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหลายรูปแบบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้ระบบ Asynchronous Transfer Mode
(ATM)
ปัจจุบันอุปกรณ์การติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย เป็นระบบเก่าที่มีการ
ติดตั้งเพื่อใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถ้านับแล้วเป็นเวลามากกว่า 15 ปี
จึงทําให้ไม่สามารถรองรับกับระบบเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ใช้อยู่ใ นปัจจุบันและไม่รองรับการใช้งานในอนาคต ประกอบกับหากมี
อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ชํารุด หรือเกิดการเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ก็ยากที่จะหามาทดแทน เนื่องจากมีการยกเลิกสายการผลิตไปแล้ว
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการปรับปรุงและ
พั ฒนาอุ ปกรณ์ เชื่ อมโยงเครื อข่ ายระบบสื่ อสารของกระทรวงมหาดไทย
ให้สามารถรองรับการใช้งานในระบบทางภาพ (VDO Conference), เสียง
(VoIP) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต เพื่อให้การใช้งาน
บนอินเทอร์เน็ตของส่วนราชการในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารชํารุด หรือ
เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานซึ่งอุปกรณ์อะไหล่ที่จะทดแทนอุปกรณ์
ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพการใช้งานหาได้ยาก
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4.

5.

6.

7.

3.2 เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้อง และช่วยให้การตรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง
ของอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารรวดเร็วขึ้น
3.3 เพื่อลดระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องให้น้อยลดลง
3.4 เพื่อให้หน่วยงานมีเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยรองรับ
การระบบปัจจุบันและในอนาคต ไว้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อให้กระทรวงมหาดเป็นศูนย์กลางของระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานราชการต่างๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.2 การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4.3 สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ MPLS ได้ครบ 127 หน่วยงาน
ของโครงการ
5.2 อุปกรณ์ MPLS สามาทํางานร่วมกับระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
6.1 สนับสนุนและรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ทั้งในราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ที่มีความต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
6.2 เพิ่มขีสามารถในการให้บริการเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband)
ใช้ในการรับ – ส่งข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อนับสนุนการตัดสินใขของ
ผู้บริ หารของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริหารราชการและการวินิจฉัยสั่งการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
6.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทยให้ ทัน สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และรองรั บต่ อ การ
ให้ บ ริ ก าร และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้หลากหลายขึ้น
ผลลัพธ์
7.1 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
7.2 การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
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8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

3.3 สามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2559 และ 2560
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ MPLS ทดแทนอุปกรณ์ ATM เดิม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาเลขที่ 287/2558 ระหว่ า งสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด
(ผู้ รั บ จ้ า ง) เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2558 วงเงิ น ตามสั ญ ญาจํ า นอง
333,000,000 บาท กํ าหนดให้ ผู้ รั บจ้ างเริ่ มดํ าเนิ นงานภายในวั น ที่ 29
เมษายน 2558 และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 18
มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวดงาน คือ
งวดงานที่ 1 วงเงิน 49,950,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน
กําหนดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
งวดงานที่ 2 วงเงิน 139,860,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 420 วัน
กําหนดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
งวดงานที่ 3 วงเงิน 143,190,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 690 วัน
กําหนดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560
งบผูกพัน 3 ปี รวมวงเงิน 333,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 52,300,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 144,681,700 บาท
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 136,018,300 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันมี
อายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี อุปกรณ์บางส่วนชํารุดและเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน ทําให้ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่ และจํานวน
เลขหมายโทรศัพ ท์ ข องบางหน่ ว ยงานในกระทรวงฯ มีไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
รองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลําดับซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ว่า
เป็ น แนวทางที่ ค วรนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
บริหารราชการ
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงจําเป็นต้องจัดทํา โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโทรศัพท์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 เพื่อ
รองรับการใช้งานโทรศัพท์ของส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเป็นการขยายเลขหมายโทรศัพท์เพิ่มเติมจากที่ได้ดําเนินการติดตั้งไป
แล้ ว ตามโครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบโทรศั พ ท์ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2555
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้มี
สภาพสมบูรณ์พร้อมรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่ อ พั ฒ นาระบบชุ ม สายโทรศั พ ท์ ให้ ทั น สมั ย รองรั บ เทคโนโลยี
โทรศัพท์ IP เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการติดต่อสื่อสารทางภาพ
ทางเสียงและการสื่อสารข้อมูลได้ด้วย
3.3 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานมานานซึ่งอุปกรณ์อะไหล่ที่จะทดแทนอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพการใช้งานหาได้ยาก
3.4 เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้อง และช่วยให้การตรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง
ของระบบโทรศัพท์รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องลดลง
3.5 เพื่อขยายเลขหมายโทรศัพท์เพิ่มเติมจากที่ได้ติดตั้งในระยะที่ 1
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อ ให้บริการติดต่อสื่อสารระบบโทรศัพท์-โทรสาร ในข่ ายสื่ อสารของ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยเลขหมายภายใน 5 หลัก ให้กับทุกส่วนราชการใน
สังกัดทั่ วประเทศใช้ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งเชื่อมต่อกั บระบบ
ชุม สายโทรศั พท์ ของส่วนราชการอื่น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ งานโครงข่า ย
สื่อสารระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทยได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
6.1 ระยะที่ 1
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องโทรศัพท์ IP Phone , เครื่องโทรศัพท์แบบ
เห็นภาพ (Video Phone) พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Software License),
ระบบ Softphone , ระบบโทรศัพท์ Analog และอุปกรณ์ Layer 2 Switch
พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.มท., กระทรวงมหาดไทย, วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง), ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต จํานวน 1 เขต /สื่อสารสํานักงานจังหวัด
จํานวน 1 จังหวัด และสื่อสารสํานักงานจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด
- จัดหาระบบการสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication
System) ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
- จัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone
6.2 ระยะที่ 2
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องโทรศัพท์ IP Phone , เครื่องโทรศัพท์แบบเห็น
ภาพ (Video Phone) พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Software License),
ระบบ Softphone , ระบบโทรศัพท์ Analog และอุปกรณ์ Layer 2
Switch พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารอง ทีศ่ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต จํานวน 5 เขต /สื่อสารสํานักงานจังหวัด จํานวน 1 จังหวัด
และสื่อสารสํานักงานจังหวัด จํานวน 29 จังหวัด
จัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone
6.3 ระยะที่ 3
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องโทรศัพท์ IP Phone , เครื่องโทรศัพท์แบบ
เห็นภาพ (Video Phone) พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Software License),
ระบบ Softphone , ระบบโทรศัพท์ Analog และอุปกรณ์ Layer 2 Switch
พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารอง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต จํานวน 6 เขต / สื่อสารสํานักงานจังหวัด จํานวน 1 จังหวัด สื่อสาร
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8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สาํ คัญ
ของโครงการ

สํานักงานจังหวัด จํานวน 28 จังหวัด และ ศอ.บต. จัดฝึกอบรมการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone
ทุกส่วนราชการในสังกัดทั่วประเทศใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้ง
เชื่อมต่อกับระบบชุมสายโทรศัพท์ของส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานโครงข่ายสื่อสารระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทยอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณปี 2557 – 2559
ดําเนินการจัดหา ติดตั้งและขยายระบบโทรศัพท์แบบ IP เพิ่มเติมดังนี้
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
2. กระทรวงมหาดไทย
3. วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง)
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 /สื่อสาร
สํานักงานจังหวัด จํานวน 12 จังหวัด
5. ศอ.บต
6. สื่อสารสํานักงานจังหวัด จํานวน 64 จังหวัด

10. งบประมาณ

ไม่ระบุงบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. ผลลัพธ์

95

รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการรื้อย้ายและติดตั้งสายเคเบิล้ ใยแก้วนําแสงลงใต้ดิน

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.
5.
6.
7.
8.

กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง จัดระเบียบบนทางเท้าหน้าเดิน
โดยได้จัดทําโครงการนําสายเคเบิ้ลต่างๆ ลงใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ร่วมกันวางสายสาธารณูปโภคไว้ใต้ดินตลอดแนวถนนสายหลัก
และถนนสายสําคัญ รวม 13 สาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่
สวยงาม เนื่องจากสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงของ ศสส.สป. ได้แขวน/เกาะเกี่ยว
เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้เคเบิ้ลใยแก้วนําแสงลงใต้ดิน
วัตถุประสงค์ของโครงการ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยต้ อ งการรื้ อ ถอนย้ า ยและติ ด ตั้ ง สาย
เคเบิ้ ล ใยแก้ ว นํ า แสงบนเสาไฟฟ้ า ลงใต้ ดิ น จํ า นวน 1 เส้ น ทาง รวม
ระยะทางของสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงประมาณ 2,800 เมตร คือ เส้นทาง
กระทรวงมหาดไทยกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดําเนินการตามแผนโครงการนําสายลงดินในเขตของ กทม. และการไฟฟ้า
นครหลวง เพื่อให้กรุงเทพมีภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามต่อเนื่องอีก 1 เส้นทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จของการย้ายและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสงลงใต้ดิน
ของโครงการ
ผลผลิต
เดินสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดิน จํานวน 1 เส้นทาง
ผลลัพธ์
ทําให้การเชื่อมต่อระบบสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงได้ดังเดิม
และมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
งบประมาณปี 2558

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

-

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13,500,000 บาท
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน
(Ground System) ของระบบเครื่อมือสือ่ สารของ ศสส.สป.มท.

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ระบบรักษาความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ประจําห้องเครื่องมือ
สื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และหน่วยงาน
ในสังกัดได้ติดตั้งและใช้งานมาเป็นระยะเวลานายกว่า 15 ปี มีการเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องมือสื่อสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จากไฟฟ้าลัดวงจร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสารทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพ
มากขึ้น
3.3 เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและอุปกรณ์
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ร วมถึง ทรั พย์ สิน อื่น ๆ ม่ ใ ห้ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากฟ้า ผ่ า
และไฟกระโชก
3.4 สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยจากการเกิดฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชก
และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
4.2 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทํางาน
ได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ
4.3 ความเสียหายจากไฟฟ้ากระโชกที่เกิดกับระบบสื่อสารลดลง
4.4 ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงทรัพย์สิน
อื่นๆ มีความปลอดภัยจากฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชก และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
4.5 ลดความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชกและการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเชื่อมโยงการสื่อสารด้านความมั่นคงของรัฐ
5.1 ความสําเร็จของการป้องกันความเสีขหายของระบบและเครื่องมือ
สื่อสารที่เกิดจากฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชก และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
5.2 ความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอันตรายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จากฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชก และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
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6. ผลผลิต

หน่ วยงานในสังกั ดสํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 15 หน่ วยงาน และ
สํานักงานจังหวัด 76 จังหวัด ได้รับการติดตั้งระบบรักษาควาปลอดภัยสายดิน
(Ground System) ครบทุกหน่วยงาน

7. ผลลัพธ์

7.1 ระบบและอุปกรณ์เครื่องมือได้รับการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
ไฟฟ้ากระโชก และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
7.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภับจากฟ้าผ่า ไฟฟ้ากระโชก
และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
7.3 ระบบและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร สามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

8. ระยะเวลา

9. กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ จ้ า งปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความปลอดภั ย ของระบบเครื่ อ งมื อ
สื่อสาร (Ground System) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

จํานวนเงิน 75,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 15,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 15,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 45,000,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) ของ ศสส.สป.มท.
“อัคคีภัย” เป็นภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งเรา
อาจไม่ทันรู้ตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําที่มี
มูลเหตุมาจากความประมาทของมนุษย์ จึงต้องเอาใจใส่ให้ความสําคัญกับ
การดูแล ตรวจตรา โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สถานที่
จัดเก็บ เอกสารราชการชนิดที่เป็นกระดาษ ซึ่งอาจเป็นแหล่งกําเนิดหรือ
บ่อเกิดของอุบัติภัยนั้นๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิ ด ขึ้ น กั บ ชี วิ ต และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)
ของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.1 เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนป้องกันการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
3.2 เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3.3 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4.1 ป้องกันการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
4.2 สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของเครื่องมือสื่อสารจากการเกิดอัคคีภัย ครบทุกหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดครบทุกจังหวัด
ห้องเครื่องมือสื่อสาร สํานักงานจังหวัดมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) ครบทุกจังหวัด
7.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบจาก
การเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
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8. ระยะเวลา

9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ
10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

7.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
7.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ระยะเวลาดําเนินการ 480 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่ง
งวดงาน ดังนี้
8.1 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 14,000,000 บาท
- ติดตั้ง 15 แห่ง ระยะเวลา 120 วัน งบประมาณ 14,000,000 บาท
8.2 ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 56,000,000 บาท
- ติดตั้ง 20 แห่ง ระยะเวลา 300 วัน งบประมาณ 18,500,000 บาท
- ติดตั้ง 20 แห่ง ระยะเวลา 390 วัน งบประมาณ 18,500,000 บาท
- ติดตั้ง 21 แห่ง ระยะเวลา 480 วัน งบประมาณ 19,000,000 บาท
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เพื่อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
(ดับเพลิง) ให้กับห้องเครื่องมือสื่อสาร สํานักงานจังหวัดครบทุกจังหวัด
จํานวนเงิน 70,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 14,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 27,300,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 28,700,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ
อย่างหนึ่งในการดํารงชีวิตและการทํางานที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
ดังนั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทําโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้กับหน่วยงานที่เชื่อมโยง
เครือข่ายผ่านสายสื่อสารเคเบิ้ลใยแล้วที่ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้และ
หน่วยงานที่เช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบด้วย 20 กระทรวงหลัก (เชื่อมโยงระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546) ตลอดจนหน่วยงานที่ใช้เครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทยผ่ า นสายเคเบิ้ ล ใยแก้ ว ทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการให้บริการ
เครือข่ายมหาดไทย โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้บริการเครือข่ายทั้งหมด
59 หน่วยงาน ระยะทางสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง 331 กิโลเมตร
3.1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่เครือข่ายมหาดไทยไม่สามารถใช้งาน
ได้เนื่องจากเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic) ชํารุดเสียหาย
3.2 เพื่อดํารงการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยกับหน่วยงานที่ไม่สามารถ
ดําเนินการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic) และข้อจํากัดในเรื่อง
พื้นที่เดินสาย
3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการเปลี่ยน
สายส่งไฟฟ้าอากาศเป็นสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน
3.4 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมท่อร้อยสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงจากหน่วยงานอื่น
3.5 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.มท.
3.6 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์เครือข่ายระยะไกล
ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

3.7 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท. มี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทีท่ ันสมัย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.8 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นมหานครแห่งอาเซียน
4.1 ทุกหน่วยงานที่ใช้บริการเครือข่ายมหาดไทยสามารถให้บริการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ยมหาดไทยได้ ต ลอดเวลา โดยไม่ มี ก ารขั ด ข้ อ งของระบบการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
4.2 หน่วยงานที่ไม่สามารถติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว หรือไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้ว
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยผ่านระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล
ของกระทรวงมหาดไทยได้ตลอดเวลา
4.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic)
ผ่านท่อร้อยสายใต้ดิน และลดข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่เดินสาย
4.4 สามารถขยายเครือข่ายในอนาคตได้ง่าย โดยไม่จํากัด หากต้องการส่ง
ข้อมูลไปยังจุดอื่นก็สามารถทําได้โดยหันทิศทางของสายอากาศไปยังจุดที่
ต้องการได้
4.5 การบํารุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการตรวจวัด ติดตั้ง
ใช้งานง่ายและสามารถรับ – ส่ง ข้อมูลได้ในระยะไกล โดยไม่ต้องเดินสาย
เคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic)
4.6 บุคลกรของ ศสส.สปมท. มีความรู้จากการปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล
5.1 ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทย ของหน่วยงานที่ได้รับ
การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล คู่ขนานกับระบบเชื่อมโยงผ่าน
สายเคเบิ้ลใยแก้ว
5.2 ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทยของหน่วยงานที่ไม่
สามารถติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้วหรือไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้ว
หน่วยงานที่ติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทย จํานวน 32 หน่วยงาน
ได้รับการติดตั้งระบบเครือข่ายระยะไกล
7.1 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic)
และลดข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่เดินสาย
4.4 สามารถขยายเครือข่ายในอนาคตได้ง่ายโดยไม่จํากัด หากต้องการส่ง
ข้อมูลไปยังจุดอื่นก็สามารถทําได้โดยหันทิศทางของสายอากาศไปยังจุดที่
ต้องการได้
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8. ระยะเวลา

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

4.5 การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่ายและสามารถรับ – ส่ง ข้อมูลได้
ในระยะไกล โดยไม่ต้องเดินสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic)
ระยะเวลาดําเนินการ 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดงานที่ 1 ภายใน 240 วัน ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 7 แห่ง
งบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 19,242,000 บาท
- งวดงานที่ 2 ภายใน 480 วัน ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 26 แห่ง
งบประมาณ 2562 จํานวนเงิน 76,974,000 บาท
ดําเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทยให้
หน่วยงาน ดังนี้ 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 2)
กระทรวงมหาดไทย 3) ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ลาดโตนด) 4) กระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ อาคาร A
5) กรมราชองครักษ์ 6) กรมราชทัณฑ์ (ท่าน้ํานนท์) 7) กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (พระราม 9) 8) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 9) รัฐสภา
10) สํานักงบประมาณ 11) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ปทุมวัน) 12) กระทรวง
วัฒนธรรม 13) กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระราม 6) 14) กระทรวง
สาธารณสุข 15) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 16) กระทรวงพาณิชย์ 17) การประปา
นครหลวง 18) การประปาส่วนภูมิภาค 19) กรมที่ดิน (ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ
อาคาร B 20) กองช่างรังวัดที่ดิน (อาคารรังวัด เมืองทองธานี) 21) ศูนย์พัฒนา
กิจการอวกาศกลาโหม (ศรีสมาน) 22) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 23)
ศาลาว่การกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 24) กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 25) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 26) กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
27) กองการสื่อสาร กรมการปกครอง (วังสุนันทา) 28) สํานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ 29) สํานักงาน ก.พ. 30) สํานักงานเลขาคณะรัฐมนตรี 31) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 32) กระทรวงการคลัง
งบประมาณผูกพัน 2 ปี จํานวนเงิน 96,200,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 19,242,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 จํานวนเงิน 79,978,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขระบบโทรศัพท์ IP Phone
ของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ ทํ า การติ ด ตั้ ง ระบบ
ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่าน
ระบบโทรศัพท์ – โทรสาร โดยผ่านเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
ด้วยเลขหมายภายใน 5 หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ นั้น
ปัจจุบัน ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
มีอุปกรณ์บางส่วนเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เนื่องจาก
มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ทําให้ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้
อย่างเต็มที่ อีกทั้งจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ของบางหน่วยงานในกระทรวงฯ
มีไม่เพียงพอที่จะรองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับได้มีการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาเป็ น ลํ า ดั บ ซึ่ ง เป็ น ที่
ยอมรับขององค์กรต่างๆ ว่าเป็นแนวทางที่ควรนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการจ้างบํารุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไขระบบโทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
กระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้มี
สภาพสมบูรณ์พร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อพัฒนาระบบชุมสายโทรศัพท์ ให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีโทรศัพท์
IP เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการติดต่อสื่อสารทางภาพ ทางเสียง
และการสื่อสารข้อมูลได้ในคราวเดียวกัน
3.3 เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้มีความสามารถรองรับการเชื่อมโยงต่อ
การใช้งานกับระบบโทรศัพท์ IP ของศูนย์ราชการแห่งใหม่กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.

