
 

 

แผนปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



คํานํา 

   
  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

578,156,700 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นภารกิจที่
สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2556-2561) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2558 ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเพื่อให้มีแผนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเพือ่ให้การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558นี้ขึ้น ซึ่งมลีักษณะเป็นแผนดําเนินการ (Action Plan) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอยีด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา 
และแสดงถึงการดําเนินการจริงของกิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ การปฏิบัติตามแผนจะช่วยใหภ้ารกิจสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2558 นี้ จะเป็นประโยชน์และบรรลุผลสําเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้นําแผนปฏิบัติ
 การฉบับนี้ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน มีการนําเสนอผลการดําเนินการ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่าง 

ต่อเนื่อง ความสําเร็จในการปฏิบัติได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนจะสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลต้องการเร่งรัดการใช้จ่ายในภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนใน
ประเทศได้อยู่ดีกินดีมีความสุขโดยถ้วนหน้า 

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ขอขอบคุณ ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มสี่วนร่วมและสนับสนุนข้อมูลทําให้แผน
 สําเร็จลุล่วงสามารถนําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2558 ไปใช้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ในการนําแผนไปใช้งาน หากพบข้อบกพร่องผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ
 เพิ่มเติม ประการ ใด ขอได้โปรดส่งข้อมูลใหก้ลุ่มแผนรวม ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
 ปฏิบัติการที่ เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
            
                                                                                                     
 
                                                                                                                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
             ธันวาคม 2557 
 

 



สารบญั 

                   หน้า 
คํานาํ 
แผนที่ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.255๗-2561             ๑                        
ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย          ๓ 
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558            ๘ 
แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ส่วนอํานวยการ                 ๑๑
 ส่วนติดตามและประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร            ๑4
 ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ               ๑9
 ส่วนเทคโนโลยกีารสื่อสาร                                                                                                                                                           ๓2
 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                          ๓3
 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร              ๓6 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)                     ๔๖
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)            ๕3
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)            ๖๐
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)           ๖8
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)            ๗๖
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแกน่)            ๗๗
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)            ๘1
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)            ๘8
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)           ๙๐
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)           ๙๓
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)           ๙๕
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)            ๙๗ 
              

















๘ 
 

สรุปงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จําแนกตามยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบประมาณ จํานวน 578,156,700บาท (ห้าร้อยเจด็สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) *  
                              หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2558 

หมายเหต ุ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ยุทธศาสตร์ : 3. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 

      

แผนงาน 3.11 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

      

กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  299.6006 125.9136 425.5142  
ค่าใช้สอย : ค่าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร  87.6800  
ค่าสาธารณูปโภค : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  211.1846 ไม่รวม 0.2550 

สน.สป.ฝาก 

ค่าวัสดุ : วัสดุคอมพิวเตอร์  0.7360 งบฝากรวม 
เป็นเงิน8.2081 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท  7.4218  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผลแบบที่ 1 (112 เครื่อง)  2.4640  
2) เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผลแบบที่ 2 (92 เครื่อง)  2.7600  
3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ขาวดํา (53 เครื่อง)   0.8678    
4) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ส ี(35 เครื่อง) 0.6300  



๙ 
 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2558 

หมายเหต ุ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

5) งานสายสัญญาณสื่อสาร (Fiber Optics) 1 ระบบ 0.2500  
6) อุปกรณ์ควบคุมระบบและบริหารเครือข่ายไร้สาย (WNC) 1 ระบบ 0.4500  
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่  1 ล้านบาทขึ้นไป 118.4918 ไม่รวม2.0000 

กจ.สป. ฝาก 

1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียม 
ของกระทรวงมหาดไทย 

70.2065  

2) ค่าพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และ 
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11.8533  

3) ค่าพัฒนาและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 36.4320  
ยุทธศาสตร์ : 8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงาน : 8.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  87.9006 50.9921 9.0687 147.9614  
    เงินเดือน     83.0706  
    ค่าจ้างประจํา 4.8300  
    ค่าตอบแทน 4.1361  
    ค่าใช้สอย 8.7076  
    ค่าวัสดุ 3.4634  
    ค่าสาธารณูปโภค 34.6850  



๑๐ 
 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2558 

หมายเหต ุ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

    ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 9.0687  
     - ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ ศสข. 4 (นครราชสีมา) 9.0687  
กิจกรรม : บริหารราชการทั่วไป  4.6811 4.6811 ฝาก กค.สป. 

    ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4.6811  
1) ค่าปรับปรุง ศสส. (วิสุทธิกษัตริย์) 2.3721  
2) ค่าปรับปรุง ศสข. 4,5,6,7,12 (5 แห่ง) 2.3090  
 - ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ศสข.4 (นครราชสีมา) 0.2960  
 - ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ศสข. 5 (อุดรธานี) และปรับปรุงอาคาร 
   บ้านพักข้าราชการ ศสข. 5 (อุดรธานี)  

0.5490  

 - ปรับปรุงถนน คศล. และลานจอดรถ คสล. บริเวณอาคารที่พักอาศัย    
   ข้าราชการ ศสข. 6 (ขอนแก่น) 

0.3250  

 - ทาสีอาคาร ศสข. 7 (เชียงใหม่) และอาคารโรงเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 0.1700  
 - ปรับปรุง อาคาร ศสข. 12 (สงขลา) อ. เมอืงสงขลา  0.9690  
 

หมายเหตุ *  ไม่รวมงบประมาณของสํานักและกองอื่นที่ฝากไว้ในแต่ละกิจกรรม  
 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนอํานวยการ 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดเก็บ แจ้ง
เวียน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
- งานรวบรวมสถิติข้อมูล 
- งานจัดเก็บเอกสาร 
- งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ 
- งานธุรการต่างๆ และงานกิจกรรม
พิเศษ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายบริหารฯ 

๒.ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร - งานวางแผน วิเคราะห์และจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
เพิ่มเติม (แปรญัตติ) 
- งานจัดทําข้อมูลและเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
- งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณให้กับ ศสข.๑-๑๒ 
- งานบริการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณทุก
ประเภทของข้าราชการ ลูกจ้าง บริษัท
หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ขาย หรือผู้รับ
จ้าง 

ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายงบ 
ประมาณฯ 

 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนอํานวยการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

 - งานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําป ี
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ
และส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ 
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณ  

      

๓.ฝ่ายพัสดุสื่อสาร - งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
- งานซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของ 
ศสส.สป. 
- งานตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจําปี 
- งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ/การ
เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศสส.สป. 
- งานจัดซื้อ/จัดจ้างจามระเบียบพัสดุ
ของ ศสส.สป.  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายพัสดุฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนอํานวยการ 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนการ
บริหารราชการทั่วไป 

๑. โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (วิสุทธิกษัตริย์) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้รับจ้างดําเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ 
- ดําเนินการตรวจรับงานจา้ง 
- เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการปรับปรุงศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วิสุทธิกษัตริย์) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓๗๒๑ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 
: บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของ ศสส.สป. 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายไตรมาส 
 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน 
 - หน่วยงานในสังกัดรายงานผล 
 - รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ 
 - จัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม 
 - นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
 - นําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 
ศสส.สป. 

จํานวนเอกสารที่ได้จัดทํา
เป็นรูปเล่มไตรมาสละ ๑ 
เล่ม 

เล่ม ๔ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๒.การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT ของ 
ศสส.สป. ประจําปี ๒๕๕๘ 

รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.สป. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ราย
ปี 
 - ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการดา้น 
ICT ที่ได้รับงบประมาณ 
 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการต่างๆ 
 - รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
 - จัดทํารายงานการติดตาม (๔ ฉบับ/
ปี) 

จํานวนเอกสารที่ได้จัดทํา
เป็นรูปเล่ม 

เล่ม ๑ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 
: บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - นําเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ/นาํ
ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ศสส.สป.

      

๓.การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายไตรมาส 
 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน 
 - หน่วยงานในสังกัดรายงานผล 
 - รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ 
 - จัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม 
 - นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
 - นําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

จํานวนเอกสารที่ได้จดัทํา
เป็นรูปเล่มไตรมาสละ ๑ 
เล่ม 

เล่ม ๔ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๔.การติดตามการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ ICT ของ ศสส.สป. 

การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ ICT  
 - รวบรวมเอกสารที่ได้รับรายงานจาก
ส่วนกลางและจาก ศสข.๑-๑๒ 
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับ
รายงาน 
 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 
ICT รายเดือน  

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 
ICT ๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 
: บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.การติดตาม การตรวจซ่อมและ
การบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT 

การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ
ซ่อมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ์
ด้าน ICT 
 - รวบรวมเอกสารที่ได้รับรายงานจาก
ส่วนกลางและจาก ศสข.๑-๑๒ 
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับ
รายงาน 
 - สรุปผลการตรวจซ่อมและการ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ ICT รายเดือน 

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ตรวจซ่อมบํารุงรักษาระบบ
อุปกรณ์ ICT ๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๖.การติดตามประเมินผลการเช่า
วงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว ๒ 
Mbps  

- รวบรวมเอกสารที่ได้รับรายงานจาก 
ศสข.๑-๑๒ และผลการปฏิบัติงานของ
ทางบริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จํากัด 
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับ
รายงาน 
- สรุปผลการใช้งาน 

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ใช้งานปกติ หรือเกิด
ข้อขัดข้อง ณ จุดใดบ้าง ๑ 
เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๗.การติดตามปนะเมินผลการเช่าใช้
สัญญาณดาวเทียม รถสื่อสาร
ดาวเทียม 

- รวบรวมเอกสารที่ได้รับรายงานจาก
ส่วนกลางและ ศสข.๑-๑๒ ที่ได้
ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียม 
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับ
รายงาน 
- สรุปผลประเมินการเช่าวงจรสือ่
สัญญาณดาวเทียม C-Band และ Ku-
Band 

จํานวนเอกสารสรุปผลการ
ใช้งานดาวเทียม และ
ให้บริการรถดาวเทียม ๑ 
เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 
: บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.การออกแบบ ปรับปรุง
กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การสํารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ของ ศสส. และนําผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบรกิาร จํานวน ๑๒ งาน
บริการ 
 - ปรับปรุงแบบสอบถามความ
ต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 - จัดทําเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาใน 
๑๒ งานบริการ 
 - ทําบันทึกส่งแบบสอบถามให้
ผู้รับผิดชอบงานบริการทั้ง ๑๒ งาน
บริการ เพื่อทอดแบบให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถาม 
 - รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้รับผิดชอบในงานบริการทั้ง ๑๒ งาน
บริการ 
 - บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมได้ 
 - ประมวลผลความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ 
 - จัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม 
 - นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
 - นําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานบริการของ 
ศสส.สป. 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 
: บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.การนิเทศงานให้ความรู้ ติดตาม
ผลการดําเนินงาน รับทราบปัญหา/
อุปสรรคในพื้นที่ และขยายผลการ
ดําเนินงานของ ศสส.สป. 