5.

6.

7.

8.

3.4 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานมานาน ซึ่งอุปกรณ์อะไหล่ที่จะหามาทดแทนอุปกรณ์ที่ชํารุด
หรือเสื่อมสภาพการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน
3.5 เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องและช่วยให้การตรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง
ของระบบโทรศั พ ท์ ไ ด้ ร วดเร็ ว ขึ้ น ลดระยะเวลาการเกิ ด เหตุ ขั ด ข้ อ งให้
น้อยลง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กระทรวงมหาดไทยมีระบบชุมสายโทรศัพท์ ที่ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์แบบ IP เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
มหาดไทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีระบบชุมสายโทรศัพท์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับ
ของโครงการ
ระบบโทรศัทพ์แบบ IP โดยเชื่อมต่อกับระบบชุมสายโทรศัพท์ของส่วน
ราชการอื่นๆ และโครงข่ายสื่อสารระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แบบ IP สามารถเชื่อมต่อกับระบบชุมสาย
ของหน่วยงานในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยและส่ ว นราชการอื่ น ๆ มี ร ะบบ
ชุมสายโทรศัพท์ที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP ให้ใช้งานได้โดยต้อง
สามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์เดิม และเครือข่ายสื่อสารที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP เพื่อใช้งาน
ณ ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดำเนินการเชื่อมต่อ
ระบบการสื่อสารกับศูนย์ราชการใหม่ ถ. แจ้งวัฒนะ ศูนย์พัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต จํานวน 2 แห่ง และสถานีสื่อสารจังหวัด จํานวน 10 แห่ง
ระยะที่ 2 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP เพื่อใช้
งานที่ ศ าลาว่ า การกระทรวงมหาดไทยและเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบที่ ศู น ย์
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10. งบประมาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต จํานวน 3 แห่ง สถานีสื่อสารจังหวัด จํานวน 14 แห่ง และศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
ระยะที่ 3 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP เพื่อใช้
งานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จํานวน 7 แห่ง และ
สถานีสื่อสารจังหวัด จํานวน 39 แห่ง
46,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 23,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 23,000,000 ล้านบาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารหลัก (Backbone Network) เพื่อเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศและการสื่ อ สารในภาครั ฐ โดยได้ ทํ า การเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
และส่วนราชการอื่นๆ มาเป็นเวลานาน 10 กว่าปี จึงทําให้อุปกรณ์บางส่วน
ชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทําให้ไม่สามารถรองรับการใช้งาน
ได้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้งาน
เพิ่ มเติ มได้ อนาคตได้ โดยเฉพาะการใช้ งานในระบบทางภาพ และเสี ยง
ตลอดจนการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบ
เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการบํารุงรักษา
และซ่ อ มแซมแก้ ไ ขอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระบบสื่ อ สารของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการใช้งานในระบบภาพ และเสียง ตลอดจน
การใช้งานบนอินเทอร์เน็ตของส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรองรับต่อการใช้งานในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้ยาก
3.2 เพื่อลดโอกาสการเกิ ดเหตุขั ดข้องและช่ วยให้การตรวจสอบ แก้ไข
เหตุขัดข้องของอุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
มีความทันสมัย และรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ในอนคต
3.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความเร็วสูงของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีสภาพสมบูรณ์ และรองรับต่อการใช้งาน
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้การบริการติดต่อสื่อสารทางภาพ เสียง และการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
หลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงการใช้งานบนเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
กระทรวงมหาดไทยมีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารที่มีเครือข่าย
ความเร็วสูง ไว้รองรับการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

ทุกส่วนราชการในสังกัดทั่วประเทศสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับระบบชุมสายโทรศัพท์ของส่วน
ราชการอื่ น ๆ ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ สารของกระทรวงมหาดไทยได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและประสิทธิภาพ

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อหาผู้
รั บ จ้ า งมาดํ า เนิ น การตามโครงการจ้ า งบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ข
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย

10. งบประมาณ

13,000,000 ล้านบาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

โครงการนิ เ ทศงาน สั ม มนา ถอดบทเรี ย น และปรั บ กระบวนทั ศ น์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ Digital Economy และ
Thailand 4.0
จากนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งถือเป็น
การขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนึ่งในการขับเคลื่อนที่สําคัญคือ การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเข้าสู่ยุค Digital Government ซึ่งทําให้ภาครัฐต้องวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาใหม่ เป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวเข้าสู่ Digital Economy
และThailand 4.0 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการให้กับประชาชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากเดิมใช้ระบบ
Asynchronous Transfer Mode : ATM ปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบ
Multiprotocol Label Switching : MPLS เพื่อสนับสนุนสํานักงานจังหวัด
และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดได้บูรณาการ และใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทย ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference
System : VCS ) อยู่ระหว่างการพัฒนาสู่เทคโนโลยี High Definition ใช้
เป็นกลไกในการแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ (Single
Command) สําหรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระบบสื่อสารพื้นฐานล่มสลาย
รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทยสามารถสถาปนาเครือข่าย
สื่อสารได้ทุกระบบหลังเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที พร้อมด้วยระบบ
Unified Communication ภาพ เสียง และข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
ดาวเทียมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และผ่านเครือข่าย 4 G ในสถานการณ์ปกติ
เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลสร้างประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy ปัจจัยสําคัญที่สุดคือการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร สํ านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย จึง เห็ น เป็ น การสมควรให้ มี
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โครงการนิ เ ทศงาน สั ม มนา ถอดบทเรี ยน และปรั บ กระบวนทัศ น์ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ Digital Economy และ
Thailand 4.0 ขึ้น เพื่อปรับแนวคิด พัฒนา และเสริมสร้างทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) ของบุคลากรให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ ใช้เป็นเครื่องมือในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้กับประชาชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สามารถสนับสนุน ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะก้าวเข้าสู่ Digital
Government ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพผ่านช่องทางโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น
3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy)
ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ และริเริ่มระบบ Digital Government ขั้น
พื้นฐานให้บริการกับประชาชน ต่อไป
3.3 เพื่ อบู รณาการและสร้ างเครื อข่ ายเชื่ อมโยงการทํ างานของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสร้างประโยชน์สุข
ให้กับประชาชน
3.4 เพื่ อมี เอกสารแนะนําการปฏิบัติงานให้กับบุค ลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ให้สามารถบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะก้าวเข้าสู่ Digital Government
ส่ง ผลให้เกิดการประยุกต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ างมีประสิทธิภาพ
4.2 บุคลากรสามารถใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) ให้เกิด
ประโยชน์ สร้างสรรค์ และริเริ่มระบบ Digital Government ขั้นพื้นฐาน
ให้บริการกับประชาชน
4.3 มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ก้าวเข้าสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0
4.4 เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางานของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสร้างประโยชน์สุข
ให้กับประชาชน
4.5 มี เ อกสารแนวทางการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ
ของโครงการ
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6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

6.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งโครงการฯ จํานวน 290 คน
6.2 เอกสารให้ความรู้ประกอบการสัมมนา
6.3 เอกสารสรุปผลการสัมมนา
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ในเรื่องของการบูรณาการระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ ผู้บริหารที่จะก้าวเข้าสู่ Digital Government ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
ประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีด ิ จ ิ ท ั ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองรั บ Digital
Economy และ Thailand 4.0
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

การบรรยายและชี้แจงหลักการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงมหาดไทย ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รองรั บ Digital
Economy และ Thailand 4.0
720,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. ความสําคัญของโครงการ ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการ
หลักการและเหตุผล
ตามโครงการติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) 5 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ใ นพื้ น ที่ ทุ ก อํ า เภอใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่
จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ในอําเภอเมืองจังหวัดสตูลและติดตั้งใน
พื้นที่ 8 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อําเภอเมืองสงขลา อําเภอ
หาดใหญ่ อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอ
นาหม่อม และอําเภอสะเดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสถานที่สําคัญของ
ทางราชการ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเริ่มดําเนินการ
โครงการมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มาตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2546 เป็ น ต้ น มา จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด การ
รับประกันการใช้งานไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ในการนึ้ เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชนใน
พื้นที่ดังกล่ าว จึ งมีความจําเป็นต้องจัดทํ าโครงการจ้างบํารุงรัก ษาและ
ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยแก่
ประชาชนและชุมชน ย่านการค้า สถานที่ราชการสําคัญ สาธารณสถาน วัด
โรงเรียน สาธารณสมบัติ อาทิเช่น เสาส่งสัญญาณ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ
3.2 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังจุดยุทธศาสตร์ในอําเภอต่างๆ ที่มีสถานการณ์
รุนแรง
3.3 เพื่อเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างมาตรฐานที่ดีในการรักษา
ความปลอดภัยในสถานที่ บุคลากรกรของทางราชการ และประชาชน
ในพื้นที่ที่มสี ถานการณ์รุนแรง
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มีการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มาใช้ในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 ศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็น และจัดทํา TOR
9.2 ดําเนินการเพื่อหาผู้รับจ้างฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ
9.3 กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จํานวนเงิน 90,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 45,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 45,000,000 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยระบบการประชุม วีดิทั ศ น์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video
Conference System) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ดําเนินการเปิดให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
หน่ว ยงานภายนอกตามที่ไ ด้ร้อ ง ในปัจ จุบัน มีก ารเสื่ อมสภาพ อุป กรณ์
บางอย่างเกิดการชํารุดไม่สามารถใช้งานตามปกติ เนื่องจากการใช้งานมา
เป็ น เวลานานถึ ง 8 ปี จนส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพในการ
ให้บริการที่มีความจําเป็นต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว
ที่มาขอรับการบริการ ซึ่งบางครั้งเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้
การจัดระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video
Conference System) มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการแก่ส่วนราชการ
ต่ า งๆ ที่ ม าขอรั บ การบริ ก าร จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า โครงการจ้ า ง
บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบการประชุ ม วี ดิ ทั ศ น์ ท างไกลของ
กระทรวงมหาดไทยให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาขอรับการบริการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) ของกระทรวงมหาดไทย มาทดแทนของเดิมที่ชํารุดให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขัดข้องของอุปกรณ์วีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
3.3 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจากผู้ชํานาญการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
3.3 เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาการให้บริการแก่
ส่วนราชการต่างๆ ทีม่ าขอรับการบริการในการจัดประชุมผ่านระบบวีดีทศั น์
ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทยให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 มีระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของ
กระทรวงมหาดไทยได้รับการซ่อมแซม บํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 กระทรวงมหาดไทยมี การป้ องกั นการขั ดข้องของอุ ปกรณ์ ระบบการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและ
ของโครงการ
ส่วนภูมิภาคมีระบบการประชุมวี ดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference
System) ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลผลิต
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) ประสิทธิภาพ มาทดแทนของเดิมที่ชํารุด และมีการป้องกันการ
ข้องของอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
7. ผลลัพธ์
ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของ
หน่วยงานในสังสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ได้รับการดูแล และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

มีการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจากผู้ชํานาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) เพื่อยกระดับและพัฒนาการให้บริการ
แก่ส่วนราชการต่างๆ ที่มาขอรับการบริการจัดประชุมผ่านระบบการประชุมวีดี
ทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย
18,00,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 9,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 9,000,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครือข่ายสื่อสารและ
ระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย
2. ความสําคัญของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่
หลักการและเหตุผล
รับผิดชอบในการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสารและระบบสื่อสารข้อมูล โดยใช้เสริม
และสํารองระบบสื่อสารที่เช่าใช้ด้วยระบบภาคพื้นดิน (วงจรเช่าเชื่อมโยง
จากส่วนกลาง กทม. ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
จํ านวน 12 จั งหวั ด) ในการสนั บสนุ นงานภารกิ จเกี่ยวกั บการถวายความ
ปลอดภัยในด้านการสื่อสารแด่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุ กพระองค์ ตลอดจนสนั บสนุ นการบริ หารราชการแผ่ นดิ นของรั ฐบาล
กระทรวง กรม หน่วยงานภาครัฐของประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบกับภัยพิ บัติในด้ านต่ างๆ ได้ต่อเนื่ องตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งระบบสื่อสารอื่นไม่สามารถนําไปใช้งานได้ หรือถูกตัดขาดด้วยภัยพิบัติต่างๆ
โดยปั จ จุ บั น มี ส ถานี ด าวเที ย มในความรั บ ผิ ด ชอบอยู่ 2 ลั ก ษณะ คื อ
ลักษณะที่เช่าใช้เฉพาะช่องสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารและ
ดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษาเอง จํ า นวน 44 สถานี และลั ก ษณะที่ เ ช่ า ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์และการบํารุงรักษาจากเอกชน จํานวน
15 สถานี รวมเป็ น 59 สถานี ซึ่ งเปิ ดให้ บริ การได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนกระทั่งในปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาเช่า ดังนั้น เพื่อให้
ระบบสื่ อสารดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้ งานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า โครงการ
จ้ า งบํ ารุ งรั ก ษาและซ่ อ มแซมเครือ ข่า ยสื่อสารและระบบดาวเทีย มของ
กระทรวงมหาดไทยขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมที่ทันสมัยทดแทนระบบเดิม
และเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ รในด้ า นการถวายความปลอดภั ย ด้ า นการสื่ อ สารแด่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวง กรม หน่วยงานภาครัฐของ
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4.

5.
6.

7.

8.

ประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติในด้าน
ต่ า งๆ ได้ ต่ อ เนื่ อ งตลอด 24 ชั่ ว โมง ในทุ ก พื้ น ที่ ทุ ก จั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องมีระบบสื่อสารดาวเทียมที่มปี ระสิทธิภาพมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และช่วยเหลือประชาชน
เมื่อประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ได้อย่างทันท่วงที
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ รั บ การบริ ก ารในด้ า นการสื่ อ สารผ่ า น
ของโครงการ
ระบบสื่อสารดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต
กระทรวงมหาดไทยมีระบบการสื่อสารดาวเทียม ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
สื่อสารระบบโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร และระบบสื่อสารข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีระบบการสื่อสารดาวเทียม ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร และระบบสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีต่อเนื่อง
และประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อจัดหาผู้
รับจ้างมาดําเนินการตามโครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครือข่าย
สื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
36,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 18,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 18,000,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ของกระทรวงมหาดไทย (ระยะที่ 1)
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของ
สังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย
และการพัฒนาเมือง โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลาง
การบริหารราชการ และมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ได้มีการนําระบบวิทยุสื่อสาร
ย่านความถี่ VHF/FM เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารและสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
จากการสํารวจ พบว่า ในปัจจุบันระบบวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
ได้ชํารุดและประสิทธิภาพในการใช้งานต่ําลง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา
นานกว่า 19 ปี หลังจากที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงครั้งสุดท้ายไปเมื่อปี
พ.ศ. 2540 ประกอบกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี
แบบเก่าที่ไม่สามารถรองรับการเชื่อมโยงร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันได้
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องจัดทํา “โครงการเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1” ขึ้น เพื่อพัฒนา
ระบบวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถบูรณาการการ
ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม จํานวน 27 จังหวัด เพื่อ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการบําทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF/FM ของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Phone, Tablet และ
ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม 27 จังหวัด ในระยะที่ 1 เพื่อสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุงานตามภารกิจ
ในการบําทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ประชาชน
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

กระทรวงมหาดไทยมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารย่านความถึ่ VHP/FM Digital
Radio ที่มีประสิทธิภาพสูงและรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นําเข้ามาใช้
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภายในสังกัดทั้งในส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
กระทรวงมหาดไทยให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงมหาดไทยมี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ยเครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร
ย่านความถึ่ VHF/FM Digital Radio ที่มีประสิทธิภาพสูง
กระทรวงมหาดไทยมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารย่านความถึ่ VHF/FM Digital
Radio ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงเครือข่าย
หน่วยงานในสังกัดฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการแผ่นดินตลอดจนสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ในระยะที่ 1 โดยมีรายะละเอียด ดังนี้
1. ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สป.มท. (ศู น ย์ ค วบคุ ม
เครือข่ายวิทยุสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย) ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่งมือ
สื่อสารและบูรณาการเชื่อมโยงการใช้งานร่วมกับเครือข่ายสื่อสารทางด่วน
ข้อมูลความเร็วสูงของ มท. (Multiprotocol Label Switching : MPLS)
1) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Management
System) แบบที่ 1 จํานวน 1 ระบบ
2) อุปกรณ์เชี่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio over IP Gateway)
จํานวน 1 ชุด
3) เครื่ อ รั บ ส่ ง วิ ท ยุ สื่ อ สารแบบทวนสั ญ ญาณแม่ ข่ า ย VHF/FM
Analog/Digital Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จํานวน 20 ชุด
4) เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ VHF/FM Analog/Digital
Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จํานวน 20 ชุด
5) เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ VHF/FM Analog/Digital
Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จํานวน 50 ชุด
6) ชุ ด เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ สื่ อ สารแบบเคลื่ อ นที่ (Radio
Interconnection Set) VHF/FM Analog/Digital Radio จํานวน 2 ชุด
7) สายอากาศพร้อมนําสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
8) อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จํานวน 1 เครรื่อง
9) อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
2. ศาลากลางจังหวัดหรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด จํานวน 6 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดนครปฐม
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3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดเพชรบุรี
4) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
6) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา
ซึ่งในแต่ละแห่งประกอบด้วย การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่สารและ
บูรณาการการเชื่อมโยงการใช้งานร่วมกับเครือจ่ายสื่อสารทางด่วนข้อมูล
ความเร็วสูงของหน่วยงาน (Multiprotocol label Switching : MPLS) ดังนี้
- ระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Management
System) แบบที่ 2 จํานวน 1 ระบบ
- อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio over IP Gateway)
จํานวน 1 ชุด
- เครื่ อ งรั ง ส่ ง วิ ท ยุ สื่ อ สารแบบทวนสั ญ ญาณแม่ ข่ า ย VHF/FM
Analog/Digital Radio Repeater ชนิดประจําที่ ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า
50 วัตต์ 50% Duty Cycle จํานวน 1 ชุด
- เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ VHF/FM Analog/Digital
Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จํานวน 5 ชุด
- เครื่องรับวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ VHF/FM Analog/Digital Radio
ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จํานวน 15 ชุด
- สายอากาศพร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จํานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
3. ศาลากลางจังหวัดหรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ซึ่ง
เป็นจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 21 จังหวัด ดังนี้
- จ.ปราจีนบุรี จ..สระแก้ว จ.นครนายก และ จ.สมุทรปราการ
- จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สุพรรณบุรี
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม
- จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง
- จ. ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
- จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
ในแต่ละแหล่งประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและบูรณาการ
การเชื่อมโยงในการใช้งานร่วมกับเครือข่ายสือ่ สารทางด่วนข้อมูลความเร็วสูง
ของกระทรวงมหาดไทย (Multiprotocol label Switching : MPLS) ดังนี้
- อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio over IP Gateway)
จํานวน 1 ชุด
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7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

- เครื่ อ งรั บ – ส่ ง วิ ท ยุ สื่ อ สารแบบทวนสั ญ ญาณแม่ ข่ า ย VHF/FM
Analog/Digital Radio ชนิดประจําที่ ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
50% Duty Cycle จํานวน 1 ชุด
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ VHF/FM Analog/Digital
Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จํานวน 5 ชุด
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ VHF/FM Analog/Digital
Radio ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จํานวน 15 ชุด
- สายอากาศพร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
กระทรวงมหาดไทยมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารย่านความถึ่ VHP/FM Digital Radio
ที่ทันสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน
ภายในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
งบประมาณ 27,883,200 ล้านบาท
ดํา เนิ น การตามระเบีย บสํา นั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ ฯ เพื่ อ หา
ผู้ รั บ จ้ า งมาดํ า เนิ น การออกแบบ และติ ด ตั้ ง เชื่ อ มโยง อุ ป กรณ์ บ ริ ห าร
จัดการเครือข่ายวิทยุสื่อสารอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร เครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสารแบบทวนสัญญาณชนิดประจําที่เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิด
ติดรถยนต์ เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ชุดเชื่อมโยงเครือข่าย
วิทยุ สื่อสารแบบเคลื่อนที่ สายอากาศ สายนําสัญญาณ อุปกรณ์สํารอง
ไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในย่านความถี่ VHF/FM Digital
Radio โดยบูรณาการการเชื่อมโยงใช้งานบนเครือข่ายสื่อสารทางด่วน
ข้อมูลความเร็วสูงของกระทรวงมหาดไทย (Multiprotocol
Label
Switching : MPLS) ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 27 จังหวัด
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ 27,883,200 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภายในกระทรวงมหาดไทย และ ศสส.สป.มท.
เนื่องจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ที่มีอ ายุ ก ารใช้ งานมากกว่า 10 ปี เกิ ด ความชํ า รุ ดเสี ยหายประกอบกั บ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในปัจจุบันมีการพัฒนาจากระบบ
Analog
เป็นระบบ Digital จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันการก่อวินาศกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. เพื่อใช้ในการตรวจตราพื้นที่สามารถ
ควบคุมสั่งการ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาในพื้นที่ในภาพรวมได้ชัดเจน มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพในการสั่งการบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่กระทรวงมหาดไทย
3.2 เพื่ อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณพื้น ที่ ที่ ไ ม่ มี
เจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่
3.3 เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุการณ์ อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ใน
รูปแบบต่างๆ
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
หากมีเหตุการณ์การที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้น
3.5 เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและช่ ว ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
กระทรวงมหาดไทย
3.6 เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

10. งบประมาณ

4.1 มีการบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติในการณีพบเจอวัตถุต้องสงสัย มีระบบบริหารจัดการ
แผนในสภาวะฉุกเฉิน และบันทึกข้อมูลสํารองภาพได้ไม่ต่ํากว่า 30 วัน
4.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิตอลชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพของความคมชัดภาพในระดับ Full HD (High Definition)
1920 x 1080 pixels
4.3 มีระบบควบคุมที่รองรับการบูรณาการจากส่วนราชการอื่นๆ ทั้งด้าน
หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
5.1 สามารถบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน และสามารถดูภาพเหตุการณ์
ย้อนหลังได้
5.2 สามารถเฝ้าระวังตรวจสอบ และควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย บุคคล
ทรัพย์สินและอาคาร สถานที่บริเวณภายในและโดยรอบ
5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลพยานหลักฐานการกระทําความผิดหรือการกระทํา
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการได้รับการดูแล รักษา
ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ ปี 2560
ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายในกระทรวงมหาดไทยและ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาน สป.มท. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุฯ เพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ทรัพย์สินของทางราชการ
จํานวนเงิน 10,312,400 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารการสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชุม
ของกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจหน้าที่พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้ง ตรวจซ่อม
บํารุงกรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ส่วน
ราชการต่างๆ และจังหวัด โดยมีกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ฝ่ายระบบ
วีดีทัศน์ทางไกลและการประชุมรับผิดชอบในการบริหารจัดการการประชุม
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รวมทั้ง การประชุมสนับสนุนการ
บริหาราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง กรมและ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมของ
กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ทําให้ปัจจุบันระบบ
บางส่วนมีการเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความขัดข้องในระหว่าง
การประชุมบ่อยครั้ง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นถึงความจําเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งดํ าเนิ นการปรั บปรุ งระบบโสตทั ศนู ปกรณ์ เพื่ อการประชุ มของ
กระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านการประชุ ม วี ดี ทั ศ น์
ทางไกล (Video Conference) และการประชุมสนับสนนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชุมของกระทรวงมหาดไทย
สําหรับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระทรวงมหาดไทย ที่แจ้งขอ
ใช้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้รับขอการบริการ
4.1 เพื่อจัดหาระบบโสตทัศน์นูปกรณ์เพื่อการประชุมของกระทรวงมหาดไทย
มาทดแทนอุปกรณ์ของระบบเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน
4.2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการประชุมด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับ
การบริการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

10. งบประมาณ

4.3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
กระทรวงมหาดไทยมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพ และรองรับต่อการ
ใช้งานในการประชุมของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยได้ รั บ การอํ า นวยความสะดวก
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย จากการนําระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ประชุมเข้ามาใช้เพื่อการบริหารราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ ปี 2560
9.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติฯ จากผู้บริหาร
9.2 จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
9.3 กําหนดราคากลาง
9.4 กําหนดหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ตาม
แนวทางปฏิบัติฯ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Bidding :
e-bidding)
9.5 ประกวดราคา
9.6 ลงนามในสัญญาฯ
9.7 ควบคุม กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาฯ
9.8 ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
9.9 เบิกจ่ายเงิน
จํานวนเงิน 4,082,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.มท.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
125

รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย (Video Conference System)
กระทรวงมหาดไทยได้มีการนําระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video
Conference) เข้าใช้ในการบริการให้แก่หน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนภารกิจ
ของผู้บริหารในภารกิจเร่งด่วน ที่มีความจําเป็นต้องตัดสินใจภายในเวลาเร่งด่วน
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันต้องการดําเนินการอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัย
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยสนับสนุน
งานตามภารกิจ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุม
ของหน่วยงานในสังกัดฯ ทําให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และเป็นการเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และสามารถถ่ายทอดและกระจายข้อมูล
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆ คนในเวลาเดียวกันมาเป็นเวลานานหลายปี แต่ใน
ปัจจุบันระบบดังกล่าวไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคุณภาพและ
ความละเอียดของภาพที่สูงขึ้น (High Definition) ประกอบอุปกรณ์บางอย่าง
เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน จึงทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง
เพื่อให้การบริการและการสนับสนุนงานตามภารกิจการประชุมผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) สามารถตอบสนองต่อผู้มาขอรับ
การบริการ อาทิเช่น รัฐบาล กระทรวงกรม และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ร้องขอใช้บริการทั้งในสภาวะการประชุมปกติ
การประชุมภารกิจเร่งด่วน จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการประชุม วีดิทั ศ น์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video
Conference System) ของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพและรองรับ
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.1 เพื่อจัดหาระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
และอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์มาติดตั้งแทนอุปกรณ์ของระเบบเดิมที่หมดอายุ
การใช้งาน
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการให้บริการจัดการประชุมผ่านระบบการประชุม
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
และความละเอียดของภาพที่สูงขึ้น (High Definition)
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8. ระยะเวลา

3.3 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ต่า งๆ บริห ารราชการและวิ นิ จฉั ย สั่ งการด้ ว ยความถู กต้ อ งรวดเร็ วทั น ต่ อ
เหตุการณ์
3.4 เพื่อให้ระบบประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference
System) ของกระทรวงมหาดไทยสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
3.5 เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีระบบ
การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ที่มีประสิทธิภาพ
ไว้รองรับภารกิจเร่งด่วนของผู้บริหาร และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ที่มา
ร้องขอใช้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจสําคัญและภารกิจเร่งด่วน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด พร้อมทั้งศูนย์
อํานวยการบริ ห ารจังหวั ดชายแดนใน (ศอ.บต.) มีระบบการประชุ ม ผ่าน
ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดตั้งระบบการประชุมผ่าน
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) พร้อมอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7.1 มี ร ะบบการประชุ ม ผ่ า นระบบการประชุ ม วี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล (Video
Conference System) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใหม่มาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่
หมดอายุการใช้งาน
7.2 กระทรวงมหาดไทยมีระบบการประชุมผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและ
รองรับอนาคต
7.3 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต่างๆ
สามารถบริหารราชการและวินิจฉัยสั่งการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
7.4 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2561

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารจากผู้ชํานาญการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบวีดิทัศน์ทางไกล

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
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10. งบประมาณ

(Video Conference System) เพื่อยกระดับและพัฒนาการให้บริการแก่
ส่วนราชการต่างๆ ที่มาขอใช้บริการจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ 180,869,600 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 63,147,800 บาท
ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 117,721,800 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สําหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของ
สังคม ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย ทําให้ต้องมีการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานร่วมกันทั้งจากภายในหน่วยงาน และจากภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งมีจํานวนมากในแต่ละวัน ประกอบกับบริเวณพื้นที่ทั้งภายในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบริเวณที่กว้างขวาง ยากต่อการดูแลได้ทั่วถึง จึง
ทําให้การจัดระบบการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในปัจจุบันการควบคุม
การเข้า – ออก บริเวณดังกล่าว มีเพียงยามรักษาความปลอดภัยตามประตู
เข้า - ออก ทําให้ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ดั งนั้น เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชี วิต และทรัพ ย์สินแก่ เจ้ า หน้ าที่ ที่
ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เข้ามาติดต่อราชการ จึงมีความจําเป็นต้องจัดทํา
โครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สําหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในเหตุการณ์ร้ายหรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เพื่ออํานวยการบริการให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม
3.1 เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยไว้คอยสอดส่อง ควบคุม
ดูแลความปลอดภั ยในชีวิตและทรั พย์ สิ น บริ เวณพื้นที่ หน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่
3.3 เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
3.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
3.5 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
3.6 เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นพยายหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยไว้คอยควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ไว้คอยดูแล รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ไว้คอยดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในบริเวณหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ 2561
ดํ าเนิ นการตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมตรี ว่ าด้ วยการพั สดุ ฯ เพื่ อสรรหา
ผู้ รั บจ้ างงานตามโครงการจั ด หาและติ ด ตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด CCTV
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ 137,794,158 ล้านบาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างของ ศสข. 1 (พระนครศรีอยุธยา)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

7. ผลลัพธ์

ด้วยอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ที่ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดฯ และเป็นที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการและการสื่อสารของหน่วยงาน ในการใช้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพเก่าแก่ ทรุดโทรมตาม
ระยะเวลาการใช้งาน เนื่องจากอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
หลายปี จนส่งผลให้ห้องทํางานบางห้องทรุดโทรมเสียหาย ทําให้ไม่ปลอดภัย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นควรจัดทําโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) เพื่อ
ซ่อมแซม และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความปลอดภัยกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
และบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพที่ดี มีความสวยงาม
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างอาคารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1
(พระนครศรีอยุธยา) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสวยงาม และสนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
ร้อยละความสําเร็จของโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของ ศสข. 1
(พระนครศรีอยุธยา)
อาคารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสวยงาม และสนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดมีความสุข และความพึงพอใจในการทํางาน

8. ระยะเวลา

งบประมาณปี 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อสรรหา
ผู้รับจ้างมาดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) และบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
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10. งบประมาณ

มีความสวยงาม และสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ 233,700 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศทีใ่ ช้งานประจํารถยนต์
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยเครื่องปรับอากาศรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) เริ่ม
ติดตั้งและใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการเสื่อมสภาพ
ตามอายุ ก ารใช้ ง าน เห็ น ควรให้ มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่
ใช้งานกับระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ได้ตามปกติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้เครือ่ งมือสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อรองรับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 เพื่อให้ระบบเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารสามารถใช้งานได้ ในทุกๆ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อหน่วยงานที่ร้องขอรับบริการ
4.2 เครื่องมือสื่อสารสามารถทํางานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้สามารถทํางานได้
ตามปกติ

6. ผลผลิต

6.1 เครื่องปรับอากาศสามารถทํางานได้ตามปกติ
6.2 อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

สนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอได้เป็นอย่างดี

8. ระยะเวลา

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําแผน/โครงการ ขออนุมัติโครงการ
9.2 ดําเนินการตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ปรับปรุง
9.3 ทดสอบระบบ
9.4 สรุปผลการดําเนินงาน
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10. งบประมาณ

จํานวน 25,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

Homepage ของ ศสข. 4 ยังไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากรในหน่วยงาน
และหน่วยงานราชการอื่น ๆ เท่าที่ควร เหตุผลหลักคือ โครงสร้างการนําเสนอ
ข้อมูลยังมีความสับสน ไม่เป็นหมวดหมู่ ขาดไฟล์ข้อมูลที่นําเสนอ และการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งยังขาดหลักเกณฑ์และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อการ
อัพเดทไฟล์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเว็บเพ็จหน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ ศสข.4 ให้เป็นที่น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานในการใช้เว็บและบริการเว็บในแนวทางเดียวกัน
จึงได้เกิดแนวทางโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้การเข้าถึงของข้อมูลเป็นไปอย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างดี
3.2 ให้มีรูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่เอื้อต่อการค้นหาอย่างเป็นระบบ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างน่าสนใจขึ้น
3. เพิ่มความเป็นระเบียบโดยจัดหมวดหมู่ และลดขนาดภาพ (Banner)
เพื่อให้แสดงผลรวดเร็วขึ้น
4. ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และง่าย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ศสข.4 มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
4.2 ใช้เว็บไซต์เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของ ศสข.4
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

เวลาเฉลี่ยการปรับปรุง Web Site และร้อยละของความสําเร็จการนําเข้า
ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของ ศสข.4
6.1 ง่ายต่อการอัพเดทไฟล์ข้อมูลลงในเว็บเพ็จของ ศสข.4
6.1 สามารถนําเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
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8. ระยะเวลา

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 กําหนดนโยบายและรูปแบบที่เหมาะสมของเว็บเพ็จหน้าแรกของ ศสข. 4
9.2 กําหนดโครงสร้างและเว็บเพ็จของงานภายใน ศสข.4
9.3 จัดทําเว็บ
9.4 ติดตั้งและเผยแพร่

10. งบประมาณ

10,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข. 4
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Hotspot Wi-fi)
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดํารงชีวิตของยุค
โลกาภิวัตน์ ที่ต้องการความสะวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และจะต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลาระบบเครือข่ายไร้สายจึง
เป็นระบบที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีที่สุดในภาวะปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.2 สร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากรในการเข้าใช้งานระบบฯ
3.3 ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการเข้างานระบบฯ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ศสข. 4 มีระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการในย่านศูนย์ราชการของจังหวัดนครราชสีมา (โดยประมาณ 500 เมตร)
4.2 สามารถตอบสนองและสนับสนุนระบบงานของหน่วยงาน ด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว
4.3 ทุกหน่วยงานที่อยู่ในย่านบริการสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
ของโครงการ
(Hotspot Wi-fi) ของ ศสข. 4
6. ผลผลิต
6.1 ศสข.4 มีระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสู (Hotspot Wi-fi) ไว้ใช้งาน
6.2 หน่วยงานราชการที่อยู่ในย่านบริการสามารถเข้าใช้งานได้
7. ผลลัพธ์
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายทุกชนิด เช่น Tablet, netbook, notebook,
mobile Phone เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
8. ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 สํารวจ ออกแบบ วางแผน การติดตั้งระบบฯ
9.2 ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะ ของอุปกรณ์
9.3 การจัดหา/จัดซื้อ อุปกรณ์ดําเนินการ
9.4 การติดตั้ง/ทดสอบระบบการใช้งาน
9.5 สรุปผลการดําเนินงาน
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10. งบประมาณ

ประมาณ 16,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 4
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2.