การดําเนินงานลงพื้นที่ให้ความรู้ 
ติดตามผลการดําเนินงาน รับทราบ
ปัญหา/อุปสรรค และขยายผลการ
ดําเนินงานของ ศสส.สป. สู่ ศสข.๖-๗ 
และ ๑๒ รวมถึงจังหวัดลูกข่าย 
 - เขียนโครงการ/จัดทํารายละเอียด/
ขออนุมัติโครงการ 
 - ขออนุมัติโครงการและดําเนิน
โครงการ/การเดินทางไปราชการ 
 - เปิดการนิเทศงาน/ วิทยากรให้
ความรู้ 
 - แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ร่วม
การสัมมนา 
 - รับฟัง/รับทราบปัญหา/อุปสรรคใน
พื้นที่ 
 - รวบรวมแบบสอบถาม/บันทึกข้อมูล
จากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ 
 - ประมวลผลความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ 
 - จัดทําสรุปรายภาค/จัดทํารายงาน
รูปเล่ม 
  - นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
 - นําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์   

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมนิเทศงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๘๕ ๐.๗๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑.การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 

ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ตามที่
ได้รับการร้องขอ 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน 
- ออกแบบเว็บไซต์พร้อมจัดทําเว็บไซต์
ต้นแบบ (Prototype) 
- พัฒนาเว็บไซต์ 
- ติดตั้ง ทดสอบ แก้ไข 
- ส่งมอบระบบเพื่อใช้งาน 
- ให้คําปรึกษา ประสานงาน/แก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามภารกิจ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

๒.การปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet) และ
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(www.ict.moi.go.th)  

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง ๓ 
เว็บไซต์ตามที่หน่วยงานร้องขอ/ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน/ตามภารกิจ 
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการ
เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
- ออกแบบระบบให้ทันสมัย/เหมาะสม
กับการใช้งาน 
- ปรับปรุง/พัฒนาเว็บตามแบบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามภารกิจ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

 - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ/แก้ไข 
- ใช้งานจริง ประสานการแก้ไข 

      

๓.การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท. ในเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ต (www.moi.go.th) 
และเว็บไซต์เครือข่ายภายใน 
(moinet)  

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ/
ตามภารกิจ 
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการ
เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
- ทําการแสกน/ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- นําการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย
ภายใน/เครือข่ายภายนอกตามความ
ประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
- ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข 

ร้อยละของการนําเข้าข้อมูล ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

๔.จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
มท. การนําเข้าข้อมูลรายงานการ
ประชุม ข้อสั่งการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

ดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม มท. การนําเข้าข้อมูลรายงาน
การประชุม ข้อสั่งการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน 
- รับวาระการประชุมจาก สนผ.สป. 
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการ
เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําวาระการประชุม 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 - ออกแบบระบบให้ทันสมัย/เหมาะสม
กับการใช้งาน 
- พัฒนาเว็บไซต์ 
- รับข้อสั่งการและรายงานการประชุม
จาก สนผ.สป. 
- ทําการแสกน/ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนาเว็บไซต์ 
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข 
- ใช้งานจริง 

       

๕.การถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน
ระบบ Video Streaming  

ดําเนินการถ่ายทอดสดการประชุม
ต่างๆผ่านระบบ Video Streaming 
- ได้รับสําเนาหนังสือแจ้ง สสส.ศสส. 
- จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการใช้งาน 
- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ให้พร้อมใช้งาน 
- ทําการถ่ายทอดสด 
- จัดทําระบบการถ่ายทอดการประชุม
ย้อนหลัง 

ร้อยละของการถ่ายทอด ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

๖.การประสานตอบกระทู้ที่มีข้อ
ซักถามในเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
www.moi.go.th  

ดําเนินการประสาน/ตอบกระทู้ที่มีผู้
ซักถามในเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th 
- ทําการตรวจสอบกระทู้ในเว็บไซต์
ของกระทรวงมหาดไทย  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ตอบกระทู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 - พิจารณาข้อซักถามว่าเกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการใดในสังกัด มท. 
- ติดต่อประสานงานขอข้อมูลเบื้องต้น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตอบข้อซักถามของผู้ที่ถามเข้ามาใน
กระทู้ 
- บันทึกการตอบข้อซักถาม 

      

๗.การตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีหัวข้อ/
ประเด็นหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มี
หัวข้อ/ประเด็นหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- ค้นหาที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) ที่มี
ข้อความ/เนื้อหา/รูปภาพ/
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีหัวข้อ/ประเด็น
หมิ่นสถาบันฯ 
- จัดเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ 
- ส่งข้อมูลที่พบให้ศูนย์ติดตามและเฝา้
ระวังการนําเสนอข้อมูล/ข่าวสารที่ผิด
กฎหมาย/ไม่เหมาะสม ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตช. 
- รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน/ส่งให้ 
สน.มน. 

ร้อยละของความสําเร็จใน
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

 
 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๘.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานตามที่หน่วยงานร้องขอ 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้ การประมวลผลทางด้าน
ข้อมูลเข้า (Input) ข้อมูลออก 
(Output) 
- ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) 
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบรายงาน 
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม 
- พัฒนาโปรแกรมตามแบบ/ปรับปรุง/
เพิ่มเติม 
- ทดสอบการใช้งาน/ติดตั้งโปรแกรม 
- จัดทําคู่มือการใช้งาน 
- ส่งมอบงาน 
- การบํารุงรักษา ให้คําปรึกษา 
ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

 
 
 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
 

๙.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
วางแผนระบบโครงสร้าง และการ
จัดการฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสร้าง และการ
จัดการฐานข้อมูล และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ (Application) 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่
หน่วยงานร้องขอ 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน 
- ออกแบบและวางแผนระบบ
โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
ของระบบงานสารสนเทศ 
(Application) 
- พัฒนาระบบโครงสร้างและการ
จัดการฐานข้อมูลของระบบงาน
สารสนเทศ 
- ทดสอบการใช้งานและติดตั้งระบบ 
- จัดทําคู่มือการใช้งานของระบบ 
- ส่งมอบระบบงาน 
- การบํารุงรักษา ให้คําปรึกษา 
ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๑๐.งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office, Font 
Office)   

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office, Font 
Office) ตามที่หน่วยงานร้องขอ 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้ การประมวลผลทางด้าน
ข้อมูลเข้า (Input) ข้อมลูออก 
(Output) 
- ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) 
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบรายงาน 
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม 
- พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ
ไว้/ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 
- ทดสอบการใช้งาน/ติดตั้งโปรแกรม 
- จัดทําคู่มือการใช้งานของโปรแกรม 
- ส่งมอบระบบงาน 
- การบํารุงรักษา ให้คําปรึกษา 
ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

 
 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๑.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ตามที่หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

๑๒.ศูนย์กลางประสานข้อมูล
สารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ดําเนินการประสานข้อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
-รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน 
- ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของข้อมูล/ขอรับข้อมูล 
- นําข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง 
- ส่งมอบข้อมูล 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
รอ้งขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

๑๓.ระบบงานศนูย์ข้อมูลเพื่อการ
บริหารและวางแผนพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย 

ดูแลระบบงานศนูย์ข้อมูลเพื่อการ
บริหารและวางแผนพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย 
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน 
- พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล 
- ติดตั้ง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/แก้ไข 
- ส่งมอบระบบเพื่อใช้งาน 
- การบํารุงรักษา/ให้คําปรึกษา 
ประสานงาน/แกไ้ขปัญหาให้ผู้ใช้งาน 

ร้อยละความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๔.งานบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในระบบ 
Internet (Authentication)  

ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน
ให้กับผู้ขอใช้เครือข่ายมหาดไทย 
- ผู้ขอใช้เครือข่ายลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ 
- รับเอกสารการลงทะเบียนของผู้ใช้
เครือข่าย 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง 
- ตรวจสอบและทําการอนุญาตให้ผู้ขอ
ใช้เครือข่ายสามารถใช้งานได้ 
- แจง้ผู้ขอใช้บริการเครือข่าย 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ตรวจสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

๑๖.งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ดําเนินการซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายของ 
มท. และ สป.มท. 
- รับแจ้งการซ่อมบํารุง 
- ลงทะเบียนการขอรับบริการจาก 
สทส. 
- ดําเนินการตรวจซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เครือข่าย 
- ทดสอบการใช้งาน 
- ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
คืนให้กับผู้ขอรับบริการ 
- รายงานผลการตรวจซอ่มผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 



๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๑๗.งานบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
ให้บริการภาครัฐ (GIN) และระบบ
รักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
สารสนเทศภายในกระทรวง 
มหาดไทย 

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
ให้บริการภาครัฐ (GIN) และระบบ
รักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในกระทรวงมหาดไทย 
- รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ 
- ทําการติดตั้งระบบเครือข่าย
ให้บริการภาครัฐ (GIN) 
- ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่าย 
- รายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

๑๘.งานติดตั้ง บริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย 

ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

๑๙.งานบริหารจัดการ บํารุงรักษา
และติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

ดําเนินการบริหารจัดการ บํารุงรักษา
และติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

 
 
 



๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๑.โครงการจ้างบาํรุงรักษาระบบและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบเว็บไซต์/ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ดําเนินการจ้างทีป่รึกษาทําการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เว็บไซต์/ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 
 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๙๘๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

๒.โครงการจ้างบาํรุงรักษาระบบ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(Video Streaming) 

ดําเนินการจ้างทีป่รึกษาทําการ
บํารุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Video 
Streaming) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

๓.โครงการจ้างบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ ๑-๓  

ดําเนินการจ้างทีป่รึกษาทําการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
โครงการพัฒนาศนูย์ข้อมูลกลางฯ 
ระยะที่ ๑-๓ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๔.๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

๔.โครงการจ้างบาํรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

ดําเนินการจ้างทีป่รึกษาทําการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๓๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ 

 
 
 



๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๕.โครงการจัดหาอุปกรณ์ควบคุม
ระบบและบริหารเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Network Controller) 

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระบบ
และบริหารเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Network Controller) 
- เขียนโครงการ/จัดทํารายละเอียด 
- ขออนุมัติโครงการ 
- จัดทํา TOR/ราคากลาง 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- กําหนดการติดตั้งและทดสอบระบบ 
- ตรวจรับงาน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 
 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๔๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

๖.โครงการจ้างพฒันาระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๖.๔๓๒ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

๗.โครงการเช่าใช้สื่อสัญญาณข้อมูล
ระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  

ดําเนินการเช่าใช้สื่อสัญญาณข้อมูล
ระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๗.๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 



๓๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๘.โครงการจ้างบาํรุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดําเนินการจ้างบาํรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๔.๑๑๗๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์

และ
เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(Video Conference System) 

- จัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ภายใน 
๙๐ วัน 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 
- ตรวจรับงานจ้าง ภายใน ๕๔๐ วัน  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ ๒๐๖.๐๘๗ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๒.โครงการจ้างซ่อมบํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference 
System) ของกระทรวงมหาดไทย 

- ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- จัดทํา TOR  
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ ๙.๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑.โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็ว ๒ Mbps.  

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- ออกแบบและจัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๕๕.๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๒.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ 
สื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

- จัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ภายใน 
๙๐ วัน 
- ตรวจรับงานจ้าง ภายใน ๑๕๐ วัน 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕๒.๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๓.โครงการจ้างบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร และเครือข่ายของ สป.มท. 
ด้วนระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ ๑, 
๒ และ ๓ 

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- ออกแบบและจัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๓.๙๙๙ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๔.โครงการเช่าใช้วงจรสื่อสัญญาณ
ระบบโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI 
จํานวน ๑ วงจร และแบบ BAI 
จํานวน ๒๖๔ เลขหมาย 

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- ออกแบบและจัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๗๘๗๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๕.โครงการเช่าบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทย
กับกรมที่ดิน (อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) 

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- ออกแบบและจัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามสัญญา 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๖.โครงการจ้างย้ายสายสื่อสัญญาณ 
(Fiber Optic) จากแยกสะพาน 
ผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 
ของ สป.มท. 

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- ออกแบบและจัดทํา TOR 
- ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงานจ้าง ภายใน ๙๐ วัน 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๗.โครงการนิเทศงานตรวจเยี่ยม 
ตรวจสอบ รับฟังปัญหาและ
คําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงป้องกัน 

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและ
ความจําเป็น 
- กําหนดแผนออกตรวจเยี่ยมและ
จังหวัดเป้าหมาย 
- ขออนุมัติเดินทาง 
- ตรวจสอบระบบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารและเครือข่ายสื่อสัญญาณ 
- รับทราบปัญหาและอุปสรรค หรือให้
คําปรึกษาในการใช้งานระบบเครื่องมือ
สื่อสาร 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๔๓ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.การประชุมคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เดือนละ ๑ ครั้ง 

จํานวนครั้งที่มีการประชุม ครั้ง ๑๒ ๐.๕๘๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

๒.การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

ดําเนินการจัดประชุมกําหนดนโยบาย
และแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตามข้อกําหนดภายใต้คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๕๓ 

การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ ระบบ ๑ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

๓.โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศสส.สป. 
พร้อมค่าดําเนินการติดตั้ง 

ดําเนินการขับเคลื่อนให้มีการใช้
ระบบงานตามวัตถุประสงค์ที่ทํา
โครงการ 

มีข้อมูลที่ทันสมัย ระบบ ๑ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

 
 
 



๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.งานศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ 
ออกแบบ เขียนแผนผังรูปแบบการ
ติดตั้ง และดําเนินการย้าย/ติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ทําการศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ 
ออกแบบ เขียนแผนผังรูปแบบการ
ติดตั้งและดําเนินการย้าย/ติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละความสําเร็จของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

๕.วิเคราะห์ ให้คําปรึกษา แนะนํา 
พิจารณาทางด้านเทคนิคของ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดทางวิชาการ (TOR) 
ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทําการวิเคราะห์ ให้คําปรึกษา แนะนํา 
พิจารณาทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางวิชาการ (TOR) ของ
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลสําเร็จของชิ้นงานที่
เป็นไปตามหลักวิชาการ 
ตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นจํานวนชิ้นงาน 

จํานวน ทุก
โครงการ 

- ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

๖.การดําเนินการตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

- ร่วมประชุมกับคณะทํางาน PMQA 
สป.มท. 
- จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการของ 
ศสส.สป. ตามเกณฑ์ PMQA  
- ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อ
รายงานผลการดําเนินการ ของ 
ศสส.สป. แก่คณะทํางาน PMQA สป.
มท. 
- จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

จํานวนครั้งที่มีการประชุม ครั้ง ทุกครั้ง - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

 
 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.การดําเนินการตามต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

- ร่วมประชุมกับคณะทํางานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต สป.มท. 
- จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการของ 
ศสส.สป. ตามแนวทางของ
คณะทํางานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
สป.มท. 
- ประสาน ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อรายงานผลการดําเนินการ ของ 
ศสส.สป. แก่คณะทํางานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

จํานวนครั้งที่มีการประชุม ครั้ง ทุกครั้ง - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : การเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
กิจกรรม : เพิ่มขีด
ความสามารถการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๑.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และ
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ทบทวนความต้องการใช้ข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
รัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด การพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด 
- ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
กระทรวงมหาดไทยที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตาม
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ TWCAG 2010 ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งสามารถใช้
งานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา (ไทยและ
อังกฤษ) เพื่อรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล หน้าจอ 
และรายงาน 
- ตรวจรับการออกแบบระบบ 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑๑.๘๕๓๓ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
และ

มาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 
(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อ
ดําเนินการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ทางด้านวิชาการ/ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับบุคลากรของ มท. และจังหวัด 
จํานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
 
๑.การฝึกอบรมทักษะการบริหาร
จัดการโครงการด้านไอซีที 
 
๒.การฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการและการเขียนรายงาน
การประชุม 
 
๓.การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ 
ศสส.สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ร้อยละ ๙๕ ๐.๙๘๔๗ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

 
 



๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

 ๔.การสัมมนาการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
- ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอแนะ 
- ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามที่คณะ
กรรมการฯ เสนอแนะ นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 
- นาํเสนอขออนุมัติดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อ ปมท. 
- ดําเนินการฝึกอบรม/สัมมนา ให้
เป็นไปตามแผน 

     

๒.โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยประสานการดําเนินงาน
กับสํานักงานสง่เสริมอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) 
 
 

- ดําเนินการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค/
วิชาการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
บุคลากรของ มท. และจังหวัด จํานวน 
๒ หลักสูตร ได้แก่ 
๑.การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมระบบเปิดขั้นสูง จํานวน 
๑ รุ่น ระยะเวลา ๔ วัน กลุ่มเป้าหมาย 
๓๐ คน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

 



๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

 
 

๒.การออกแบบและการบริหารระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับการ
ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต จํานวน 
๑ รุ่น ระยะเวลา ๓ วัน กลุ่มเป้าหมาย 
๓๐ คน 

      

ภารกิจริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑.การจัดทําข้อมูลบุคลากรจากแบบ
สํารวจประวัติและความต้องการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบระบบและ
ผู้ใช้งานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
- บันทึกข้อมูล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ออกแบบและจัดทําฐานข้อมูล 
- ประมวลผล 
- วิเคราะห์ 
- รายงานผู้บริหาร 

 
มีฐานข้อมูลการฝึกอบรม
ของบุคลากร สป.มท. 

 
ระบบ 

 
๑ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๒.การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

- ศึกษา วิเคราะห์ หาข้อมูล 
- นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านไอซีทีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
- ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามที่คณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะ นําเข้าที่ประชุมให้
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 
- จัดทําเป็นเอกสาร 
- รายงานผู้บริหาร 

มีแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๑ 

แผน ๑ - ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑.การจัดทําแผนปฏิบัติการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

- แจ้งกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ และ
จัดทํารายละเอียด แผนงาน/โครงการ 
ในความรับผิดชอบ 
- ประสานและตรวจสอบรายละเอียด
ของ แผนงาน/โครงการ และ
ประมวลผลขอ้เสนอเป็นร่าง
แผนปฏิบัติการประจําปี 
- ปรับปรุงร่างแผนฯให้สมบูรณ์และ
เสนอผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนฯ การแจกจ่าย
เอกสารแผนฯ ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด ศสส.สป. 
และประกาศในเว็บไซต์ของ 
ศสส.สป. 

แผน ๑ - ๓๐ วันหลัง 
พ.ร.บ.