3.

4.

5.

โครงการการวางระบบงานให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) สามารถทํางานทดแทนกันได้
ความสําคัญของโครงการ ด้ วยกรณี ที่ ข้ าราชการมี การลากิ จ ลาป่ วย ลาพั กผ่ อน โยกย้ าย ลาออก
หลักการและเหตุผล
เกษียณก่อนกําหนด หรือเกษียณตามอายุราชการ โดยมากจะทําให้งานเกิด
การชะงักหรือขาดตอน เนื่องจากผู้ร่วมงานอื่นในหน่วยงานที่ทํางานหน้า
เดี ยวไม่เคยเปลี่ยนแปลงงานเลยทํ าให้ไม่ สามารถทํ างานทดแทนกั นได้
เนื่องจากไม่มีความรู้และทักษะในงานของผู้ร่วมงานที่ลาฯ จําเป็นต้องคอย
ผู้โยกย้ายมาใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการศึกษางานอีกระยะหนึ่ง ดังนี้
หากมีราชการเร่งด่วนก็อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานของทาง
ราชการได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 ทําให้นายช่างไฟฟ้าชํานาญงานทุกคนของ ศสข. หรือ หน่วยงานของ
ศสส.สป. สามารถทํางานทดแทนกันได้
3.2 ทําให้เกิดการทํางานเป็นทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ หรือการลาทุกชนิดเกิดขึ้นก็ตามผู้ร่วมงาน
คนอื่นก็จะสามารถทํางานแทนกันได้
4.2 ทําให้ระบบงานราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
4.3 เกิดความรัก สามัคคี และความร่วมมือในหมู่คณะเนื่องจากทุกคน
ต่างรู้งานของกันและกัน
4.4 ทุกคนต่างเรียนรู้งานของกันและกัน ทําให้เกิดวงรอบความรู้หรือวงจร
ความรู้เท่าเทียมกัน
4.5 ทําให้เกิดวงรอบการหมุนเวียนงานทุก 6 เดือน ทีมงานมีประสบการณ์
และทักษะในการทํางาน
4.6 เกิดความกระตือรือร้นในการทํางานเนื่องจากไม่ได้ทํางานหน้าเดียว
ตลอดไปทําให้ไม่เบื่องาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโครงการ
เขต 4 สามารถทํางานทดแทนกันได้

6. ผลผลิต

6.1 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 มีความรู้ทุกด้าน
และทุกระบบในการปฏิบัติงาน
6.2 เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันทํา สามารถทํางานทดแทนกันได้
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7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

7.1 หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 สามารถ
ให้บริการงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
7.2 เกิ ด ความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยกั น เอง และ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
พ.ศ. 2557

10. งบประมาณ

9.1 การเสนอแผนงาน/โครงการ
9.2 การสอนงาน
9.3 การทดสอบ/การปฏิบัติงาน
9.4 การหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันรับผิดชอบ
9.5 สรุปผลการดําเนินงาน
8,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ทุกคนของ ศสข. 4
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หลังเก่าไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
2. ความสําคัญของโครงการ ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
หลักการและเหตุผล
เพื่อใช้เป็นศูนย์ราชการในการบริหารราชการในจังหวัด มีกําหนดการจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2555 ในการนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ขอขยายเวลา
การก่อสร้างทําให้ต้องเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน จึงจะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนมกราคม 2556 ศสข. 4 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายการเตรียมการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและยัง
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบ ICT ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการ
ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องของสํ านักงานจังหวั ดบุรีรัม ย์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งาน และให้บริการสนับสนุนภารกิจ
ของสํานักงานจังหวัด หน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
(ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่) สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของจั งหวั ดบุรีรั ม ย์ สนั บสนุ น การให้ บริการ
การติดต่อสื่อสารระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ สป. มท. ระบบการเชื่อมโยง
สื่ อสัญญาณ อุปกรณ์ ATM ระบบการประชุ มวี ดิทั ศน์ (VCS) ระบบศูน ย์
ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด การให้บริการเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลการรับ–ส่งโทรสาร การให้บริการ e-Mail ตลอดจนระบบสารสนเทศต่างๆ
กับส่วนราชการที่ใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้การย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร จากอาคารศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยังห้องเครื่องมือสื่อสาร อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่สามารถให้บริการงานด้าน ICT แก่
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 4 กับจังหวัดบุรีรัมย์
4.3 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายฯ กับส่วนกลางและทุกจังหวัดได้
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ร้อยละความสําเร็จของการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
6.1 มีระบบ ICT ติดตั้งใช้งานประจําศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
6.2 มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยระหว่างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 กับจังหวัดบุรีรัมย์
6.3 มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของจังหวัดกับหน่วยต่างๆ ภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์
ทุกระบบที่ใช้งานประจําศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก่าสามารถ
นํามาใช้งานที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

10. งบประมาณ

9.1 การเสนอแผนงาน/โครงการ
9.2 การเตรียมการดําเนินการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารฯ
9.3 การขอสนับสนุนงบประมาณการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารฯ
9.4 การจัดหา/จัดซื้อ อุปกรณ์ดําเนินการ
9.5 การย้าย/ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารฯ
9.6 ทดสอบการใช้งาน/สรุปผลการดําเนินงาน
ประมาณ 200,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4

12. ผู้รบั ผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ทุกคนของ ศสข. 4
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point To Point
ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ กับ สถานีสื่อสาร
จังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัด
หลังใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์ราชการในการบริหารราชการในจังหวัด มีกําหนดการ
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 ดังนั้นเพื่อเป็นการให้บริการระบบ
ICT แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หลั ง ใหม่ ซึ่ ง ศสข .4 และกลุ่ ม งานข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการด้านระบบ ICT ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้งานบริการต่างๆ ที่รับผิดชอบเกิดปัญหาใน
การให้บริการ จึงได้เสนอโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร
แบบ Point To Point เพื่อรองรับงานบริการให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตลอดไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้งานบริการระบบ ICT สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด
บุรีรัมย์สามารถตอบสนองแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ ICT ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์หลังใหม่กับอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า
4. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ 4.1 หน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ย้ายไปยังอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หลังใหม่ยังสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตามปกติ
4.2 สามารถให้บริการงาน ICT ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ร้อยละความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ
Point To Point ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ กับ
สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า

6. ผลผลิต

6.1 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
กับอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า
6.2 มีการให้บริการระบบสารสนเทศของจังหวัดได้อย่างทั่วถึงและไม่ขาดตอน
6.3 มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์
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7. ผลลัพธ์

หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้ย้ายที่ทําการไปยังอาคารที่ทําการศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์หลังใหม่สามารใช้งานบริการต่าง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

8. ระยะเวลา

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 การเสนอแผนงาน/โครงการ
9.2 การขอสนับสนุนงบประมาณการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารฯ
9.3 การจัดหา/จัดซื้อ อุปกรณ์ดําเนินการ
9.4 การติดตั้ง/ทดสอบระบบการใช้งาน
9.5 สรุปผลการดําเนินงาน
ประมาณ 70,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4/กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

12. ผู้รบั ผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ทุกคนของ ศสข.4/เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างของ ศสข. 4 (นครราชสีมา)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารที่พักสําหรับข้าราชการในสังกัดฯ ตามที่ ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณเป็นที่เรียบร้อย แต่ในการก่อสร้างฯ ครั้งนั้นไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับก่อสร้างที่จอดรถสําหรับรถของทางราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้มาปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้ต้องจอดรถไว้ในที่โล่งแจ้งกลางแดดและฝนโดยตรง
ทําให้รถมีสภาพทรุดโทรม เสียหายกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สภาพของห้องเครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้าสํารองที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ปัจจุบันโครงสร้างอาคาร
ได้เสื่อมสภาพทรุดโทรมทั้งตัวผนังอาคาร และหลังคาบางจุดเริ่มจะมีร้อยร้าว
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทําให้เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าเกิดการชํารุดเสียหายได้
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความต้องจัดทําโครงการจ้างปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างของ ศสข. 4 (นครราชสีมา) ให้มีสภาพที่ดี มีความมั่นคง มีความ
มีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) มีสถานที่
จอดรถสําหรับรถราชการและของข้าราชการในสังกัดฯ
3.2 เพื่อให้อาคารที่มีห้องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองประจําศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย
4.1 ข้าราชการมีโรงจอดรถที่มั่นคงปลอดภัยมีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
4.2 ห้องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความ
มั่นคง แข็งแรงสามารถป้องกันเหตุจากสาธารณภัยหรือเหตุอื่นใดได้
5.1 มีโรงจอดรถสําหรับรถราชการและรถของข้าราชการในสังกัดฯ
5.2 ห้องเครื่องยนกําเนิดไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง
และมีความปลอดภัย

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
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6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

10. งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) มีโรงจอดรถและ
ห้องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) มีโรงจอดรถและ
ห้องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสํารองที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
ปีงบประมาณ 2560
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อหาผู้รับจ้าง
มาดําเนินการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารที่พักข้าราชการ และปรับปรุงห้อง
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4
(นครราชสีมา)
จํานวนเงิน 418,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาแบตเตอรีส่ ํารองให้ระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 100

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองให้กับชุมสายโทรศัพท์ MD 100
2.2 ป้องกันไม่ให้การติดต่อสื่อสารหยุดชะงักลง
2.3 สามารถใช้การติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 100
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 110 สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ในขณะที่
กระแสไฟฟ้าท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

5.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการด้านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
5.2 จํานวนชุมสายโทรศัพท์ MD 110 ที่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง
ระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 110 มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

7. ผลลัพธ์

จํานวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระบบโทรศัพท์อัตโนมัติมหาดไทย

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 สํารวจความต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองของลูกข่าย
9.2 จัดหาแบตเตอรี่สํารองตามความต้องการ
9.3 จัดเจ้าหน้าที่ช่าง ตรวจสอบระบบชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง
100,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข.5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

บํารุงรักษาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าประจํา ศสข. 5 (อุดรธานี)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับ ศสข.5 กรณีไฟฟ้าท้องถิ่นขัดข้อง
2.2 ป้องกันไม่ให้การติดต่อสื่อสารหยุดชะงักลง
2.3 สามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายมหาดไทยได้ตลอดเวลา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายมหาดไทย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครือข่ายสื่อสารมหาดไทย สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ในขณะที่
กระแสไฟฟ้าท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

5.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย
5.2 จํานวนครั้งที่กระแสไฟฟ้าท้องถิ่นขัดข้อง : เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าใช้งาน

6. ผลผลิต

เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

7. ผลลัพธ์

รักษามาตรฐานการให้บริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําแผนงานบํารุงรักษาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า
9.2 จัดหาน้ํามันดีเซล/น้ํามันเครื่อง/น้ํากลั่น ฯลฯ เพื่อซ่อมบํารุง
9.3 ดําเนินการบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงาน
10,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจํา ศสข. 5 (อุดรธานี)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 เพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องมือสื่อสารให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
2.2 ป้องกันความเสียหายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารจากความร้อน
2.3 ยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ศสข.5
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ระบบเครือ่ งมือสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดปัญหาจากความร้อน
4.2 เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานนานขึ้น
4.3 ช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย
ของโครงการ
5.2 อุปกรณ์สอื่ สารที่เกิดความเสียหาย : ครั้ง
5.3 หน่วยใช้กระแสไฟฟ้าลดลง
6. ผลผลิต

เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

7. ผลลัพธ์

รักษามาตรฐานการให้บริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 จัดทําแผนงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
9.2 ดําเนินการบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงาน
15,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

บํารุงรักษารถยนต์ประจํา ศสข. 5 (อุดรธานี)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 เพื่อรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
2.2 ป้องกันอุบัติเหตุจากความบกพร่องของระบบขับเคลื่อนรถยนต์
2.3 ยืดอายุการใช้งานรถยนต์และประหยัดพลังงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพรถยนต์ของ ศสข.5
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 รถยนต์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 รถยนต์มีอายุการใช้งานนานขึ้น
4.3 ช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลงตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย
ของโครงการ
2. การบํารุงรักษารถยนต์ : ครั้ง
3. หน่วยใช้น้ํามันเชื้อเพลิง : ระยะทาง ประหยัดขึ้น
6. ผลผลิต
รถยนต์มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
7. ผลลัพธ์

รักษามาตรฐานการให้บริการเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 จัดทําแผนงานบํารุงรักษารถยนต์
9.2 ดําเนินการบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงาน
15,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข.5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรู้ด้าน ICT และความรู้
ที่จําเป็นระดับภูมิภาค

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เป็นการรักษามาตรฐานตัวชี้วัดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.
2.3 เพื่อให้ลูกข่ายได้มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์ การบํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารระหว่างกัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การตรวจซ่อม การบํารุงรักษา
การแจ้งเหตุขัดข้อง การประสานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาของเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ และผู้ที่มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าใจบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานของ ศสข.5
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของระบบสื่อสารได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
ของโครงการ
5.2 จํานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6. ผลผลิต
6.1 คูม่ ือบทสรุปประสบการณ์ด้าน ICT
6.2 รักษามาตรฐานระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
7. ผลลัพธ์
ระบบเครื่องมือสื่อสารประจํา ศสข.5 สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2557
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้าน ICT
และความรู้ที่จาํ เป็น ระดับภูมิภาค
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9.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
9.3 จัดทําคูม่ ือบทสรุปประสบการณ์ด้าน ICT
10. งบประมาณ

ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 8 จังหวัด ครั้งละ 50,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ CCTV

2. ความสําคัญของโครงการ 2.1 เพื่อให้ระบบ CCTV สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
2.2 ป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศตามแนวชายแดน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพระบบ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สนับสนุน
การป้องกันความมั่นคงตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ลดจํานวนผู้ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการค้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดน
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ
ของโครงการ
5.2 จํานวนจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่ออกไปตรวจสอบบํารุงรักษา
6. ผลผลิต
ระบบ CCTV มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
7. ผลลัพธ์

ระบบ CCTV มีการชํารุดเสียหายน้อยลง

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําโครงการออกตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ CCTV
จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน
9.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ บํารุงรักษา
ตามแผนที่กําหนด
50,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการสานสัมพันธ์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2.3 เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจในการใช้งานระบบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารดียิ่งขึ้น
2.4 ส่วนราชการสามารถใช้งานระบบสื่อสารที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เพื่อประโยชน์สูงสุด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การตรวจซ่อม การแจ้งเหตุขัดข้อง
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาของเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ส่วนราชการต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการได้รับทราบแนวทาง
การปฏิบัติงานของ ศสข.5
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของระบบสื่อสารได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
5.3 ร้อยละของจํานวนหน่วยงานที่สานสัมพันธ์ด้าน ICT
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

6.1 จํานวนหน่วยงานที่มีความพึงพอใจบริการ
6.2 รักษามาตรฐานระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
7.1 หน่วยงานผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
7.2 หน่วยงานผู้ใช้บริการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
7.3 ศสข.5 สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
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8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557 – 2559

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําโครงการสานสัมพันธ์ด้านสารสนเทศและการสือ่ สาร
9.2 การออกสํารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
9.3 การตรวจซ่อม ดูแลบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์สอื่ สาร

10. งบประมาณ

ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท รวม 60,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการนิเทศงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารแก่จังหวัดลูกข่าย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เป็นการรักษามาตรฐานตัวชี้วัดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.
2.3 เพื่อให้ลูกข่ายมีความเข้าใจในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารดียิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การตรวจซ่อม การบํารุงรักษา
การแจ้งเหตุขัดข้อง การประสานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาของเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานของ ศสข.5
4.2 สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของระบบสื่อสารได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
5.3 ร้อยละของจํานวนหน่วยงานที่นิเทศงานด้าน ICT
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

6.1 จํานวนหน่วยงานที่มีความพึงพอใจบริการ
6.2 รักษามาตรฐานระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
7.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่างจังหวัด)
7.2 ระบบเครือ่ งมือสื่อสารประจํา ศสข.5 สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ปีงบประมาณ 2557 – 2559
156

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

9.1 จัดทําโครงการนิเทศงานด้าน ICT แก่ลกู ข่าย
9.2 การออกสํารวจโดยการใช้แบบสอบถามเมื่อเข้าไปนิเทศงาน
9.3 ปฏิบัติงานและหรือสาธิตการตรวจซ่อม บํารุงรักษาระบบอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ระหว่างนิเทศงาน
ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 8 จังหวัด ครั้งละ 30,000 บาท รวม 180,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้นคอนกรีต ติดตั้งกันสาด
อาคารบ้านพัก ศสข. 5 (อุดรธานี)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันอาคารจอดรถยนต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
5 (อุดรธานี) มีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะหลังคามีสภาพชํารุด เนื่องจากการ
ใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมาความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่
ภายในศู นย์ราชการจั งหวัดอุดรธานี และตั้งอยู่ ใ กล้ กับอาคารศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งบ้านพักข้าราชการดังกล่าวไม่มีกันสาดด้านข้าง เมื่อ
เวลาเข้าหน้าฝนจะทําให้น้ําฝนสาดเข้ามาภายในตัวอาคาร และพื้นคอนกรีต
บริเวณบ้านพักได้รับความเสียหาย จึงเห็นควรจัดทําโครงการปรับปรุงโรง
จอดรถยนต์และเทพื้นคอนกรีต ติดตั้งกันสาดอาคารบ้านพัก ศสข. 5 (อุดรธานี)
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามแก่
ผู้พบเห็น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบริเวณอาคาร
ให้มีสภาพที่ดี และมีความสวยงาม
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ข้าราชการมีโรงจอดรถที่มนั่ คงปลอดภัยมีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
4.2 ป้องกันน้ําท่วมขังและบริเวณอาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสวยงาม
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

โรงจอดรถสําหรับรถราชการของข้าราชการในสังกัดได้รับการปรับปรุง และ
บริเวณอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมและมีภมู ิทัศน์สวยงาม

6. ผลผลิต

อาคารจอดรถและบริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5
(อุดรธานี) ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ได้รับการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสวยงาม

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2560
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9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างงานตามโครงการ
ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักข้าราชการ
พร้อมทั้งติดตั้งกันสาดอาคารบ้านพักข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
166,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมระบบวีดิทศั น์ทางไกล
ผ่านระบบ e-Broad cast

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.

5.

6.

7.

เป็นโครงการที่มีความสําคัญ เพื่อให้หน่วยงานระดับอําเภอและท้องถิ่นใน
จังหวัดขอนแก่น สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดการประชุม
ของกระทรวงมหาดไทยและหรือการประชุมที่สําคัญของกระทรวงต่างๆ
หรือของรัฐบาลที่ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
โดยสามารถรับชมผ่านระบบ Internet ได้ที่ Website ของจังหวัดขอนแก่น
ด้วยระบบ e-Broad cast
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานระดับอําเภอและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสามารถ
ร่วมรับชมรับฟังการประชุมของกระทรวงมหาไทย และการประชุมสําคัญที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ถ่ายทอดได้ เพื่อรับทราบ
นโยบาย คําสั่งและแนวทางปฏิบัติงานผ่านการประชุมทางไกลได้อย่างทั่วถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทําให้หน่วยงานระดับอําเภอและท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่นที่เข้าถึง
ระบบ Internet รับทราบข้อมูล นโยบาย คําสั่งและแนวทางปฏิบัติงาน
ของต้นสังกัด และแนวนโยบายบริหารงานระดับสูงจากส่วนกลางได้อย่าง
พร้อมเพรียงกัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หน่วยงานระดับอําเภอและท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่นที่เข้าถึงระบบ
ของโครงการ
Internet
สามารถรั บ ชมการประชุ ม ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยได้ครบทุกพื้นที่
ผลผลิต
จัดทําระบบ e-Broad cast แบบ Streaming With Media Server เข้ากับ
อุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
และเชื่อมโยงเข้า Website ของจังหวัดขอนแก่นโดยที่หน้า Website
จัดทําเป็น Banner e-Broad cast เป็นช่องทางเข้าสู่ระบบการถ่ายทอด
เพื่อรับชมการประชุมทางไกล
เกิดระบบ e-Broad cast แบบ Streaming With Media Server ที่
ผลลัพธ์
หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอําเภอและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่
เข้าถึงระบบ Internet สามารถร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างทั่วถึง
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8. ระยะเวลา

งบประมาณปี 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดหาอุปกรณ์ Computer ทีใ่ ช้เป็น Windows Media Encoder
และอุปกรณ์ Computer ที่ใช้เป็น Streaming With Media Serer
และระบบเชื่อมโยง
9.2 จัดทําระบบเชื่อมโยงจากอุปกรณ์ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลที่
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเข้ากับอุปกรณ์ Computer ทีใ่ ช้เป็น Windows
Media Encoder โดยเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ Computer ทีใ่ ช้เป็น Streaming
With Media Sever และเชื่อมโยงเข้าสู่ Website ของจังหวัดขอนแก่น
9.3 ประสานเจ้าหน้าที่ผู้จัดทํา Website ของจังหวัดขอนแก่น ให้จัดทํา
Banner e-Broad cast ที่หน้า Website ของจังหวัดเพื่อเป็นช่องทางเข้าสู่
ระบบเข้าชมการถ่ายทอดการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

10. งบประมาณ

วงเงินจํานวน 100,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการนิเทศงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารแก่จังหวัดลูกข่าย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.

5.
6.

7.

2.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เป็นการรักษามาตรฐานตัวชี้วัดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.มท.
2.3 เพื่อให้ลูกข่ายมีความเข้าใจในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การตรวจซ่อม การบํารุงรักษา
การแจ้งเหตุขัดข้องการประสานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคและสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาของเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบกลุ่ มงานอํ านวยการ สํ านั กงานจั งหวั ดที่ เป็ น
เครื อข่ ายในเขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบ เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต6
(ขอนแก่น)
4.2 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรของระบบสื่อสารได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของโครงการ
ผลผลิต
6.1 จํานวนหน่วยงานที่มีความพึงพอใจในงานบริการ
6.2 รักษามาตรฐานระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม การบํารุกรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
7.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่างจังหวัด)
ผลลัพธ์
7.2 ระบบเครื่ อ งมือ สื่ อ สารประจํ า ศู นย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ
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8. ระยะเวลา

งบประมาณปี 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําโครงการนิเทศงานด้าน ICT แก่ลูกข่าย
9.2 ให้ความรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
9.3 ปฏิบัติงานและหรือสาธิตการการตรวจซ่อม บํารุงรักษาระบบอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ระหว่างการนิเทศงาน
ปีละ 2 ครั้ง รวมวงเงินจํานวน 50,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

2.

3.

4.

5.
6.

โครงการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ความสําคัญของโครงการ ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ซึ่งทํา
หลักการและเหตุผล
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่ อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) กับหน่วยงานส่วนกลาง และระหว่างศูนย์ฯ
เขต 6 (ขอนแก่น) กับจังหวัดภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ข้อมูลของ มท. ในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัด ตลอดจน
ให้คําแนะนําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การติ ด ตั้ ง ตรวจซ่ อ ม
บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์แก่ส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT โดยกําหนดให้ดําเนินการ
ปีละ 2 ครั้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้เครื่องมือสื่สารและอุปกรณ์ ICT สะอาดและสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
3.3 เพื่อให้การบริการงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 สามารถให้บริการงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย
สื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน (ปีละ 2 ครั้ง)
ของโครงการ
ผลผลิต
6.1 มีการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

6.2 มีการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ภายในจังหวัด
ที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานบริ การด้ านสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่า นเครื อ ข่า ยสื่ อ สารของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
งบประมาณปี 2560
9.1 การเสนอแผนงาน/โครงการ
9.2 การขอสนับสนุนงบประมาณ
9.3 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
9.4 ทดสอบระบบการใช้งาน
9.5 สรุปผลการดําเนินงาน
จํานวน 70,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

2.

3.

4.

5.
6.

โครงการบํารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance : CM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ความสําคัญของโครงการ ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ซึ่งทําหน้าที่
หลักการและเหตุผล
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างศูนย์ฯ
เขต 6 (ขอนแก่น) กับหน่วยงานภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ข้อมูลของ มท. ในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัด ตลอดจน
ให้คําแนะนําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตั้ง ตรวจซ่อมบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์แก่ส่วนราชการ เมื่อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ที่ใช้งานทุกระบบเกิดขัดข้อง หรือชํารุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงต้องมีการตรวจซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการในทันทีทันใด
เพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้เครื่องมือสื่สารและอุปกรณ์ ICT ที่ขัดข้อง หรือชํารุด สามารถ
ทําการตรวจซ่อมได้อย่างทันท่วงที
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3.3 เพื่อให้ระบบสื่อสารทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 สามารถให้บริการงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย
สื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน (จะดําเนินการก็ต่อเมื่ออุปกรณ์
ของโครงการ
ชํารุดหรือขัดข้องเท่านั้น)
ผลผลิต
มีการตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
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7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานบริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
งบประมาณปี 2560
9.1 การเสนอแผนงาน/โครงการ
9.2 การขอสนับสนุนงบประมาณ
9.3 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
9.4 ทดสอบระบบการใช้งาน
9.5 สรุปผลการดําเนินงาน
จํานวน 70,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
หลังเก่าไปยังหลังใหม่

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสาร และให้ บริ การด้านการรั บส่ ง ข่ าวสาร การติ ดตั้ ง การตรวจซ่อม
การบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ส ารสนเทศและการสื่ อสารให้ แก่
ส่วนราชการต่ างๆ และจังหวั ด โดยมี ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อสาร เขต 6 (ขอนแก่ น ) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ด้ า น
การติดตั้งรื้อถอนเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งทํ า การย้ า ยเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและอุ ป กรณ์ ICT
จากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปยังหลังใหม่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ไปยังหลังใหม่
3.2 เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน
6.1 มีเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ติดตั้งใช้งาน
6.2 มีระบบการติดต่อสารและสามารถให้บริการงานบริการต่างๆ ได้
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี
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8. ระยะเวลา

งบประมาณปี 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําโครงการย้ายและติดตั้งเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
9.2 ขออนุมัตแิ ผนการปฏิบัติงาน
9.3 จัดทําคําของบประมาณ
9.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
9.5 สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน 100,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาแบตเตอรีส่ ํารองให้กับระบบชุมสายโทรศัพท์ MD110

2. ความสําคัญของโครงการ 2.1 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองให้กับชุมสายโทรศัพท์ MD110
หลักการและเหตุผล
2.2 เพื่อให้การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ รักษาประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบชุมสายโทรศัพท์ MD110
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หากไฟฟ้าท้องถิ่นขัดข้อง ระบบชุมสายโทรศัพท์ MD110 ยังสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

5.1 แบบสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
5.2 จํานวนชุมสายโทรศัพท์อตั โนมัติ MD110 ที่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
สํารอง
ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MD 110 มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

7. ผลลัพธ์

จํานวนผู้รบั บริการทีม่ ีความพึงพอใจระบบโทรศัพท์อัตโนมัตใิ นข่าย สป.มท.

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557 – 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 สํารวจความต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองจังหวัดลูกข่ายและ ศสข.8
9.2 จัดหาแบตเตอรี่ตามความต้องการ จํานวน 6 แห่ง ๆ ละ 4 ลูก
ยกเว้นของ ศสข.8 จํานวน 8 ลูก
9.3 จัดเจ้าหน้าที่ช่าง ตรวจสอบระบบชุมสายโทรศัพท์พร้อมดําเนินการติดตั้ง
84,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 336,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการแผนงานบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ MD 110

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.
4.
5.
6.
7.

2.1 เพื่อวางแผนการบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ
2.2 เพื่อบํารุงรักษาเชิงป้องกันทั้ง Hardware และ Software ของอุปกรณ์
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชํารุดขัดข้องในการทํางานของอุปกรณ์ เพื่อให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน
2.3 ประสานงานการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านเทคนิค
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้อุปกรณ์ตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MD110 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดีอยู่เสมอและยืดอายุการใช้งาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สนับสนุนในด้านการติดต่อสื่อสารผู้บริหารระดับสูง ภารกิจของจังหวัดใน
ข่ายรับผิดชอบ และหน่วยงานต่างๆ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 แบบสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ของโครงการ
5.2 จํานวนชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MD110 ที่ได้รับการบํารุงรักษา
ผลผลิต
ระบบชุ ม สายโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ MD110 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ติดต่อสื่อสาร ใช้งานได้คุ้มค่า
ผลลัพธ์
จํานวนผู้รบั บริการทีม่ ีความพึงพอใจระบบโทรศัพท์อัตโนมัตใิ นข่าย สป.มท.

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557 – 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําแผนงานบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MD110
9.2 จัดเจ้าหน้าที่ช่าง ออกดําเนินงานตามแผนงานบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์
MD110 ระยะเวลา 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งปี จํานวน 4 ครั้ง
60,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณทางไกล

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.
5.

6.

2.1 เพื่อวางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณทางไกล
2.2 เพื่อบํารุงรักษาเชิงป้องกันทั้ง Hardware และ Software ของอุปกรณ์
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชํารุดขัดข้องในการทํางานของอุปกรณ์ เพื่อให้
อุปกรณ์อยู่ภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน
2.3 ประสานงานการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านเทคนิค
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารใช้งานวงจรสื่อสัญญาณทางไกล
3.2 ปฏิบัติงานในการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณทางไกล
เชิงป้องกันระดับหนึ่ง เพื่อให้วงจรสื่อสัญญาณทางไกลสามารถใช้งานได้ปกติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณทางไกลทางของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นที่ยอมรับ และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 แบบสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและ
ของโครงการ
สื่อสารข้อมูล และระบบวีดิทัศน์ทางกไกล
5.2 จํานวนจังหวัดลูกข่ายที่ได้รับการบํารุงรักษา
ผลผลิต
ระบบสื่อสารทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

จํานวนผู้รับบริการมีความพึงพอใจระบบสื่อสารทุกระบบทีใ่ ห้บริการ

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2557 – 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

9.1 จัดทําแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณทางไกล
9.2 จัดเจ้าหน้าที่ช่าง ออกดําเนินงานตามแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยง
วงจรสื่อสัญญาณพร้อมกับแผนงานบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์ MD110
52,800 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 211,000 บาท

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข. 8 (พิษณุโลก)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการแผนงานการนิเทศงาน ให้คําปรึกษาด้าน ICT

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.

5.

6.

2.1 เป็นมาตรฐานตัวชี้วัด
2.2 หน่วยงานที่ใช้บริการมีความเข้าใจระบบอุปกรณ์เครื่องมือและ
วิธีการใช้งานอย่างมีคุณค่า ได้ประโยชน์สูงสูด
2.3 เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่ใช้บริการทราบแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แก้ไขและแจ้งเหตุขัดข้อง
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
3.3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นทิศทางเดียวกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการ สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของโครงการ
5.2 ร้อยละจํานวนหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศและให้คําปรึกษา
5.3 เวลาเฉลี่ยของการตรวจซ่อม บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
ผลผลิต
ระบบอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

7.1 ให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือกับส่วนราชการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
7.2 สนับสนุนการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง
8.2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20-30 มกราคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-30
มีนาคม 2557
9.1 จัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการประสานสัมพันธ์หน่วยงานที่รับบริการในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
9.2 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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10. งบประมาณ

ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 15,500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก 10 ห้อง (แฟลต)

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้ก่อสร้างมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ขาดการบํารุงรักษา สีภายใน
สีภายนอก กระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบน้ําประปา และระบบไฟฟ้า
ตั้งแต่ก่อสร้าง ไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบํารุงรักษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ผู้อยู่อาศัย
อย่างมีความสุข
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั เป็นบ้านพักที่น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่
5. ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ของโครงการ

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
5.2 เวลาเฉลี่ยของการปรับปรุงอยู่ภายในปีงบประมาณ 2556

6. ผลผลิต

ใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 8 (พิษณุโลก)

7. ผลลัพธ์

7.1 ผู้อยู่อาศัยเกิดความพึงพอใจ
7.2 ประหยัดงบประมาณ
7.3 การเดินทางสะดวก
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมทีส่ ําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 ทาสีภายในและภายนอกของอาคารทั้งหมด
9.2 จัดทําห้องหัวหน้าฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย (ชั้น 3)
9.3 ปรับปรุงระบบประปา และไฟฟ้า
9.4 เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา (มีน้ํารั่ว)
800,000 บาท

11. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ผอ. ศสข. 8

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เป็นอาคารศูนย์ฯ เก่า ปรับปรุงเป็นบ้านพักของ ผอ.ศสข.8 ก่อสร้างมานาน
สภาพอาคารเสื่อมโทรมมาก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อใช้เป็นบ้านพักของ ผอ. ศสข. 8
3.2 เป็นที่พักที่น่าอยู่
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นบ้านพักที่น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
5.2 เวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ภายในปีงบประมาณ 2556

6. ผลผลิต

ใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 8
7.1 ผู้อยู่อาศัยเกิดความพึงพอใจ
7.2 ประหยัดงบประมาณ
7.3 การเดินทางสะดวก
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

9.1 เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมด
9.2 ปรับปรุงห้องน้ํา ห้องส้วม
9.3 ปรับปรุงห้องภายในอาคาร
9.4 ปรับปรุง ระบบประปา และไฟฟ้า
600,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