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปีฯ 
ประกาศใช้ 

กลุ่มแผน
รวม 

๒.การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

- ศึกษาทบทวนผลการดําเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๖ 
- ศึกษาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
- วิเคราะห์ กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนแม่บทฯ ของ
กระทรวงมหาดไทย 

แผน ๑ ๑.๐๐๐ ๑๒๐ วัน กลุ่มแผน
รวม 

 



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

 - ประชุมระดมความคิดเห็นจากส่วน
ราชการ จังหวัดและหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อจัดทําร่างแผนแม่บทฯ 
- จัดทําร่างแผนแม่บทฯ และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เสนอร่างให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/ขออนุมัติ และ
ประกาศใช้แผนแม่บทฯ 
- เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ศสส.สป. 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.โครงการซ่อมเฉลียงชั้น ๒ รอยรั่ว
ระหว่างขอบประตูห้องเครื่องมือ
สื่อสารกับเฉลียง ฝ้าเพดานที่ชํารุด
เสียหาย 

จ้างซ่อมแซมเฉลียงชั้น ๒ เพื่ออุดรอย
รั่วไม่ให้น้ําไหลลงห้องทํางานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป้องกัน
เครื่องมือสื่อสารมิให้เสียหายและ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
- สอบราคาหาผูร้ับจ้าง 
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติการจ้าง 
- ทําสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างดําเนินการ 
- ตรวจรับการจ้าง 
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๘๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๒.โครงการติดตั้งแผงป้องกันหนูเข้า
มาในอาคาร 

จ้างติดตั้งแผงป้องกันหนูที่ช่องขา
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑๑ 
เครื่อง และทางเข้าของสายไฟ/
สายอากาศ จากภายนอกเข้ามาภายใน
ตัวอาคาร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๙๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๓.โครงการติดตั้งฝ้าเพดานทดแทน
โคมไฟที่ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
๔๔ จุด 

จ้างติดตั้งฝ้าเพดาน เนื่องจากได้ทํา
การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 
ขนาด ๓๖/๔๐ วัตต์ ๔๔ จุด จํานวน 
๘๘ หลอด ทั้ง ๒ ชั้นของอาคารมาใช้
หลอดแบบ LED ขนาด ๑๓ วัตต์ 
ความสว่างเท่ากับ ๘๕ วัตต์ของหลอด
ไส้ จํานวน ๔๔ หลอด จําเป็นต้องถอด
ชุดโคมไฟเดิมออกและใส่ฝ้าใหมแ่ทน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
(หลอดสวิทซ์แสงแดด) จํานวน ๘ 
หลอด ภายนอกอาคาร 

จ้างติดตั้งหลอดแสงสว่างชนิดเปิด-ปิด
อัตโนมัติ LED ด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านหลังของอาคาร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๕.โครงการติดตั้งมูลี่ป้องกันความ
ร้อนจากแสงแดดมิให้เข้ามาภายใน
อาคาร 

จ้างติดตั้งมูลี่ป้องกันแสงแดดเข้ามา
ภายในอาคารสํานักงาน ทั้งชั้นบนและ
ชั้นล่าง เพื่อป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดไม่ให้เข้ามาภายในห้องทํางาน
และห้องเครื่องมือสื่อสาร ทั้งนี้เป็นการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับ 
อากาศไม่ให้ทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๖.โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ
ฉุกเฉินให้กับรถดาวเทียมและรถ
ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร 

ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินให้กับรถดาวเทียม
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๗ อย. 
จํานวน ๑ ชุด และรถตรวจซ่อม
เครื่องมือสื่อสารหมายเลขทะเบียน ๑
กช ๑๕๖๑ กทม. เนื่องจากรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมจะเกิดความร้อนสูง 
เมื่อขับขี่เกิน ๘๐ กม./ชม. จึงต้องขับขี่
ด้วยความระมัดระวัง ทําให้ช้าตามรถ
ตํารวจทางหลวงไม่ทัน และเกิดความ
ไม่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ จึงจําเป็นต้อง
ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินดังกล่าว 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 



๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.โครงการจ้างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดอาคาร 

จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อาคารและจ้างทาํสวน โดยทําการตัด
หญ้า และตกแต่งต้นไม้ภายในอาคาร 
ศสข.๑ และบริเวณโดยรอบอาคาร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๓๒ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๘.โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติงาน
ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข.๑ 
(อย.) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๕๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๙.โครงการพัฒนาปรับปรุง 
Website 

พัฒนาและปรับปรุง Website ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จัดหาโปรแกรมการจัดทําเว็บไซต์ 
- ออกแบบความต้องการของเว็บไซต์ 
- เลือกแบบตามความต้องการ 
- พัฒนา/ปรับปรุง เนื้อหา/รูปภาพ 
- นําเข้าข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และ
ทันสมัย 

ร้อยละความสําเร็จตาม
จํานวนระบบ 

ระบบ ๔ ๐.๐๑๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐.โครงการให้บริการรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 

ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด้านสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และ
ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย/ร้อง
ขอ 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ประสานงานตํารวจทางหลวงขอรถ
นําขบวน/ขอรับการสนับสนุนเบอร์
โทรศัพท์ จาก ศสส.สป. 
- เตรียมความพร้อม/ทดสอบ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน 
- ออกปฏิบัติภารกิจ 
- สรุปผล/รายงาน ผวจ. 
- รวบรวมข้อมูล/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๑๑.โครงการให้บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 

ให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกลกับกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้อง
ขอ 
- ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ พร้อม
ทดสอบการใช้งาน 
- ออกปฏิบัติภารกิจ 

ร้อยละความสําเร็จของ
จํานวนครั้งที่ร้องขอการ
ให้บริการต่อจํานวนครั้งที่
ดําเนินการได้ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - จบภารกิจ รื้อถอนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

     

๑๒.โครงการปรบัปรุงระบบท่อร้อย
สายไฟและเปลี่ยนสายไฟฟ้า พร้อม
ทั้งติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟภายใน
อาคาร 

จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้า เนื่องจาก
สายไฟฟ้าได้ติดตั้งใช้งานมานานกว่า 
๑๗ ปี ทําให้เสื่อมสภาพไปตามอายุ
การใช้งานและไม่ปลอดภัย และร้อย
ท่อใหม่แบบมีฝาปิดป้องกันหนูและ
แมลงเข้าไปกัดกินสายไฟ และติดตั้ง
ชุดควบคุมระบบไฟ Centerload แยก
แต่ละจุด และงานปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๑๓.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ้างซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ และ
เครื่องโทรสาร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๑๔.โครงการจา้งล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

จ้างล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน จาํนวน 
๑๒ เครื่อง ปีละ ๒ ครั้ง ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๕.โครงการนิเทศงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ในข่ายรับผิดชอบ ๕ 
จังหวัด 

ออกนิเทศงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ในข่ายรับผิดชอบ ๕ จังหวัด 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
สระบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี 
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติดําเนินโครงการ/เดินทางไป
ราชการ 
- นิเทศงาน/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน
ข่ายรับผิดชอบ ๕ จังหวัด 
- แลกเปลี่ยนความรู้/รับทราบปัญหา
และอุปสรรค 
- รวบรวมข้อมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
- เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 

ร้อยละความสําเร็จของ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
นิเทศงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๑๖.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในและบริเวณรอบ
อาคาร ศสข.๑ 

จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV จํานวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์
บันทึกและจอมอนิเตอร์ เพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสถานที่
ราชการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยธุยา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๗.โครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์ จ้างต่อเติมโรงจอดรถยนต์สําหรับ
รถยนต์ของทางราชการและผู้มาติดต่อ
ราชการ เนื่องจากที่จอดรถเดิมมีไม่
เพียงพอ เพราะใช้เป็นที่เก็บวัสดุที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๑๘.โครงการตรวจซ่อมเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ ศสข.๑ 
อย. และจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ๕ 
จังหวัด 

ออกตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี 
อ่างทอง และสิงห์บุรี เพื่อให้อุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
- จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- ติดตาม ตรวจสอบเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ICT การตรวจสภาพ/ทํา
ความสะอาด 
- ตรวจสอบการทํางานด้าน Solfware 
- รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/อุปสรรค 
จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
- นําเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
 

ร้อยละความสําเร็จของ
จํานวนระบบอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารที่ทําการ 

ระบบ ๔ ๐.๐๒๒๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.โครงการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ตรวจสอบรับฟังปัญหาและแนะนํา
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
เชิงป้องกัน 

ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย เพื่อรับฟัง
ปัญหา พร้อมนําข้อมูลมาช่วยกันแก้ไข 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้คําปรึกษา
แนะนําทางด้านบริหารการสื่อสารและ
ด้านเทคนิคอื่นๆ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ออกนิเทศงานให้กับจังหวัด
ในข่าย 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 
(จังหวัดละ 
๒ ครั้ง) 

 

๒.โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู้ MDF ของชุมสายโทรศัพท์
มหาดไทยให้กับจังหวัดในข่าย 

๑ .ดํ า เนิ นการจั ดหาอุ ปกรณ์ เพื่ อ
ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF 
ของชุมสายโทรศัพท์มหาดไทย ให้กับ
จังหวัดในข่าย       
๒.จัดทําทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท์ 
ประจําตู้ MDF           
๓.ปรับปรุงและตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้าจากคู่สายตอนนอกที่เข้ามา
เชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 

ร้อยละความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๗๕ ๐.๐๘๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

๓.การจัดทําคู่มือการใช้งานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าประจําศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ 
(ชลบุรี) 

ดําเนินการจัดทําคู่มือ แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและการใช้งานเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าภูมิภาค
ขัดข้อง 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

๔.โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อ
สัญญาณ Access Point 

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สื่อ
สัญญาณ Access Point ประจําสํานักงาน 
ศสข.๒ (ชบ.) จํานวน ๒ จุด และติดตั้งประจํา
รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จํานวน ๑ จุด 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.โครงการติดตามความก้าวหน้า
การใช้งานระบบป้องกันไวรัสแบบ
องค์กรของ ศสข.๒ (ชบ.) และ
จังหวัดในข่าย 

ดําเนินการสํารวจตรวจสอบการใช้งาน
ระบบป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายแบบองค์กรของ ศสข.๒ (ชบ.) 
และจังหวัดในข่ายและให้คําแนะนํา
ด้านการบริหารจัดการระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๖.โครงการเผยแพร่สื่อภาพ 
เคลื่อนไหวของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

ดําเนินการจัดหาสื่อภาพเคลื่อนไหว
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
และผลงานของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ เป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๗.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในและภายนอกอาคาร 
ศสข.๒ (ชบ.) 