2. ความสําคัญของโครงการ เป็นสถานทีป่ ฏิบัติงานที่มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เหมาะสม และมี
หลักการและเหตุผล
ความสง่างาม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.2 คุม้ ค่าในการลงทุน
3.3 ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผูม้ าติดต่อราชการ มีความพึงพอใจ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
5.2 เวลาเฉลี่ยของการปรับปรุงอยู่ภายในปีงบประมาณ 2557
6.1 เป็นอาคารสถานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.2 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
6.3 ใช้เป็นสถานที่ประชุมสํารองของจังหวัดพิษณุโลก
7.1 การใช้งานระบบสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เกิดความพึงพอใจ
7.3 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
9.1 ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร เปลี่ยนกระเบื้องยางทั้งหมด
9.2 ปรับปรุงระบบเครื่องทําความเย็น
9.3 ทาสีภายในและภายนอกทั้งหมด
9.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่าย ทั้ง 2 ฝ่าย
500,000 บาท
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ MCU (Multimedia Control Unit)
และ VCS
2. ความสําคัญของโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติงาน การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และการ
หลักการและเหตุผล
ควบคุมประชุม (MCU) ไม่มีหอ้ งปฏิบัติการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การควบคุมการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล มีพื้นที่วาง จัดเก็บอุปกรณ์
และบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทําให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมในการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยของการปรับปรุงอยู่ภายในปีงบประมาณ 2556
6. ผลผลิต
6.1 มีห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน
6.2 การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผลลัพธ์
7.1 ทําให้การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ได้ดีขึ้น
7.2 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 จัดหาพื้นที่เหมาะสม
9.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
9.3 จัดหาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ บํารุงรักษาอุปกรณ์ MCU และ VCS
50,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาเครื่อง PROJECTOR

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เพื่อใช้ในการอบรม สัมมนา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 8 ซึ่งยังไม่เคยมีไว้ใช้งาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญในการประชุม สัมมนา
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
4.2 ประหยัดงบประมาณ
4.3 สนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
5.2 เวลาเฉลี่ยในการจัดหาอยู่ปีงบประมาณ 2557 – 2558
ของโครงการ
6. ผลผลิต
6.1 ใช้งานด้านสื่อสารสนเทศ
6.2 เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
6.3 เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็น
7. ผลลัพธ์
7.1 ทําให้สามารถผลิตสื่อสารด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เป็นอุปกรณ์ที่สนับสนุนหน่วยงาน
7.3 มีจอภาพรองรับไว้แล้ว
8. ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 ใช้ในการประชุม อบรม สัมมนา
9.2 เพื่อเสริมสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
9.3 สนับสนุนห้องประชุมของศูนย์ฯ
50,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

การจัดหาเครือ่ งทําความเย็นจังหวัดลูกข่าย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

สถานีสื่อสารจังหวัดน่าน มีความต้องการเครื่องทําความเย็น เนื่องจากมี
สภาพเก่าและใช้งานไม่ได้ จํานวน 1 เครื่อง ทําให้อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งาน
ในห้องเครื่องมือสื่อสารมีความร้อนสูงและใช้งานไม่ได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ห้องเครื่องมือสื่อสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบํารุงรักษาอุปกรณ์
สื่อสารให้ใช้งานได้ยาวนาน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ระบบอุปกรณ์สื่อสารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
4.3 การติดต่อสื่อสารได้ทุกระบบ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยในการจัดหาอยู่ปีงบประมาณ 2557
6. ผลผลิต
6.1 ใช้งานด้านสื่อสารสนเทศ
6.2 เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
6.3 เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็น
7. ผลลัพธ์
7.1 ทําให้สามารถผลิตสื่อสารด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ
7.3 ประหยัดเงินงบประมาณ
8. ระยะเวลา
ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 จัดหาเครือ่ งปรับอากาศจํานวน 2 เครือ่ ง
9.2 ติดตั้งระบบทําความเย็นห้องเครื่องมือสื่อสาร
9.3 เครื่องทําความเย็นขนาด 25,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
50,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
2. ความสําคัญของโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) มีหน้าที่
หลักการและเหตุผล
ในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดและจังหวัดกับจังหวัดภายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ
จํา นวน 6 จั งหวัด ได้ แ ก่ จั ง หวั ดพิ ษ ณุ โ ลก จั งหวั ดตาก จั ง หวั ดสุ โขทั ย
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
ทั่ ว ประเทศ อาทิ เ ช่ น ระบบการประชุ ม ทางไกลผ่ า นจอภาพ (Video
Conference System) ระบบโทรศัพท์/โทรสาร MD110 ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง (Sever) ของกระทรวงมหาดไทย
ตลอดจนมีการติดตั้งระบบเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมี
ความปลอดภั ยจากภั ยต่างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้ นจากคน สัตว์ และภัยทาง
ธรรมชาติ จึงจําเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีเสถียรภาพ และส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติอย่างเป็นระบบ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้มีระบบป้องกันที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบสาเหตุ
หลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการ
3.3 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
มั่นคงของประเทศ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 สถานที่ราชการและอุปกรณ์เครื่องมือสือ่ สารและมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพ
4.2 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้น และตรวจสอบบุคคล
4.3 เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

4.4 เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมภายในหน่วยงานและบริเวณโดยรอบ
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
4.5 เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับหน่วยงานที่มาร้องขอรับการสนับสนุน
4.6 เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่
ราชการ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้รับบริการ
5.2 ร้อยละความสําเร็จในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและ
อุปกรณ์เครื่องสื่อสาร
5.3 ร้อยละความสําเร็จในการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถ
นํามาใช้ในการอ้างอิงรูปภาพกับการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล หลังเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ
7.1 ทันต่อสถานการณ์
7.2 ตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลได้รวดเร็วขึ้น
ปีงบประมาณ 2560
9.1 เดินสายสัญญาณสายไฟฟ้าภายในอาคาร
9.2 ติดตั้งระบบอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
9.3 ทําการทดสอบระบบการทํางาน
จํานวน 98,180 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2.

3.
4.
5.
6.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก 10 ห้อง ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ความสําคัญของโครงการ ด้วยปัจจุบันอาคารที่พักข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
หลักการและเหตุผล
สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) มีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะหลังคามีสภาพชํารุด
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ไม่มีงบประมาณ
สําหรับการบํารุงรักษา จึงทําให้สีภายในและภายนอกลอก กระเบี้องมุงหลังคา
ฝ้าเพดานแตกหมดสภาพการใช้งาน ระบบน้ําประปาและระบบไฟฟ้าเสียหาย
เพราะนับตั้งแต่ก่อสร้างมาไม่เคยมีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ซึ่ ง หากปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ข้าราชการผู้พักอาศัย จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารสําหรับเป็นที่พักในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ศู นย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเขต 8 (พิ ษ ณุ โลก) ให้อยู่ใ น
สภาพที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้อาคารที่พักอยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
ของข้าราชการที่พักอาศัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีบ้านพักที่น่าอยู่ และข้าราชการในสังกัดมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยของการปรับปรุงอยู่ภายในปีงบประมาณ 61
ผลผลิต
ที่พักอาศัยของข้าราชการในสังกัดอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคง ปลอดภัย

7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

7.1 ข้าราชการผู้พักอาศัยมีความสุขและความพึงพอใจ
7.2 ผู้พักอาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ 2560
9.1 ทาสีภายในละภายนอกของอาคารทั้งหมด
9.2 จัดทําห้องพักหัวหน้าฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย (ชั้น 3)
9.3 ปรับปรุงระบบประปาและไฟฟ้า
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9.4 เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา (มีน้ํารั่ว)
10. งบประมาณ

จํานวน 1,250,500 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
2. ความสําคัญของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ได้รับงบประมาณ
หลักการและเหตุผล
ดําเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสําหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
ตั้งแต่ปี 2539 แต่ในคราวนั้นไม่ได้รับการจักสรรงบประมาณสําหรับก่อสร้าง
ที่จอดรถสําหรับข้าราชการในสังกัด จึงทําให้ปัจจุบันต้องจอดในพื้นที่โล่งแจ้ง
ทั้งในหน้าฝน และหน้าแล้งก็จะมีความร้อนจากแสงแดด จึงทําให้รถยนต์
มีสภาพรุดโทรม เสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็น จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถยนต์ เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่จอดรถในระหว่างที่มาปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ที่พักอาศัยของข้าราชการมีสถานที่เก็บรถยนต์อย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภัย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ข้าราชการมีโรงจอดรถที่มนั่ คงปลอดภัยมีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
4.2 มีโรงจอดรถยนต์สําหรับข้าราชการในสังกัดที่มั่นคง ปลอดภัย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย
ของโครงการ
5.2 เวลาเฉลี่ยของการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในปีงบประมาณ 2560
6. ผลผลิต
ข้าราชการในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
มีที่จอดรถที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
7. ผลลัพธ์
7.1 ข้าราชการผู้พักอาศัยเกิดความพึงพอใจ
7.2 การจอดรถยนต์มีความเป็นระเบียบเรียร้อย
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2560
9. กิจกรรมที่สําคัญ
9.1 กําหนดแผนงานการก่อสร้าง
ของโครงการ
9.2 ทําการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
9.3 เดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
10. งบประมาณ
616,000 บาท
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
12. ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) และกลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น
ศูนย์สื่อสารเขต จํานวน 12 เขต และนําเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL
มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ใหม่ๆ ทีท่ ันสมัย ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง
กองการสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” สําหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นใน
ทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ ศสข. และทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ศสข. 9
มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และระหว่างจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ
และตามที่ร้องขอ เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวง มหาดไทยใน
ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ
ให้คําแนะนําปรึกษาด้าน ICT แก่จังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ ติดตาม
ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้าน
การ รับ – ส่งข่าวสาร การติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
แก่ส่วนราชการต่างๆ โดยมีระบบงาน และเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT ที่
ติดตั้งใช้งานและได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบสื่อสาร
สัญญาณ (ATM) ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD 110 ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์
IP Phone ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า (UPS) วงจรสื่อสัญญาณทางไกล ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด ระบบการรักษาความปลอดภัยเรือข่าย ระบบโทรศัพท์และ
โทรสาร ระบบป้องกันไฟฟ้ากรรโชก (Surge Protection) ระบบกราวด์
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเครื่อง
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายของ
กระทรวงมหาดไทย ระบบสือ่ สารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-Band) ระบบการ
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ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ระบบป้องกันและกําจัดไวรัสแบบองค์กร
อุปกรณ์ควบคุม MCU
เพื่อให้การระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการดูแล
บํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อวางแผนและวางนโยบายการบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมือ
อุปกรณ์ด้าน ICT
3.2 เพื่อให้เครือ่ งมืออุปกรณ์ทุกระบบงานสามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
3.3 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบาและแนวทางเดียวกัน
3.4 เพื่อให้การสั่งการ ประสานงานผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกระบบของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ทําให้อุปกรณ์เครื่องมือสือ่ สารทุกระบบได้รับการบํารุงรักษาตามกําหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน
4.2 ทําให้การบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT
มีความรวดเร็วถูกต้อง
4.3 ทําให้ระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT มีอายุการงานได้ยาวขึ้น
4.4 ทําให้บริหารงานราชการฝ่ายเครื่องมือสื่อสารทุกระบบมีความรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 กําหนดระยะเวลาการบํารุงรักษา ระบบงานเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชัดเจน
ของโครงการ
5.2 ระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5.3 ป้องกันมิให้เกิดความชํารุดขัดข้องในการทํางานของอุปกรณ์
6. ผลผลิต
6.1 มีแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT
6.2 มีอายุการใช้งานของระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT นานขึ้น
7. ผลลัพธ์
7.1 เครื่องมืออุปกรณ์ทุกระบบได้รับการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องและ
ตามหลักวิธีการ
7.2 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
8. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
9. กิจกรรมที่สําคัญ

9.1 ขออนุมัติโครงการฯ
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ของโครงการ

10. งบประมาณ

9.2 จัดทําเอกสาร คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
9.3 กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
9.4 ปฏิบัติงานการบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT
กรณีที่ ศสข.9
9.5 ปฏิบัติงานการบํารุงรักษาระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT
กรณีที่กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร สํานักงานจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ
9.6 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
9.7 ออกปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
9.8 สรุปผลการออกปฏิบัติงาน และประเมินผล
จํานวน 106,620 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM ข่ายกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานและการอํานวยการสั่งการ
ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) กับ
รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ และรถยนต์ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อใช้ติดต่อประสานงานด้วยวิทยุรับ-ส่งระหว่าง ศสข.11 กับรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียม และรถยนต์ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนบุคลากรของศูนย์ฯ
และผู้ร่วมใช้เครือข่าย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความคล่องตัวในการประสานราชการและการอํานวยการสั่งการทั้ง
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และการประสานงานระหว่างบุคคล
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM
ของโครงการ
6. ผลผลิต
6.1 ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM แบบประจําที่เป็นสถานีแม่ข่าย
ขนาด 50 วัตต์ พร้อมเสาอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
6.2 ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM แบบเคลื่อนที่ ประจํารถสื่อสาร
ดาวเทียม ขนาด 25 - 30 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
6.3 ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM แบบเคลื่อนที่ ประจํารถยนต์ตรวจ
ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ขนาด 25-30 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
6.4 มีเครื่องวิทยุรับ-ส่ง VHF/FM แบบมือถือ 3 เครื่อง
7. ผลลัพธ์
ศสข.11 สามารถติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารกับรถยนต์สื่อสาร เจ้าหน้าที่
ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆ
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2557 – 2559
9. กิจกรรมที่สําคัญ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM พร้อมเสาอากาศ
ของโครงการ
จํานวน 1 ระบบ
10. งบประมาณ
100,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
12. ผู้รบั ผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารเพือ่ จัดทําห้องประชุม ศูนย์สื่อสารเขต 11
(นครศรีธรรมราช)
2. ความสําคัญของโครงการ ด้ วยอาคารที่ ทํ าการศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเขต 11
หลักการและเหตุผล
(นครศรีธรรมราช) มีพื้นที่คับแคบ และอาคารชั้นล่างน้ําท่วมถึง ไม่เหมาะกับ
การใช้งาน จึงต้องใช้พื้นที่อาคารแฟลตบางส่วน ต่อเติมบริเวณชั้นล่างซึ่งเป็น
พื้นที่โล่ง โดยทําการยกพื้นให้พ้นระดับน้ําท่วมถึง และกั้นผนังทั้ง 4 ด้าน
เพื่อ ใช้ เป็นห้องประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและใช้เป็นห้องประชุ ม
ระบบวีดิทัศน์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารแฟลตที่พักอาศัย เพื่อจัดทําห้องประชุมสัมมนาของ
ศสข. 11
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เพื่อใช้ในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของข้าราชการ ศสข.11
4.2 เพื่อใช้เป็นห้องควบคุมและห้องประชุมระบบการประชุมทางวีดิทัศน์
4.3 เพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ ศสข.11 และลูกข่าย ตลอดจนเขตใกล้เคียง
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาจัดสร้างห้องประชุมสัมมนา
ของโครงการ
ประจํา ศสข.11
6. ผลผลิต
ศสข.11 มีห้องประชุมสัมมนา ขนาดพื้นที่ 90 ตารางเมตร จํานวน 1 ห้อง
ประกอบด้วย
- กั้นผนัง 4 ด้าน พร้อมฝ้าเพดาน ปูพื้นยกระดับ และผ้าม่าน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสายสัญญาณระบบสื่อสาร และ
เครื่องปรับอากาศ
- โต๊ะ เก้าอี้ชุดประชุมเพื่อองค์ประชุม 21 ที่นั่ง
- ติดตั้งจอแสดงผล เครื่องเสียง และชุดไมค์ประชุม
7. ผลลัพธ์
7.1 มีห้องประชุมสัมมนาสําหรับสําหรับข้าราชการของ ศสข. 11
7.2 มีห้องประชุมทางระบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในภารกิจของ ศสส. และ
บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2557 – 2559
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9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างห้องประชุมประจํา ศสข. 11
400,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศสข.11 มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร มีลูกข่าย 3 จังหวัด จึงมีความ
จําเป็นที่ระบบสื่อสารต้องมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงในการให้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้ากําลังจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องมีจ่าย
ให้แก่ระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาอั น เกิ ด จากการขั ด ข้ อ งของไฟฟ้ า จากท้ อ งถิ่ น จึ ง ต้ อ งมี
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายกําลังไฟฟ้าสํารองให้แก่ระบบสื่อสาร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างมั่นคงและมี
เสถียรภาพต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า
ของโครงการ
5.2 ร้อยละของการทดสอบประจําสัปดาห์และการจ่ายกระแสไฟฟ้า
สํารองให้แก่ระบบสื่อสารและสารสนเทศ
6. ผลผลิต
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 1 ระบบ
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีไฟฟ้าสํารองจ่ายให้ทันทีเมื่อระบบไฟฟ้า
ท้องถิ่นขัดข้อง
ปีงบประมาณ 2557 - 2559

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์
9.2 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
50,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ระบบ IP Phone

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการลดกําลังคนภาครัฐส่งผลให้บุคลากรของ
ศสส.สป. ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคลดลง แต่ภารกิจที่ได้
มอบหมายให้รับผิดชอบมีมากขึ้น และบุคลากรมีความสามารถเฉพาะด้าน จึง
จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอยู่ โดยการ
พัฒนาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ครอบคลุมทุกงานบริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ทดแทนกันได้
3.2 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่บุคลากร
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
4.2 บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ทดแทนกันได้
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของโครงการ
5.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
6. ผลผลิต
บุคลากรของ ศสส.สป. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีความรู้ความสามารถ
และทักษะเพิ่มขึ้น
7. ผลลัพธ์
7.1 บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ทดแทนกันได้
7.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2557 – 2560
9. กิจกรรมที่สําคัญ
9.1 กิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ของโครงการ
9.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง
10. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11
12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ CCTV
ประโยชน์สูงสุด

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3.

4.

5.

6.

7.

ที่ติดตั้งใช้งานให้เกิด

กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการโครงการติดตั้งระบบ CCTV ในจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัขใหม่เป็นเครื่องมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสถานทีร่ าชการสถานที่สําคัญต่างๆ
โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ผู้ดูแลใช้งานระบบ CCTV ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบ วีธีการใช้งาน การดูแบบํารุงรักษา และวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ CCTV ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เข้าใจระบบ สามารถใช้งานระบบ CCTV ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาระบบ CCTV หั้ใช้งานได้ตลอดเวลา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นได้
4.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจและใช้งานระบบ CCTV ให้เกิดประ
โยขน์สูงสุดได้
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทําแบบทดสอบ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ของโครงการ
ร้อยละ 80
5.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาในการอบรมไม่น้อนกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ CCTV 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการติดตั้งระบบ
CCTV 5 จชต.) ประกอบด้วย ตรวจทุก สภ. อําเภอทุกอําเภอ, จนท.งาน
ความมั่นคง, จนท.หน่วยทหาร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลบํารุงรักษา
ระบบ และสามารถใช้ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ผลลัพธ์
7.1 เจ้าหน้าทีผ่ ู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.2 สามารถดํารงศักยภาพของการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย
ให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ราชการ สถานที่สําคัญ ได้มี
เครื่องมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
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8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

9.1 บรรยาย (โครงสร้าง, ทฤษฎี)
9.2 ฝึกปฏิบัติงานจริง
400,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณภายนอก
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง จํานวน 24 ตัว

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง เลขที่ 999 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ได้ก่อสร้างและเปิดใช้บริการตั้งแต่เดือน
เมษายน 2540 เป็ น ต้ น มา ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิ จและองค์กรภาคเอกชน ใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน/หน่วยงาน โดยมี
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ เฉลี่ยวันละ 900 –
1,000 คน ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณภายนอกอาคารศูนย์
ราชการจังหวัดลําปาง ได้มีกลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไปที่แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่
ศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
บุคคลที่แอบแฝงเข้ามานั้น เข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ใด หรือไม่สามารถห้ามมิให้
เข้ ามาในพื้ นที่ ศู นย์ ราชการจั งหวั ดลํ าปางได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและทั่ วถึ ง
อีกทั้ งยั งมี กลุ่ มมวลชนเข้ ามาชุมนุ มภายในพื้ นที่ ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด ลํ า ปาง
เพื่อประท้วงหรือแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในโอกาส
ต่างๆ และหรือยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง หรือ
ส่วนราชการที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําปางอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันการชุมนุมประท้วงดังกล่าวอาจมีการกระทําที่ไม่เหมาะสม
หรือละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ตลอดจนภาพลักษณ์ของจังหวัดลําปาง จากเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว
จังหวัดลําปางได้ตระหนักถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดระบบการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ประจํ า อยู่ ภ ายในศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด ลํ า ปาง ข้ า ราชการภายนอก และ
ประชาชนทัวไปที่ไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการมิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากบุ ค คลภายนอก และกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม
ประท้ ว ง จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
บริเวณภายนอกศูนย์ราชการจังหวัดลําปางขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง
3.2 เพื่อดูและรักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ ให้พ้นจากการก่อความไม่สงบ
ทั้งการจารกรรม การวินาศกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดลําปางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดลําปาง ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 100
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการ
จั ง หวั ด ลํ า ปางได้ ใ ช้ ประโยชน์ ในการขอดู ข้ อมู ลจากกล้ องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
(CCTV) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ ข้าราชการภายนอกและ
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานในด้าน
การรักษาความปลอดภัย
7.2 ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ ศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง มีความปลอดภัย
7.3 การรักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการจังหวัดลําปาง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณปี 2560
เปิดบริการให้ข้อมูลแก่ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายใน
อาคารศูนย์ราชการฯ ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ
ราชการ
จํานวนเงิน 498,300 บาท
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดลําปาง
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศาลากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 16 ตัว
ด้วยศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู มีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรภาคเอกชน ใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน/หน่วยงาน โดยมีข้าราชการ/
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการที่นับวันมีจํานวน
เพิ่มขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประกอบกับในพื้นที่
บริเวณภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู ได้มีกลุ่มบุคคลภายนอก
ทั่วไปที่แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่แอบแฝงเข้ามานั้น เข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์ใด หรือไม่สามารถห้ามมิให้เข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลําภูได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง อึกทั้งยังมีกลุ่มมวลชนเข้ามา
ชุมนุมภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อประท้วงหรือแสดงออก
ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในโอกาสต่างๆ และหรือยื่นเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือส่วนราชการที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ภายใน
อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภูอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการชุมนุม
ประท้วงดังกล่าวอาจมีการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินใดๆ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนภาพลักษณ์
ของจังหวัดหนองบัวลําภู จากเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว สํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู ได้ตระหนักถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดระบบ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงานที่
ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู ข้าราชการภายนอก
และประชาชนทัวไปที่ไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการมิให้เกิดความเสียหายจากบุคคลภายนอก และกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วง ซึ่งได้จัดทําโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภูขึ้น
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู
198

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

3.2 เพื่อดูและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้พ้นจากการก่อความ
ไม่สงบ ทั้งการจารกรรม การวินาศกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลําภู ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลําภู ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู ได้รับความพึงพอใจ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลําภู ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการ
ภายนอกและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ได้รับการยอมรับในเรื่อง
มาตรฐานในด้านการรักษาความปลอดภัย
7.2 ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภูมีความ
ปลอดภัย
7.3 การรักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณปี 2560
เปิดบริการให้ข้อมูลแก่ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายใน
ศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ
ราชการ
จํานวนเงิน 494,600 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมปรับปรุง
ของเดิมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 8 ตัว
ศาลากลางจังหวัดแม่ม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของจังหวัด
ที่ผ่านมามักจะมีกลุ่มราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา มาชุมนุมเรียกร้องให้ทางจังหวัดหรือรัฐบาลให้การช่วยเหลือ
หรือมีกลุ่มมวลชนมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยๆ เพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จึงเห็นควรดําเนินการติดต้องกล้องวงจรปิดศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และซ่ อ มแซมกล้ อ งวงจรปอดเดิม ที่ใ ช้ งานมากกว่ า 6 ปี ที่ ชํา รุด เสี ย หาย
เพื่ อ ให้ ส ามรถใช้ ง านได้ ค ลอดคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ บ ริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับมากในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัย ล้วนเป็นเครื่องมือในการป้องกันการโจรกรรม การย่องเบา การ
ทําลายทรัพย์สิน และเหตุร้ายอื่นๆ ไม่เพียงแต่ช่วยในการป้องกันทรัพย์สิน
โดยบันทึกภาพ แต่ยังลดเหตุร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ การที่สามารถเห็นภาพ
ผ่านกล้องวงจรปิดช่วยให้เข้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานที่ของราชการ สามารถมองเห็นและจับภาพผู้ก่อเหตุร้าย ลดโอกาส
ในการก่อเหตุใดๆ นอกเหนือจากนี้กล้องวงจรปิดยังจับภาพและบันทึกวีดิโอ
ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้บุกรุกสถานที่ราชการ เพื่อใช้ในการไต่สวน
สืบหาข้อเท็จจริงต่อไป
3.1 เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากของเดิม และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฯ
3.3 เพื่อดูและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้พ้นจากการก่อความ
ไม่สงบ ทั้งการจารกรรม การวินาศกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้รับความพึงพอใจ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการ
ภายนอกและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ได้รับการยอมรับในเรื่อง
มาตรฐานในด้านการรักษาความปลอดภัย
7.2 ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ
ปลอดภัย
7.3 การรักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดศูนย์ราชการจังหวัดฯ
มีภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณปี 2560
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการสืบหาข้อเท็จจริงได้
จํานวนเงิน 500,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศาลา
กลางจังหวัดชุมพร จํานวน 16 ตัว

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ด้วยศาลากลางจังหวัดชุมพร มีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรภาคเอกชน ใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน/หน่วยงาน โดยมีข้าราชการ/
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการ
ภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการที่นับวันมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประกอบกับในพื้นที่
บริเวณภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ได้มีกลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไปที่
แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถตรวจสอบได้ ว่ า บุ ค คลที่ แ อบแฝงเข้ า มานั้ น เข้ า มาโดยมี
วัตถุประสงค์ใด หรือไม่สามารถห้ามมิให้เข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
ชุมพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง อึกทั้งยังมีกลุ่มมวลชนเข้ามาชุมนุม
ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อประท้วงหรือแสดงออกความ
คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในโอกาสต่างๆ และหรือยื่นเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือส่วนราชการที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ภายในศาลากลางจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการชุมนุม
ประท้วงดังกล่าวอาจมีการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อบุคคล
หรือทรัพย์สินใดๆ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
ภาพลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ชุ ม พร จากเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ดั ง กล่ า ว
สํานักงานจังหวัดชุมพร ได้ตระหนักถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดชุมพร ข้าราชการ
ภายนอก และประชาชนทัวไปที่ไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหายจากบุคคลภายนอก
และกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ซึ่งได้จัดทําโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) บริเวณศาลากลางจังหวัดชุมพรขึ้น
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

3.2 เพื่อดูและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้พ้นจากการก่อความ
ไม่สงบ ทั้งการจารกรรม การวินาศกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
ชุมพร ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดชุมพร
ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ ศาลากลาง
จังหวัดชุมพร ได้รับความพึงพอใจ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
ชุมพร ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ ณ
ศาลากลางจังหวัดฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.1 การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของข้ า ราชการ/
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในอาคารศาลากลาง ข้าราชการ
ภายนอกและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ได้รับการยอมรับใน
เรื่องมาตรฐานในด้านการรักษาความปลอดภัย
7.2 ทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ ศาลากลางจังหวัดชุมพรมีความ
ปลอดภัย
7.3 การรักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณปี 2560
เปิดบริการให้ข้อมูลแก่ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายใน
อาคารศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไป
ที่มาติดต่อราชการ
จํานวนเงิน 940,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดชุมพร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดชุมพร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ และพัฒนางาน
1. ชื่อโครงการ

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 25 ตัว

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี มีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรภาคเอกชน ใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน/หน่วยงาน โดยมีข้าราชการ/
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการ
ภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการที่นับวันมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประกอบกับในพื้นที่
บริเวณภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี มีกลุ่มบุคคลภายนอก
ทั่วไปที่แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่แอบแฝงเข้ามานั้น เข้ามาโดยมี
วัตถุประสงค์ใด หรือไม่สามารถห้ามมิให้เข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง อึกทั้งยังมีกลุ่มมวลชนเข้ามา
ชุมนุมภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประท้วงหรือแสดงออก
ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในโอกาสต่างๆ และหรือยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือส่วนราชการที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
การชุมนุมประท้วงดังกล่าวอาจมีการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิด
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ตลอดจนภาพลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี จากเหตุผลและความจําเป็น
ดังกล่าว สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักถึงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ
ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย
จากบุคคลภายนอก และกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ซึ่งได้จัดทําโครงการติดตั้ง
ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) บริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการรักษาความปลอดภัย
และบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
3.2 เพื่อดูและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้พ้นจากการก่อความ
ไม่สงบ ทั้งการจารกรรม การวินาศกรรม หรือการกระทําผิดกฎหมายต่างๆ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรีข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ
ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้าราชการ/พนักงานที่ ปฏิบั ติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจั งหวั ด
ปราจีนบุรี ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ
ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความพึงพอใจ
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี ข้าราชการภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ไปติดต่อราชการ
ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ/พนักงานที่
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า อยู่ ภ ายในอาคารศาลากลางจั ง หวั ด ฯ ข้ า ราชการ
ภายนอกและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ได้รับการยอมรับใน
เรื่องมาตรฐานในด้านการรักษาความปลอดภัย
7.2 ทรัพย์สินของทางราชการฯลฯ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีมีความ
ปลอดภัย
7.3 การรักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณปี 2560
เปิ ด บริ ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่ ข้ า ราชการ/พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า อยู่
ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดฯ ข้าราชการภายนอก และประชาชน
ทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
จํานวนเงิน 940,000 บาท
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
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กลย ุทธ์ที่ 3

พัฒนาการให้บริการ
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยมีส่วนราชการในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและ
ระดั บ อํ า เภอปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ นพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบ คอยดู แ ลความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนทุกระดับ ตลอดจนการนํานโยบายของรัฐบาล การบริการของรัฐ
ไปสู่ประชาชน ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทิศทางการ
พัฒนาระบบราชการที่เน้นการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการก้าวสู่สากล เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนต์ 4.0
กระทรวงมหาดไทยจึ งต้อ งนํา เทคโนโลยีดิ จิทัล มาใช้ใ นการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการให้บริการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางให้บริการกับประชาชนในการดําเนินการทาง
ธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่
มี ข้ อ จํ า กั ด ทางกายภาพ พื้ น ที่ โดยมุ่ ง เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ใน
กระบวนการทํางานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิ
บาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ
3.1 เพื่อปรับปรุงงานบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Ease of
Doing Business) ซึ่งจัดอันดับโดยธนาคารโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีอันดับ
ความน่าลงทุนอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน
3.2 เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการขอ
อนุ ญ าตก่ อ สร้า งให้ป ระชาชนผู้ รั บ บริ ก ารสามารถได้ รั บ การบริ ห ารแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยผู้รับบริการสามารถขอรับ
บริการได้ที่จุดเดียว คือ ศูนย์ดํารงธรรม ไม่ต้องไปขอรับบริการที่หน่วยงาน
เจ้าของงานบริการหลายแห่ง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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3.3 มีระบบควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์ดําเนินการของหน่วยงานผู้
ให้บริการ ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น ไฟฟ้า ประปา โดยตรวจสอบตามระบบ
การรั บ ประกั นคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารในแต่ ล ะจุ ด (Service
level
Agreement : SLA) ผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 7 วันทําการ
4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

4.1 เพิ่มช่ องทางให้ บริการกั บประชาชนในการดํ านินการทางธุรกิ จ (Doing
Business) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัดทาง
กายภาพ พื้นที่
4.2 กระบวนการทํางานและการให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว อํานวยความสะดวกใฟ้ผู้ใช้บริการ และสามารถให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

5.1 มีสถานที่รบั คําร้องขอรับบริการทางด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
และการขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จํานวน 914
แห่ง (เชิงปริมาณ)
5.2 ระยะเวลารวมในการให้บริการทางด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
และการขอติดตั้งระบบสาธาณูปโภคลดลงจากเดิมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20
มี ร ะบบโปรแกรมและฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการขอ
อนุญาตก่อสร้างของกระทรวงมหาดไทย โดยมีจุดให้บริการจํานวน 914
แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 1 แห่ง ศูนย์ดํารง
ธรรมจั ง หวั ด 77 แห่ ง ศู น ย์ ดํา รงธรรมอํ า นวย 787 แห่ ง สํ า นั ก งานเขต
กรุงเทพมหานคร 50 แห่ง
7.1 ผู้รับบริการ (ประชาชนและนักลงทุน) ได้รับความสะดวกในการยื่นคํา
ร้องขอรับบริการทางด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขอติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภคได้ที่จุดเดียว
7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (โดยลดระยะเวลารวมในการให้บริการ)
ทางด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขอติดตั้งระบบสาธาณูปโภค
7.3 ผู้ รั บ บริ ก าร (ประชาชนและนั ก ลงทุ น ) และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินการของหน่วยงานผู้ใ ห้ บริการ
ทางด้านการขออนุญาก่อสร้างอาคารและการขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2560
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9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ

การพัฒนาระบบโปแกรมและฐานข้อมูลศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการขออนุญาต
ก่อสร้างของกระทรวงมหาดไทย แบบ Web Based Application แบบรวม
ศูนย์ที่ส่วนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาในการควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์
ดําเนินการของหน่วยงานผู้ให้บริการในแต่ละขั้นตอน มีระบบเตือนเมื่อใกล้
ครบกําหนดเวลา
จํานวนเงิน 5,180,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยตามรูปแบบมาตรฐาน
ภาครัฐ (Government Website Standard)
2. ความสําคัญของโครงการ 2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล
และการสื่อสาร ได้พัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถรองรับ
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
และรูปแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน TWCAG2010 และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
2.2 ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economics Community) ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นที่ต้องพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นเว็บไซต์
สากลอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และสามารถใช้งานได้ 2 ภาษา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.3 เนื่องจากมีข้อจํากัดในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว จึงควรจ้างที่ปรึกษา
ที่มีความชํานาญให้ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) เป็น
เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์มาตรฐานภาครัฐ และอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามมาตรฐาน TWCAG2010 และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
3.2 เป็นการรองรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC : Asean Economics Community) ในปี พ.ศ. 2558
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 กระทรวงมหาดไทยมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์มาตรฐานภาครัฐ
(Government Website Standard) และรูปแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
(Web Accessibility) ตามมาตรฐาน TWCAG2010 ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
4.2 และเป็นเว็บไซต์ที่คนทั่วโลก ประชาชนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนคนพิการ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทยได้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) เป็นเว็บไซต์ รูปแบบ
มาตรฐานสากล และเป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ ต ามมาตรฐาน
TWCAG2010 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และสามารถใช้งานได้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
กระทรวงมหาดไทยมีเว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และสามารถใช้งาน
ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7.1 กระทรวงมหาดไทย มีเว็บไซต์ (www.moi.go.th) เป็นเว็บไซต์ที่เป็น
มาตรฐานสากลและเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
7.2 กระทรวงมหาดไทยสามารถให้บริการแก่ประชาชนคนทั่วโลก ทั้งไทย
และต่างประเทศ ตลอดจนคนพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทยได้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทําให้
กระทรวงมหาดไทยสามารถนําเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงมหาดไทยอีกช่องทางหนึ่ง
7.3 กระทรวงมหาดไทยสามารถเพิ่มศักยภาพการบริหารราชการทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
9.1 ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสังเคราะห์และออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทําข้อกําหนด
9.2 ตั้งคณะกรรมการกําหนดเนื้อหา และขอบเขตงาน รวมทั้งรายละเอียด
ที่จําเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
9.3 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535
9.4 แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อควบคุม ติดตาม กํากับ และให้คําปรึกษา
แนะนําให้ผู้รับจ้างดําเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างฯ
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10. งบประมาณ