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัด
พลังงาน ภายในและภายนอกอาคาร
สํานักงานของ ศสข.๒ (ชบ.) เพื่อลด
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๘.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ ศสข.๒ 
(ชบ.) เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
ต่างๆ  โดยพิจารณาตามหน้า ที่  ที่
รับผิดชอบและ Competency  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 



๕๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙.การตรวจสอบ/ซ่อมบํารุง/ติดตั้ง
และรื้อถอน อุปกรณ์เครือข่ายและ
อุปกรณ์สื่อสาร 

๑.ตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ 
เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร ของ 
ศสข.2 (ชลบุรี)  ทุกระบบดังนี้ 
 - ระบบโทรศัพท์ MD110 
 - ระบบโทรศัพท์ IP Phone 
 - ระบบสื่อสารข้อมูล 
 - ระบบอุปกรณส์ื่อสัญญาณ 
 - ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ 
 - ระบบวิทยุสื่อสาร 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม C-Band 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม Ku-Band 
 - ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) 
 - ระบบ E-Mail 
 - ระบบการถ่ายโอนข้อมูล (FTP) 
 - ระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) 
 - ระบบเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 
 - ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 
 - ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ระบบยานพาหนะ 
 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 
 
 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
  ๒.ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายและ

อุปกรณ์สื่อสาร ของ ศสข.2 (ชลบุรี) 
และจังหวัดลูกข่าย ทุกระบบ ดังนี้ 
 - ระบบโทรศัพท์ MD110 
 - ระบบโทรศัพท์ IP Phone 
 - ระบบอุปกรณ์สื่อสัญญาณ 
 - ระบบวิทยุสื่อสาร 
 - ระบบวิทยุสื่อสาร 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม C-Band 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม Ku-Band 
 - ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) 
 - ระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) 
 - ระบบเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 
 - ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 
 - ระบบยานพาหนะ 
 

เวลาเฉลี่ยในการติดตั้งและ
รื้อถอนระบบ 

ครั้ง ตามเวลา
มาตรฐาน
ในการ
ตรวจซ่อม
อุปกรณ์
ของแต่ละ
ระบบ 

- ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
  ๓.ติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์เครือข่าย

และอุปกรณ์สื่อสาร ของ ศสข.๒
(ชลบุรี) และจังหวัดลูกข่าย ทุกระบบ
ดังนี้ 
 - ระบบโทรศัพท์ MD110 
 - ระบบโทรศัพท์ IP Phone 
 - ระบบอุปกรณ์สื่อสัญญาณ 
 - ระบบวิทยุสื่อสาร 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม C-Band 
 - ระบบสื่อสารดาวเทียม Ku-Band 
 - ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) 
 - ระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) 
 - ระบบเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 
 - ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

เวลาเฉลี่ยในการติดตั้งและ
รื้อถอนระบบ 

ครั้ง ตามเวลา
มาตรฐาน
ในการ
ตรวจซ่อม
อุปกรณ์
ของแต่ละ
ระบบ 

- ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐.การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ 
Ku-Band  
 - ถวายความปลอดภัยด้านการ
สื่ อสารแด่พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้ าอ ยู่ หัว  สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
 - จัดเครือข่ายด้านการสื่อสารใน
ภ า ร กิ จ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ / 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติ/การ
เลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับ
การร้องขอ 
 

ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสาร และภารกิจที่สําคัญตามที่
ได้รับการร้องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข่าย
และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๑๑.การให้บริการระบบการประชุม 
วีดีทัศน์ทางไกล (VCS) 

ดําเนินการสนับสนุนระบบการประชุม
วีดีทัศน์ทางไกล (VCS) กับกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๑๒.ภารกิจงานบริหาร 

   ๑๒.๑ การจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารศู น ย์ เทค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ 
(ชลบุรี) 

 
ดําเนินการจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํ านักงานศูน ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ 
(ชลบุรี) 

 
การจ้างเหมาทําความ
สะอาด จํานวน ๑ งาน 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๐๙๙๖

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

. 
งานบริหาร 

 



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
    ๑๒ .๒  การบํ า รุ ง รั กษาระบบ

เครื่องปรับอากาศภายในสํานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเขต 
๒ (ชลบุรี) 

ดําเนินการจัดจ้างล้างทําความสะอาด
และเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศใน
สํานักงาน ๑ปี/เครื่อง/ครั้ง 

การจ้างเหมาทําความ
สะอาด จํานวน ๑ งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๘๔ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑๒ .๓ การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
ค รุ ภัณฑ์  ขอ งศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ 
(ชลบุรี) 

ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้าง
ซ่อมครุ ภัณฑ์ของศูน ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๒ 
(ชลบุรี) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

๑. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑  สรุปผลการเบิกจ่าย
งบดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 

 
ดําเนินการสรุปผลการเบิกจ่าย
งบดําเนินการประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุเป็นรายเดือน/รายไตรมาส 
- รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
- รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย
งบดําเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ 
- จัดทํารายงานผลการเบิกจ่าย
งบดําเนินการ รายเดือน/รายไตรมาส/
ประจําปีงบประมาณ 
 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๘๕ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
งานบริหาร 

   ๑.๒ การบริหารงานงบประมาณ 
(งานการเงินและบัญชี,งานเบิกจา่ย
งบประมาณ,งานจัดซื้อ/จัดจ้าง,งาน
ธุรการและงานสารบรรณ,งานพัสดุ
และสถานที่) 

ดําเนินการบริหารงบประมาณ (งาน
การเงินและบัญชี,งานเบิกจ่าย
งบประมาณ,งานจัดซื้อ/จัดจ้าง,งาน
ธุรการและงานสารบรรณ,งานพัสดุ
และสถานที่) ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง และระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
- รายงานความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ร้อยละความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งานพัสดุ และการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแบบ
แผนของทางราชการ 

ร้อยละ ๘๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

 - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง และค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ 
- จัดทําบันทึกขอเบิกจ่ายเงินเสนอ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายเดือน/รายไตรมาส 

      

   ๑.๓ โครงการนิเทศงาน  ให้
คําปรึกษา พร้อมทั้งทําการ
บํารุงรักษาเชิงปอ้งกันอุปกรณ์/
เครื่องมือสื่อสารระบบต่างๆ ให้
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ที่สถานี
สื่อสารจังหวัดในข่าย รวม ๗ จังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี
ละ ๒ ครั้ง/จังหวัด 

ดําเนนิการนิเทศงาน ให้คําปรึกษา 
พร้อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิงปอ้งกัน
อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารระบบต่างๆ
ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ที่
สถานีสื่อสารจังหวัดในข่าย รวม ๗ 
จังหวัด ได้แก่นครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปีละ 
๒ ครั้ง/จังหวัด 
- จัดทําแผนนิเทศงาน/ให้คาํปรึกษา 
รวมทั้งการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- ดําเนินการนิเทศงาน/ให้คําปรึกษา
ด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวนสถานีสื่อสารจังหวัด
ที่ได้รับการนิเทศงานให้
คําปรึกษา ติดตามและ
ประสานการดําเนินงาน 
รวมทั้งการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันอุปรณ์เครื่องมือ
สื่อสารระบบต่างๆ 

จังหวัด ๗ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 



๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

 - บํารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสารระบบต่างๆให้พร้อม
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
- รวบรวมข้อมูล/รับทราบปัญหา/
อุปสรรคด้านเทคนิคในพื้นที่ 
- สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

      

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ การให้บริการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference System) 

 
ดําเนินการให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกล (Video Conference 
System)  แก่หน่วยงานที่ร้องขอ 
- รับแจ้งการร้องขอใช้บริการ/
ประสานหน่วยงานต่างๆ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือสื่อสาร
ระบบ MCU/VCS และเครือข่าย 
พร้อมทําการทดสอบระบบกับ
ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย ๗ 
จังหวัด 
- ติดตั้ง/ให้บริการระบบ VCS/เสร็จ
ภารกิจ ทําการรื้อถอนและจัดเก็บ 
- รายงานผลการดําเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
   
 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลกับจํานวนครั้ง
ที่ได้รับการร้องขอ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. 

 



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๒.๒ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่  

ดําเนินการให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่แก่หน่วยงานที่ร้อง
ขอรับบริการ 
- รับการร้องขอจากหน่วยงาน 
- ประชุมและสํารวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
- ขออนุมัตินํารถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติ
ภารกิจ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือสื่อสาร 
พร้อมทําการทดสอบระบบดาวเทียม
เคลื่อนที่ พร้อมประสาน ศสส.สป.
ขอรับการสนับสนุนช่องสัญญาณ
ดาวเทียม และหมายเลขโทรศัพท์ใน
ข่าย มท. และ ทีโอที 
- ออกปฏิบัติภารกิจ/เสร็จภารกิจทํา
การรื้อถอน 
- รายงานผลการดําเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสําเร็จเทียบกับ
จํานวนครั้งที่ได้รับการร้อง
ขอรับบริการ  

ร้อยละ ๙๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย.๕๘  

ฝ.สส. 