9.5 ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
9.6 กําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
10,000,000 ล้านบาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดทไย ได้จัดทําระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไชต์
คือ www.moi.go.th เพื่อใช้เป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลทั่วไป
และข้าราชการในสังกัดฯ ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ศูนย์กลางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 77 จังหวัด เพื่อให้ผู้บริหารและ
หน่ วยงานในสั งกัดตลอดจนประชาชนได้ใ ช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมู ล สําคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบบริการในด้านอื่นๆ อาทิ
เช่ น จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ เว็ บ บอร์ ด ฯลฯ เพื่ อ ให้ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
จึงได้มีการเช่าใช้บริการอินเทร์เน็ต (ISP)
ต่ อเนื่ องเป็นประจําทุ กๆ
ปีงบประมาณนับตั้งแต่เริ่มให้การบริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับผู้ให้บริการ
เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต สํ า หรั บ การ
ดําเนินงานระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สามารถบริการ
และใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคง ปลอดภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ สําหรับ
การสนั บสนุ นในการบริ หารงานของผู้ บริ หารและข้ าราชการในสั งกั ด และ
ให้บริการกับประชาชนและบุคคลทั่วไป
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงมหาดไทยมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว และสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนในการบริหารงานของผู้บริหารและข้าราชการใน
สังกัด และให้บริการกับประชาชนและบุคคลทั่วไป
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบอิ นเทอร์เน็ตที่มีประสิท ธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และเพิ่มช่องทางการบริการให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์
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8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2560

9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ
10. งบประมาณ

เช่าใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์บริหารจัดการ
จํานวนเงิน 25,500,000 ล้านบาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

ปรับปรุงระบบบริการรับเรือ่ งและตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่ผู้ดูแลระบบ
เนื่องจากผู้รับบริการ (จังหวัดลูกข่ายภาคตะวันออก) ในปัจจุบันไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อแจ้งปัญหาด้าน ICT แก่ผู้ดูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นที่จะให้
ความสะดวกในการรับเรื่องและตอบปัญหาด้าน ICT แก่หน่วยงานผู้รับบริการ
(จังหวัดลูกข่ายภาคตะวันออก) จึงจัดโครงการบริการรับเรื่องและตอบปัญหา
ด้าน ICT แก่ผู้ดูแลระบบ
เพื่อให้บริการรับแจ้งปัญหาเบื้องต้น หรือแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
โดยการกําหนดช่องทางการติดต่อขอรับบริการ หรือแจ้งปัญหา ผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์มหาดไทย (Helpdesk)
4.1 ผู้บังคับบัญชา ศสข.2 ทราบถึงปัญหาและสามารถติดตามสั่งการการ
แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้
4.2 ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ หรือแจ้ง
ปัญหาจากเดิมซึ่งต้องหาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
มาเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มหาดไทย (Helpdesk)
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการร้อยละ 70
มีหน่วยงานผู้รับบริการ (จังหวัดลูกข่ายภาคตะวันออก 8 จังหวัด) ใช้บริการ
7.1 หัวหน้าฝ่ายของ ศสข. 2 แต่ละฝ่ายทราบปัญหาสามารถติดตามสั่งการ
แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้
7.2 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
รับเรื่องและตอบปัญหาด้าน ICT
6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557)
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ ศสข.
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พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ก.พ.57

มี.ค.57

2 (ชลบุรี/ศึกษารูปแบบ
ความต้องการ)
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผล/สรุปโครงการ

10. งบประมาณ

งบประมาณ ศสข. 2 จํานวน 5,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุร)ี
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการให้บริการ
1. ชื่อโครงการ

จัดทําแผนและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้คําปรึกษา นิเทศงานทางด้าน
ICT เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารระบบต่าง ๆ แก่จังหวัดในข่าย ให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน สถานีสื่อสารสํานักงานจังหวัดในข่ายมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ระบบต่าง ๆ หลายระบบ เช่น ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network
System) ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ระบบโทรศัพท์/โทรสาร ระบบไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าสํารอง ระบบคอมพิวเตอร์
ภายในสํานักงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ดูแล รับผิดชอบงานด้าน ICT จํานวน 1 - 2
คน และบางจังหวัดเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จึงต้องได้รับการนิเทศงาน
คําปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่ติดตั้งใช้งานอยู่ ประกอบ
กับการจ้างเอกชนบํารุงรักษา แก้ไข อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารไม่ครอบคลุม
ทุกระบบ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ ของสถานีสื่อสารจังหวัด
ในข่าย ใช้งานได้ดีตลอดเวลาและต่อเนื่อง
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบเครื่องมือสื่อสารมีความเข้าใจระบบงาน
มากขึ้น
3.3 ส่วนกลางได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นของจังหวัดในข่าย
เพื่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4.1 ทําให้ผู้บริหารส่วนกลางสามารถติดต่อสื่อสารกับส่วนภูมิภาคเพื่อมอบ
นโยบาย/ติดตามงาน ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูง
4.2 เครื่องมือสื่อสารทุกระบบใช้งานได้ดีตลอดเวลา ต่อเนื่องและยืดอายุ
การใช้งาน
4.3 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลระบบเครื่องมือสื่อสาร
ของจังหวัดในความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกระบบของสถานีสื่อสารจังหวัดในข่าย
ของโครงการ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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6. ผลผลิต

7. ผลลัพธ์

5.2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารได้เอง รวมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกระบบของสถานีสื่อสารจังหวัดในข่าย สามารถ
ใช้งานได้ดีตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและยืดอายุการใช้งาน ทําให้ประหยัด
งบประมาณในการตรวจซ่อม
ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อมอบนโยบาย
สั่งการติดตามประสานงานได้สะดวกรวดเร็วต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้คําปรึกษา นิเทศงานทางด้าน ICT
เกี่ยวกับเครือ่ งมือสื่อสารระบบต่าง ๆ จังหวัดในข่ายปีละไมน้อยกว่า 2 ครัง้

10. งบประมาณ

90,000 บาท

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจังหวัดนครปฐม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3

12. ผู้รบั ผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
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กลย ุทธ์ที่ 4

พัฒนานวัตกรรม ICT
เพื่อสนับสน ุนการบริหารงานของ
สป.มท.
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

โครงการจ้างบํารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขระบบเว็บไซต์และระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้จัดทําระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการฝากเว็บไซต์
สําหรับจังหวัดต่างๆ (Web Hosting) เพื่อให้จังหวัดใช้ติดตั้งเว็บไซต์ของ
จังหวัดในการเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (www.(ชื่อ
จังหวัด).go.th) จากจังหวัดผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
ออกไปยั ง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทั้ ง มี ร ะบบบริ ก ารจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การบริการต้องเป็นไปโดยรวดเร็วอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งจะต้อง
ดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย และความเสถี ย รภาพของข้ อ มู ล สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงจําเป็นต้องมีการจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไข
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารระบบเว็ บ ไซต์ และระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ให้บริการแก่จังหวัดและบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดํ า เนิ น ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการขัดข้องสามารถที่จะแก้ไขโดยเร็ว
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ให้บริการฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) สําหรับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริ การแก่บุคลากรในสังกั ดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งใน
ส่วนกลางและจังหวัดให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและพนั ก งานของรั ฐ ทั้ ง หมดใช้ บ ริ ก ารจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ระบบเว็ บ ไซต์ แ ละระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบเว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ให้บริการแก่หน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
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7. ผลลัพธ์

8. ระยะเวลา
9. กิจกรรมที่สําคัญ
ของโครงการ

10. งบประมาณ
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

สํ า นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยมีร ะบบและระบบจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ไ ว้ใ ห้บ ริก ารแก่จัง หวัด กลุ่ม จัง หวัด หน่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนบุคลากรในสังกัดส่วนกลางและจังหวัด
งบประมาณปี 2560
9.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็น
9.2 ออกแบบและจัดทํา TOR
9.3 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
9.4 กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
9.5 ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
9.6 กําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
หมายเหตุ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในการจัดทําข้อกําหนด (TOR)
จํานวนเงิน 980,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้นําระบบจดหมายอิเล็ก ทรอนิ กส์ ของหน่วยงานเข้ ามาใช้
ตั้งแต่แ พ.ศ. 2547 โดยได้กําหนด Domain
Name
เป็นของ
กระทรวงมหาดไทยภายใต้ชื่อ @moi.go.th
โดยใช้โปรแกรมที่เป็น
Freeware ของบริษัท PROXMOX ซึ่งบริษัท Internet Thailand สมัยนั้น
จัดทําให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.2 ปัจจุบันบระบบดังกล่าวไม่รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถ
พกพาได้ (Tablet PC : Tablet Personal Computer) หรือโทรศัพท์แบบ
Smart Phone จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ข้าราชการในสังกัดฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2550 ที่ มี ค วามต้ อ งการให้
ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และดําเนินงานให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ
2.3 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ อนุญาตให้
ผู้ดูแลระบบของกระทรวงมหาดไทยบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเพียงส่วน
หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถกู้ค้นจาดหมายหรือค้นหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอได้ เนื่องจากฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ทางสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรกนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ทั้งฐานข้อมูลผู้ใช้งาน และเนื้อที่
จัดเก็บจดหมาย จึงไม่เหมาะสมกับการใช้งานของกระทรวงมหาดไทย
3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรกนิกส์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคลที่ สามารถพกพอได้ หรื อโทรศั พท์ แบบ
Smart Phone
3.2 เพื่อให้มีระบบรับส่ง – ส่วน E-mail ที่ใช้สําหรับสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร
3.3 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการและบริการ E-mail ขององค์กรและรองรับ
การขยายตัวในอนาคต
3.4 เพื่ อปรับปรุงระบบป้ องกันอีเมล์ ขยะ และไวรัสจากระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
3.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าราชการในสังหัดสํานักงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.6 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ให้ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านได้ ทั้ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ (Tablet
PC : Tablet Personal Computer) หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone
3.6 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.มท. ให้
สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ (Tablet PC : Tablet Personal
Computer) หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone
3.7 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารระบบเว็ บ ไซต์ และระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตลอดจน
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ใช้งานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.8 เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูล (Backup System) พร้อมไซต์สํารอง
(Disaster Recover Site) เพื่อลดความเสียหายในการสูญเสียข้อมูล หาก
เกิดภัยพิบัติ และลดระยะยเวลาในการขัดข้องของระบบสารสนเทศ (Down Time)
4. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ

4.1 สป.มท. มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพอพาได้
หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone
4.2 สามารถควบคุมการบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดเก็บรายละเอียดผู้ใช้งาน (Log File) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2550
4.3 สป.มท. มีระบบจดหมายอเล็กทรอนิกส์ และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้บริการฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) สําหรับหน่วยงานในสังกัด
สป.มท. กลุ่มจังหวัด และจังหวัด (Web Hosting) ที่ให้บริการแก่หน่วยงาน
ในสั ง กั ด สป.มท. กลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ตลอดจนบุ ค ลากรของ
กระทรวงมหาดไทยใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
มั่นคงและปลอดภัย และเพื่อรองรับการขยายตัวการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
4.4 กระทรวงมหาดไทยมีระบบสํารองข้อมูล (Backup System) พร้อมไซต์
สํารอง (Disaster Recovery Site) เพื่อลดความเสียหายในการสูญเสีย
ข้ อ มู ล หากเกิ ด ภั ย พิ บั ติ และลดระยะเวลาในการขั ด ข้ อ งของระบบ
สารสนเทศ (Down Time)

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ
ใช้ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
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6. ผลผลิต
7. ผลลัพธ์
8. ระยะเวลา

ส่วนราชการมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เข้าเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 1 ระบบ
กระทรวงมหาดไทยมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลทีส่ ามารถพกพาได้ หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9. กิจกรรมทีส่ ําคัญของโครงการ 9.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็น
9.2 ออกแบบและจัดทํา TOR
9.3 ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
9.4 กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
9.5 ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
9.6 กําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
หมายเหตุ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในการจัดทําข้อกําหนด (TOR)
10. งบประมาณ
จํานวนเงิน 15,000,000 ล้านบาท
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12. ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ
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รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ สป.มท.
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

2.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยาย 2557 ข้ อ 6 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวักรรม
ซึ่งรัฐ บาบให้ความสําคัญ ต่อการวิ จั ย การพั ฒนาต่อยอด และการสร้าง
นวั ต กรรม เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารผลิ ต และการบริ ก าร เพื่ อ ให้ ป ระเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระบบการพั ฒ นาใกล้ เ คี ย งกั น และจั ด ระบบบริ ห ารงานวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีการ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชน
2.2 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ พั ฒ นาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดหาและพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เพื่อ
ใช้ ใ นการรั บ – ส่ ง เอกสารผ่ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากระบบงานเดิมเป็นการรับ – ส่งเอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในจังหวัดเอง จึงมีการ
ปรับปรุงขยายผลการรับ – ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการเรียกเข้าใช้งาน (Log in) เพียงครั้งเดียวสามารถทําให้ผู้ใช้งาน
(End User) เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2.3 สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย จึ ง จั ดทํ า โครงการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง พร้อ มทั้ ง เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริ ก ารรั บ – ส่ ง เอกสาร
ภายในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการขยายผลการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในส่วนกลางกับหน่วยงานภายในจังหวัด ได้อย่างครอบคลุม สะดวก
รวดเร็ว และรองรับมาตรมาฐาน TH e-GIF ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกในอนาคต
2.4 ในสภาวการณ์ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อีกทั้ง
ยังมีภัยพิบัติอื่นที่ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แก๊สระเบิด หรือ
การวางระเบิดจากภัยก่อการร้าย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
ภัยในการสูญเสียข้อมูลจากเหตุภัยพิบัติด้านต่างๆ และลดเวลาการข้ดข้อง
225

ของระบบ (Down Time) กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นควรมีการสํารองข้อมูล (Backup) พร้อม
โอนถ่ า ยข้ อ มู ล สู่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า รอง เพื่ อ ลดความเสี ย หายในการ
สูญเสียข้อมูล หากเกิดดภัยพิบัติ และลดระยะยเวลาในการขัดข้องของ
ระบบสารสนเทศ (Down Time)
ด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงหาดไทย จึงเสนอของบประมาณ
เพื่อดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานให้รองรับครอบคลุมตามความประสงค์ข้างที่กําหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเป็นการตอบสนองนยายของรัฐบาล (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์
โอชา) ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นตัวขับเคลื่อนในการทําให้
ประเทศไทยสามารถติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน
3.2 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน มี ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ป็ น ระบบ
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2548 และรองรั บ การ
เชื่ อ มโยงระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตาม
มาตรฐาน TH e-GIF
3.3 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด สามารถเชื่อมโยข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบงานเอสการอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ได้แก่ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบจองห้อง
ประชุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบยื่ น ใบลา และระบบนั ด หมายผู้ บ ริ ห าร
สามารถรองรั บ การใช้ ง านได้ ทั้ ง เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พกพอได้ (Tablet PC : Tablet Personal
Computer) หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone
3.5 เพื่ อ ทํ า การสํ า รองข้ อ มู ล (Backup) พร้ อ มโอนถ่ า ยข้ อ มู ล สู่ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์สํารอง ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.มท. (ลาดโตนด) เพื่อลดความเสียหายในการสูญเสีย
ข้ อ มู ล หากเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ละเพื่ อ ลดระยะเวลาในการข้ อ ข้ อ งของระบบ
สารสนเทศ (Down Time)
3.6 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือสั่งการระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคได้ทันท่วงที (กรณีเหตุการณ์/สถานการณ์ความไม่สงบ)
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4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั 4.1 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด มี
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้รับ – ส่งเอกสารราชการ ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐาน TH e-GIF ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งจะทําให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้ในอนาคต
4.2 สามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนงานเดินเอกสารและงานด้านธุรการ
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ในการทํางานของกระบวนการราชการ
ในการติดตาม และสืบค้นหนังสือราชการ
4.4 เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการรับ – ส่งเอกสารราชการ การ
เข้าถึงชั้นความลับของเอกสารราชการ
4.5 กระทรวงมหาดไทยมี ก ารสํ า รองข้ อ มู ล (Backup) พร้ อ มโอนถ่ า ย
ข้อมูลสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง (Backup) ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. (ลาดโตนด) เพื่อลดความ
เสียหายในการสูญเสียข้อมูลหากเกิดภัยพิบัติและเพื่อลดระยะเวลาในการ
ข้อข้องของระบบสารสนเทศ (Down Time)
5. ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ของโครงการ
6. ผลผลิต

หน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ครอบคลุม
ครบ 77 จังหวัด มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการรับ – ส่งเอกสารราชการ
ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7. ผลลัพธ์

ส่ว นราชการมีร ะบบสารสนเทศเพื ่อ ใช้ง าน จํ า นวน 5 ระบบ ได้แ ก่
ระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบจัด เก็บ และค้น หาเอกสาร
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบห้อ งประชุม อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบยื่น ใบลา และ
ระบบนัด หมายผู้บ ริห าร รวมทั้ง มีอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์เ พื ่อ ใช้ง านใน
โครงการดังกล่าวด้วย

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

9. กิจกรรมทีส่ ําคัญ
ของโครงการ
10. งบประมาณ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
12. ผู้รบั ผิดชอบ

จํานวนเงิน 30,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 6,000,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 24,000,000 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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