 
 
 
 
 



๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๒.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT/ระบบเครือข่ายที่
เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและ
จังหวัดในข่ายรวม ๗ จังหวัด 

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT/ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในข่าย
รวม ๗ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 
- ตรวจสอบระบบเครือข่าย/ระบบ  
ATM/DC Power Supply/Battery 
Back Up 
- ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ MD 
110/IP Phone/Battery Back Up 
- ตรวจสอบระบบสื่อสารข้อมูล 
L2(425)/L3(5510) 
- ตรวจสอบระบบ Surge และ
เครื่องปรับอากาศ 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) 
และเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร และเครือข่าย 

ร้อยละ ๘๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๒.๔ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แม่ข่าย) 

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แม่ข่าย) 
- ระบบเครือข่าย/ระบบ  ATM/DC 
Power Supply/Battery Back Up 
- ระบบโทรศัพท์ MD 110/IP 
Phone/Battery Back Up 
- ระบบสื่อสารข้อมูล 
L2(425)/L3(5510) 
- ระบบ Surge และเครื่องปรับอากาศ 
- ระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) และ
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ใช้งานของอุปกรณ์ ICTทุก
ระบบ 

ร้อยละ ๘๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๒.๕ การให้บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ดําเนินการให้บริการส่งหนังสือของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) ถึงศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สป. ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.๓ 
(นครปฐม) 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของหนังสือ และผู้รับปลายทาง 
- ทําการแสกนเอกสารที่จะส่งด้วย
เครื่องแสกน และจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
ไฟล์ที่กําหนด 
- เปิดโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบระบบให้
ให้พร้อมใช้งาน 
- ทําการส่งเอกสารที่แสกนไว้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ตรวจสอบความสําเร็จในการส่ง
เอกสาร พร้อมทั้งประสานผู้รับ
ปลายทาง และรวบรวมเอกสาร 

ร้อยละความสําเร็จของ
จํานวนหนังสือที่นําส่งผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๗๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

 
 



๖๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๒.๖ บริการรับ-ส่งเอกสารข่าว
ผ่านระบบโทรสารและ E-Mail 

ดําเนินการให้บริการรับ-ส่งเอกสาร
ข่าวผ่านระบบโทรสารและ E-Mail 
- รับเอกสารข่าวทางโทรสาร/E-mail 
จากต้นทาง(ส่วนกลาง) 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารข่าวโทรสาร/E-mail และ
ผู้รับปลายทาง 
- ตรวจสอบหมายเลขโทรสาร/E-mail  
และส่งเอกสารข่าวไปยังผู้รับปลายทาง
ที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 
- ประสานและตรวจสอบเอกสารข่าว
และผู้รับปลายทาง 
- จดบันทึกรายละเอียดเอกสารข่าว 
ผู้รับ/ผู้ส่ง ในบัญชีกลางข่าวรับ/สง่ 
- รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ
เสนอผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์ 
- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อ 
ศสส.สป.(รต.๖) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
รับ-ส่ง เอกสารข่าวผ่าน
ระบบโทรสารและ E-mail 

ร้อยละ ๘๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

 
 
 
 



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

๑. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑ การจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๔ 
(นครราชสีมา) 

 
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

 
การจ้างเหมาทําความ
สะอาด จํานวน ๑ งาน 

 
งาน 

 
๑ 

 
๐.๐๙๖๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
งานบริหาร 

   ๑.๒ การจ้างเหมาทํางานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  

จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการอาคารสํานักงานศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ (นครราชสีมา) 

การจ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน ๑ งาน 

งาน ๑ ๐.๑๐๘๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑.๓ ภารกิจอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุ 
อื่นๆ 

   ๐.๒๘๕๐
๐.๒๑๔๕
๐.๐๓๐๐

ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑.๔ การให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ 

บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น พร้อมทั้ง
ออกปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๙๕ ๐.๑๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

 
 
 



๖๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๑.๕ โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๔ (นม.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๔ 
(นม.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

หน่วยงานและจังหวัดที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ครั้ง ๒ ๐.๐๗๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๑.๖ โครงการบํารุงรักษาแบบ
แก้ไข (Corrective 
Maintenance:CM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

ดําเนินการกรณีเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์เสียหายจนทําให้ต้องหยุดการ
ทํางานของเครื่องมือสื่อสาร หรือเกิด
ข้อขัดข้องเสียหายในขณะที่อุปกรณ์
กําลังทํางานอยู่โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะ
เกิดการเสียหายขึ้น และเมื่อเกิดขึ้น
แล้วทําให้ต้องหยุดการทํางานของ
อุปกรณ์ เพื่อทําการซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ชํารุด 

เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา 
ศสข.๔ (นม.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่ได้รับการแก้ไข 

หน่วย ๖ ๐.๐๗๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๑.๗ โครงการติดตามโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆทีใช้
งานในเครือข่ายสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการติดตามโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบต่างๆที่ใช้งานใน
เครือข่ายสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๑.๘ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ศสข.๔ (นม.) 
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต่างๆที่อยู่ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 



๗๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๑.๙ โครงการนิเทศงาน ติดตาม 
และประสานการดําเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ ให้กับจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยม
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ร้อยละของจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับการนิเทศ
งาน ติดตาม และประสาน
การดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑.๑๐ โครงการปรับปรุงตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ (MD110) ที่ใช้ประจํา
ศาลากลางจังหวดันครราชสีมา 

ดําเนินการปรับเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท์ของตู้ชุมสาย MD110 และ
ถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์ให้กับ
หน่วยงานผู้รับบริการ 

การปรับปรุงระบบงานและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ ๐.๐๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๑.๑๑ โครงการปรับปรุงระบบ
สายไฟฟ้าภายในตัวอาคารที่ทําการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

- ตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้า 
- ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์และ 
Load Center  
- จัดซื้อวัสดุทดแทนที่ชํารุดหรือ
เพิ่มเติม 
- ดําเนินการปรับปรุง/ติดตั้ง ระบบ 
- ทดสอบการใช้งาน 

การปรับปรุงระบบงานและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ ๐.๐๖๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส.  

   ๑.๑๒ โครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ชุมสายโทรศัพท์ MD110 ที่ใช้งาน
ประจําศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 

ดําเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน ๔ 
ลูก เพื่อทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

การปรับปรุงระบบงานและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ ๐.๐๑๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

 
 
 
 



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

   ๑.๑๓ โครงการจัดซื้อไฟสัญญาณ
วับวาบ จํานวน ๓ ชุด 

จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ 
จํานวน ๓ ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานประจํา
รถยนต์ของทางราชการ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๙๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑.๑๔ โครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต์ทะเบียน ท ๔๔๐๐ นม และ 
ษฐ ๗๔๐๓ กทม. 

จัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน ๒ ลูก เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๗๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๑๕ โครงการปรับปรุงเครือข่าย 
Internet ที่ใช้งานประจําศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี 

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย 
Internet ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบงาน และ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๑๖ โครงการปรับปรุง Panel 
Digital Distributing Frame (DDF) 

พัฒนาปรับปรุง Panel ให้สามารถ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาของระบบ
เครือข่ายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบงาน และ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ ๐.๐๐๑๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๑๗ โครงการจัดซื้อ Battery 
Pack สําหรับใช้งานกับวิทยุ 
Motorola GP-68 และ YAESU FT-
415 

จัดซื้อ Battery Pack Motorola GP-
68 สั้น/ยาว จํานวน ๙ ก้อน และ 
Battery Pack YAESU FT-415 
จํานวน ๒ ก้อน เพื่อใช้ทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๗๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

 
 
 
 
 



๗๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 
 
 

ภารกิจตามงบประมาณ (งบลงทุน) 
   ๑.๑๘ โครงการก่อสร้างอาคาร 
ที่พักของข้าราชการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ 
(นครราชสีมา) 

ช่วงก่อนการก่อสร้าง 
๑.การตรวจสอบแบบ 
๒.การประมาณราคา 
๓.การจัดทําเอกสารประกวดราคา 
๔.การคัดเลือกผู้รับเหมา 
๕.การจัดเตรียมสัญญาจ้าง 
ช่วงระหว่างงานก่อสร้าง 
๑.ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง 
๒.ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงาน 
๓.ควบคุมเวลาและแผนการทํางาน 
๔.ประชุดติดตามงาน 
๕.จัดทํารายงานความคืบหน้า ราย
เดือน 
๖.สรุปปัญหาที่พบและหาแนว
ทางแก้ไข 
๗.ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงาน 
๘.สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด 
จากสัญญาเดิม 
๙.พิจารณาการขอเบิกงวดงาน 
๑๐.ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙.๐๖๘๗ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 



๗๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ

(งบลงทุน) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 ช่วงหลังงานก่อสร้าง 
๑.ตรวจงานในระยะประกันผลงาน 
๒.แจ้งผู้รับเหมาเพื่อดําเนินการแก้ไข 
๓.ตรวจสอบงานบกพร่องทั้งหมดก่อน
คืนเงินประกันผลงาน 
ดําเนินการเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

     

   ๑.๑๙ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 
 
 

ดําเนินการเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๙๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(งบลงทุน) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ การให้บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 

 
ให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานต่างๆตามที่ร้องขอ 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๙๕ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. 

   ๒.๒ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และ
สามารถให้บริการระบบงานของ สป.
มท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบงาน และ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ระบบ ๑ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส.  

    ๒.๓ การตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) ทุก
ระบบ 

ดําเนินการตรวจสอบสภาพการทํางาน
ของเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT 
ทุกวันทําการ ทุกระบบ 
- ระบบเครือข่ายโทรศัพท์/โทรสาร 
- ระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
- ระบบเครือข่ายสื่อผสม 
- ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 
- ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 
- ระบบเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า/ไฟฟ้า
สํารอง 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- ระบบ Surge Protection & 
Grounding 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส.  



๗๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศสส.สป. 

 - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/
เครื่องปรับอากาศ 
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
เครือข่าย/Antivirus 
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
- ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 
- ระบบการถ่ายโอนข้อมูล (FTP) 
- ระบบ Web Site ของหน่วยงานและ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.การให้บริการระบบการประชุมวีดี
ทัศน์ทางไกล (VCS) และการควบคุม
ระบบการประชุมทางไกล (MCU) 

ให้บริการระบบการประชุมวีดีทัศน์
ทางไกล แก่กระทรวง ทบวง  กรม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๒.การให้บริการรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ 

ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร 
ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมายและร้องขอในพื้นที่ 
จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย นครพนม  
สกลนคร  มุกดาหาร  เลย 
หนองบัวลําภู  บึงกาฬ และพื้นที่
จังหวัดอื่นๆ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๓.โครงการพัฒนาปรับปรุง 
Website ของ ศสข.๕ (อด.) 

พัฒนาและปรับปรุง Website ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัยและสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๔.โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

ดําเนินการโดยส่งเจ้าหน้าที่ ศสข.๕ 
(อด.) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ตามโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบงาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส.  

๕.โครงการนิเทศงาน ติดตาม และ
ประสานการดําเนินงานของ ศสข.๕ 
(อด) ให้กับ ๘ จังหวัดเครือข่ายใน
เขตพื้นที่ รับผิดชอบ ปีละ ๒ ครั้ง 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคาย 
นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร และบึงกาฬ 

จํานวนสื่อสารจังหวัดที่ได้รบั
การนิเทศงาน ให้คําปรึกษา 
ติดตาม และประสานงาน 

หน่วย 
งานและ
จังหวัด 
ในครือ
ข่าย

๘ ๐.๐๘๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 



๗๖(๑) 

 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี 

(ภารกิจตามงบประมาณ)                หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
สํานักงาน ศสข.๕ และอาคาร
บ้านพัก ศสข.๕  

ดําเนินการต่อเติมระเบียงด้านข้างทั้ง
สองด้านของอาคารสํานักงาน ศสข.๕ 
ชั้นบน และปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ 
อาคารบ้านพัก ศสข.๕ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๔๙๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๒.โครงการบํารงุรักษาเชิงป้องกัน 
(PM) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ศสข.๕ และจังหวัดเครือข่าย
ในความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด (ปีละ 
๒ ครั้ง) 

ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๕ และ
จังหวัดเครือข่ายในความรับผิดชอบ 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

๓.โครงการติดตั้งคู่สายสื่อสัญญาณ 
Fiber Optic ระหว่างอาคารศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่าไปยังอาคาร
ศาลากลางจังหวดัหลังใหม่ของ
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
อุดรธานี 

ดําเนินการติดตั้งคู่สายสัญญาณเพี่อ
รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
ระบบเครื่องมือสื่อสารภายในห้อง
เครื่องมือสื่อสารของศาลากลางจงัหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๓๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

 



๗๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

๑.ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑ การจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 
 

 
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

 
จ้างเหมาทําความสะอาด 
จํานวน ๑ งาน 

 
งาน 

 
๑ 

 
๐.๐๘๖๔

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. 

   ๑.๒ การจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ 
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ 
(ขอนแก่น) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๑.๓ ภารกิจอื่นๆ - ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าวัสดุ 
- อื่นๆ 

   ๐.๒๙๐๐
๐.๒๕๐๐
๐.๐๓๕๐

ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๑.๔ การให้บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ 

ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการ
สื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ ตามความเหมาะสม
และความจําเป็น และภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ ๐.๑๒๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส.  

 
 
 
 



๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๑.๕ โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๖ (ขก.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๖ 
(ขก.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ประจํา ศสข.๖ 
(ขก.) และจังหวัดใน
เครือข่ายที่ได้รับการ
บํารุงรักษาสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑ ๐.๐๗๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส.  

   ๑.๖ โครงการบํารุงรักษาเชิงแก้ไข 
(Corrective Maintenance :CM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่
อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ดําเนินการเมื่อเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT เสียหายจนทําให้ต้อง
หยุดการทํางานของเครื่องมือสื่อสาร 
หรือเกิดขัดข้องเสียหายในขณะที่
อุปกรณ์กําลังทํางาน โดยไม่ทราบมา
ก่อนว่าจะเกิดการเสียหาย และเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วทําให้ต้องหยุดการทํางาน
ของอุปกรณ์ เพื่อทําการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด 

เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ประจํา ศสข.๖ 
(ขก.) และจังหวัดใน
เครือข่ายสามารถใช้งานได้
เป็นปกติ เมื่อได้รับการตรวจ
ซ่อมและบํารุงรักษา 

หน่วย 
งานและ
จังหวัดที่
เป็น
เครือ 
ข่าย 

๑ 
หน่วยงาน
และ ๗ 
จังหวัดที่

เป็น
เครือข่าย 

๐.๐๔๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

   ๑.๗ โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์ 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆที่ ศสส.สป. หรือ
หน่วยงานอื่นจัด เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานของ ศสข.๖ (ขก.) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

   ๑.๘ โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) ให้กับ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ 

ร้อยละจังหวัดที่ได้รับการ
นิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 



๗๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๑.๙ โครงการสนับสนุน
บํารุงรักษาและตรวจสอบ หรือแก้ไข
ปัญหาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสํารองเบื้องต้น
ของ ศสส.สป. ให้กับสํานักงาน
จังหวัดในข่ายพื้นที่รับผิดชอบ 

ให้บริการและสนับสนุนการบํารุงรกัษา
และตรวจสอบ หรือแกไ้ขปัญหา
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์
จ่ายไฟฟ้าสํารองเบื้องต้นของ 
ศสส.สป. ให้กับจังหวัดในข่ายพื้นที่
รับผิดชอบ 

เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าของ
จังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบสามารถใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 

ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑ ๐.๐๓๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๑๐ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ง่าย และให้สอดรับกับ
ระบบงานสารสนเทศของ สป.มท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

งาน ๑ ๐.๐๒๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๑.๑๑ โครงการปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิ่มเติมระบบและกําหนดเส้นทาง
เชื่อมโยงใช้งาน (Configuration) 
ของชุมสายโทรศัพท์ยี่ห้ออีริคสัน 
MD110 ที่ ศสข.๖ (ขก.) และ
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบให้สามารถ
ใช้เรียกเข้าออกกับจังหวัดบึงกาฬได้ 

ปรับเปลี่ยนตั้งค่า (Configuration) 
เพิ่มเติมให้กับชุมสายโทรศัพท์อีริคสัน 
MD110 ที่ ศสข.๖ (ขก.) และจังหวัด
ในข่ายให้สามารถเรียกเข้าออกกับ
จังหวัดบึงกาฬได ้

พัฒนาระบบ ระบบ ๑ ๐.๐๔๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๑๒ โครงการจ้างปรับปรุงถนน 
คสล. และลานจอดรถ บริเวณ
อาคารชุดบ้านพกัข้าราชการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

สอบราคาจ้างปรบัปรุงถนน คสล. และ
ลานจอดรถบริเวณอาคารชุดบ้านพัก
ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๓๒๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 



๘๐ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ การให้บริการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และควบคุม
ระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๒.๒ โครงการสนับสนุน
บํารุงรักษาและตรวจสอบ หรือแก้ไข
ปัญหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้นให้กับ
สํานักงานจงัหวัดขอนแก่น 

ให้บริการและสนับสนุนการบํารุงรกัษา
และตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับสํานักงานจังหวัดขอนแก่น เมื่อ
ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

๑. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑ โครงการทาสีอาคาร ศสข.๗ 
(เชียงใหม่) และโรงเครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้า (ดําเนินการเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ) 

 
จ้างเหมาตามระเบียบพัสดุฯ ซ่อมแซม 
ทาสีอาคาร ศสข.๗ (ชม.) และโรง
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๑๗๐๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. 

   ๑.๒ โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสข.๗ (ชม.) และ
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - ระบบเครือข่ายสื่อผสม (ATM) 
   - ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไกล 
   - ระบบโทรศัพท์ MD110 
   - ระบบโทรศัพท์ IP Phone 
   - ระบบสื่อสารข้อมูล 
   - ระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) 
   - ระบบสื่อสารดาวเทียม C-Band 
   - ระบบเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 
   - ระบบไฟฟ้าสํารองและระบบ
ป้องกันกระแสไฟฟ้ากรรโชก 
   - ระบบ CCTV 
   - ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 
   - ระบบป้องกันไวรัสแบบองคก์ร 
 

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.๗ (ชม.) 
ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของจังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 



๘๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๑.๓ โครงการนิเทศงานและให้
คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร งานสื่อสารจงัหวัด 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานจังหวัดใน
เครือข่ายรับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงานด้านความพร้อม
ของอุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการใช้งานอย่างคุ้มค่า 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

รอ้ยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๑.๔ โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-
Band และ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   - จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 



๘๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๑.๕ โครงการบริหารจัดการระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและการ
ควบคุมระบบ MCU นอกสถานที่ 

ดําเนินการบริหารจัดการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลและควบคุมระบบ 
MCU จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๑.๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
สําหรับการประชุม VCS 

ดําเนินการปรับปรุงห้องควบคุมระบบ 
MCU และ VCS ของ ศสข.๗ (ชม.) 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘๓๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๑.๗ โครงการปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของ ศสข.
๗ (ชม.) กับศาลากลางจงัหวัด
เชียงใหม่ 

- สํารวจความต้องการระบบ 
- จ้างเหมาตามระเบียบวัสดุฯ 
(ดําเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๘ โครงการปรับปรุงระบบ 
LAN ภายใน ศสข.๗ (ชม.) 

ดําเนินการปรับปรุงสาย LAN ภายใน 
ศสข.๗ (ชม.) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๑.๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๑.๑๐ โครงการซ่อมบํารุง
ยานพาหนะ/เครื่องกําเนิดไฟฟ้า/
เครื่องปรับ อากาศ 

- ซ่อมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kv. 
จํานวน ๒ เครื่อง ประจํา ชม.มส. 
- ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๙ 
เครื่อง 
- ซ่อมบํารุงรถยนต์สื่อสารดาวเทียม จํานวน 
๓ คัน 
- ซ่อมบํารงุรถยนต์กระบะ จํานวน ๓ คัน 
- ซ่อมบํารุงรถจักรยานยนต์กระบะ จํานวน ๑ 
คัน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๗๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 



๘๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๑.๑๑ โครงการจ้างพนักงานทํา
ความสะอาดอาคาร ศสข.๗ (ชม.) 
และบริเวณโดยรอบ 

จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน ศสข.๗ (ชม.) และ
บริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑ์ของ 
สป.มท. 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๘๔ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๑.๑๒ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา การจัดการฝึกอบรม/สัมมนาใน-นอก
หน่วยงาน สป.มท. 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของ ศสข.๗ (เชียงใหม่) 

 
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ศสข.๗ (ชม.) การจัดสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

   ๒.๒ โครงการประหยัดพลังงาน
ของ ศสข.๗ (ชม.) 

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์ ศสส.สป.  

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๒.๔ โครงการบริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง มหาดไทยและจังหวัดใน
เครือข่ายรับผิดชอบ 
   - ระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
   - ระบบโทรศัพท์ 
   - ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
   - ระบบสื่อสารดาวเทียม 
   - ระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย 
   - ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

ดําเนินการให้บริการระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง/
หลักเกณฑ์ และเวลามาตรฐานตาม
ประกาศของ ศสส.สป. 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 



๘๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๒.๕ โครงการตรวจสอบ
สถานภาพระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารของ ศสข.๗ (ชม.) และ
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - ระบบเครือข่ายสื่อผสม (ATM) 
   - ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไกล 
   - ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
   - ระบบป้องกันและกําจัดไวรัส
แบบองค์กร 
   - ระบบโทรศัพท์ MD110 
   - ระบบโทรศัพท์ IP Phone 
   - ระบบสื่อสารข้อมูล 
   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) 

ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพการ
ทํางานของอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทุกระบบทุกวันทําการ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร ศสส.สป.  

   ๒.๖ การติดตามควบคุมการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ตามโครงการ (Out Sourcing) 
   - ระบบเครือข่ายสื่อผสม (ATM) 
   - ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
   - ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 
   - ระบบสื่อสารดาวเทียม Ku- 
Band  

ดําเนินการตรวจสอบควบคุมการ
ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารตามโครงการ (Out 
Sourcing) และรายงานผล ศสส.สป. 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑ โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๘ (พล.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๘ 
(พล.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 
หน่วยงานและจังหวัดที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT  

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๐๘๐๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.สส. 

   ๑.๒ โครงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย 
ของ ศสข.๘ (พล.) และจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย
ตามเวลามาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๓ โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-
Band และ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   - จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๘๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 



๘๙ 
 

 
แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 
หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
กิจกรรม : บริการ
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) ให้กับ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ  

 
ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
การนิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.สส. 

   ๒.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
document) 

การพัฒนาระบบ งาน ๑ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ภารกิจประจํา 
   ๑.๑ บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร 
     - รับ-ส่งข่าวทางระบบโทรสาร
และ E-mail/การให้บริการ
โทรศัพท์/วิทยุสื่อสาร/งานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     - การให้บริการอุปกรณ์และ
ควบคุมระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS)   

 
ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารและควบคุม
ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ตามที่ร้องขอใช้บริการ 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. 

   ๑.๒  บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     - การติดตั้งและซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/การ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ศสข.๙ (นว.) 
     - ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทย/ระบบ
ป้องกันและกําจดัไวรัส Nod32/
ระบบความปลอดภัย Firewall 

ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง
อย่างสม่ําเสมอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๑.๓ การบริหารงบประมาณ 
     - งานการเงินและบัญชี/งาน
พัสดุ 
     - การจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ 
 

ดําเนินการบริหารตามวิธีการ
งบประมาณ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 



๙๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๒.๑ โครงการจ้างพนักงานทํา
ความสะอาด ศสข.๙ (นว.) 

 
ดําเนินการจัดจ้างพนักงานทําความ
สะอาดสํานักงาน ศสข.๙ (นว.)และ
บริเวณโดยรอบ 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๐๙๖๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
งานบริหาร 

   ๒.๒ โครงการจ้างพนักงาน
สารสนเทศ 

ดําเนินการจัดจ้างพนักงานสารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศสข.๙ (นว.) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๕๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๒.๓ โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๙ (นว.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๙ 
(นว.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

หน่วยงานและจงัหวัดที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT  

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๑๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๒.๔ แผนการติดตาม ควบคุม 
การบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารจังหวัดในข่าย ๗ จังหวัด ตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
(Outsourcing) 

ดําเนินการตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการศูนย์ข้อมูล
กลางฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
และประสานการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๒๘ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

   ๒.๕ แผนงานจัดทําบัญชีขอ
ทําลายเอกสารข่าวรับ-ข่าวส่ง ผ่าน
ระบบโทรพิมพ์ โทรสารและสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๓-๒๕๔๙) 

ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๖  

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๒๕ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

 



๙๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๖ โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-
Band และ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   -  จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๔๓๖ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๒.๗ โครงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย 
ของ ศสข.๙ (นว.) และจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย
ตามเวลามาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๙๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

   ๒.๘ โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ 
ศสข.๙ (นว.) ให้กับจังหวัดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ  

ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
การนิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๒.๙ แผนการติดตามการใช้ระบบ
ป้องกันไวรัสแบบองค์กร Nod32 
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ๗ จังหวัด 

ดําเนินการติดตามการใช้งานระบบป้องกัน
ไวรัสแบบองค์กร Nod32 ประสานการ
ปฏิบัติ/หาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๒๘ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 



๙๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

(ภารกิจประจาํ)                 หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.โครงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย 
ของ ศสข.๑๐ (สฎ.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย
ตามเวลามาตรฐานที่กําหนด 

ร้อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

๒.โครงการบํารงุรักษาเพื่อป้องกัน 
(Preventive Maintenance:PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่
ใช้งานประจํา ศสข.๑๐(สฎ.) และ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๑๐ 
(สฎ.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

หน่วยงานและจังหวดัที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

๓.โครงการดําเนนิงานระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ 
Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   - จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 



๙๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.การให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกล (VCS) และควบคุม
ระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

๕.โครงการนิเทศงานติดตามและ
ประสานการดําเนินงานของ ศสข.
๑๐ (สฎ.) ให้กับจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ  

ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
การนิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

๖.โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์ 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆที่ ศสส.สป. หรือ
หน่วยงานอื่นจัด เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานของ ศสข.๑๐ (สฎ.)

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ภารกิจประจํา 
   ๑.๑ โครงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย 
ของ ศสข.๑๑ (นศ.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ 

 
การตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบเครือข่าย
ตามเวลามาตรฐานที่กําหนด 

 
ร้อยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.สส. 

   ๑.๒ โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-
Band และ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   - จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๑.๓ การให้บริการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และควบคุม
ระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

 
 



๙๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : บริหาร
เครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๑.๔ โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ 
ศสข.๑๑ (นศ.) ให้กับจังหวัดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ  

ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
การนิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

๒. ภารกิจตามงบประมาณ 
๒.๑ โครงการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน 
(Preventive Maintenance:PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่
ใช้งานประจํา ศสข.๑๑ (นศ.) และ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

 
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๑๑ 
(นศ.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผล 

 
หน่วยงานและจังหวัดที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๐๒๐๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.สส. 

  ๒.๒ โครงการจ้างพนักงานทํา
ความสะอาด ศสข.๑๑ (นศ.) 

ดําเนินการจัดจ้างพนักงานทําความ
สะอาดสํานักงาน ศสข.๑๑ (นศ.)และ
บริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๖๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

๑. ภารกิจตามงบประมาณ 
   ๑.๑ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคาร ศสข.๑๒ (สข.) หลังเก่า 

 
ดําเนินการจ้างเหมาซ่อมแซม/
ปรับปรุงอาคาร ศสข.๑๒ หลังเก่า  

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ ๐.๙๖๙๐

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
งานบริหาร 

   ๑.๒ โครงการจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร ศสข.๑๒ และบริเวณ
โดยรอบ 

ดําเนินการจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคาร ศสข.๑๒ และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘๔๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

   ๑.๓ โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ของ ศสข.๑๒ 

ดําเนินการจ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์ของ ศสข. ๑๒ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๘๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

งานบริหาร 

๒. ภารกิจประจํา 
   ๒.๑ โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-
Band และ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   - จัดข่ายสื่อสารในภารกิจด้าน
ความมั่นคงของชาติ/การช่วยเหลือผู้
ปะสบภัยพิบัติ/ประเพณี 
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได้รับการร้องขอ   

 
ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และ Ku-
Band เพื่อถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ในข่าย
ความรับผิดชอบและจังหวัดที่ร้องขอ 

 
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

 
ร้อยละ 

 
๑๐๐ 

 
- 

 
ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

 
ฝ.ทส. และ 

ฝ.สส. 

 



๙๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
หน่วยงาน ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย
 ผลผลิต : ส่วนราชการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ศสส.สป. 

   ๒.๒ การให้บริการระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และควบคุม
ระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

   ๒.๓ โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๑๒ (สข.) และจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๑๒ 
(สข.) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

หนว่ยงานและจังหวัดที่
ได้รับการบํารุงรกัษา
เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ICT (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 

   ๒.๔ โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ 
ศสข.๑๒ (สข.) ให้กับจังหวัดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ  

ร้อยละของจังหวัดที่ได้รับ
การนิเทศงานตรวจเยี่ยม
ประสานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๗ – 
ก.ย. ๕๘ 

ฝ.ทส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




