
 

 

แผนปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



คํานํา 
   

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิน้ ๗๖๕,๕๖๒,๙๐๐ บาท (เจ็ดร้อย
หกสิบห้าล้านห้าแสนหกหมืน่สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๙ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น
เพื่อให้มีแผนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ขึ้น ซึง่มีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ (Action 
Plan) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา และแสดงถึงการดําเนินการจริงของกิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ การปฏิบัติตามแผนจะช่วยใหภ้ารกิจสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จะเป็นประโยชน์และบรรลผุลสําเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้นําแผนฉบับนี้ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง  รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการนําเสนอผลการดําเนินการ และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
ความสําเร็จในการปฏิบัติได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนจะสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลต้องการเร่งรัดการใช้จ่ายในภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนในประเทศได้อยู่ดี
กินดีมีความสุขโดยถ้วนหน้า 

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ขอขอบคุณ ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกี่ยวขอ้งทุกคนที่มีสว่นร่วมและสนบัสนุนข้อมูลทาํให้แผน
 สําเร็จลุล่วงสามารถนําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปใช้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ในการนําแผนไปใช้งาน หากพบข้อบกพร่องผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ
 เพิ่มเติม ประการ ใด ขอได้โปรดส่งข้อมูลใหก้ลุ่มแผนรวม ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
 ปฏิบัติการที่ เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
            
                                                                                                     
 
                                                                                                                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
             พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 



สารบัญ 
                   หน้า 
คํานาํ 
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙            ก-ข 
แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ส่วนอํานวยการ                 ๑
 ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร            ๓
 ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ               ๑๐
 ส่วนเทคโนโลยกีารสื่อสาร                                                                                                                                                           ๑๙
 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                          ๒๒
 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร              ๒๖ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)                     ๓๔
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)            ๔๓
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)            ๕๐
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)           ๕๒
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี)            ๕๙
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแกน่)            ๖๒
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม)่            ๖๖
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)            ๗๐
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)           ๗๕
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)           ๗๘
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)           ๘๑
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)            ๘๓ 
              



ก 
 

สรุปงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จําแนกตามยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณ จํานวน ๗๖๕.๕๖๒๙ ล้านบาท (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
                              หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ยุทธศาสตร์ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ       
แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล       
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

      

กิจกรรม : สนบัสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓๖๙.๗๒๐๖ ๒๖๓.๙๓๘๓ ๖๓๓.๖๕๘๙  
ค่าใช้สอย : ค่าจ้างบํารุงรักษาระบบสื่อสาร  ๑๓๓.๕๔๕๐  
ค่าสาธารณูปโภค : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ๒๓๕.๔๓๙๖  

ค่าวัสดุ : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ๐.๗๓๖๐  

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท   
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผลแบบที่ ๑ (๘๘ เครื่อง)  ๒.๐๒๔๐  
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผลแบบที่ ๒ (๗๗ เครื่อง)  ๒.๓๑๐๐  
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (๔๐ เครื่อง)   ๐.๖๔๐๐    
๔) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ขาวดําแบบ Network (๑๘ เครื่อง) ๐.๓๖๐๐  



ข 
 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี ๒๕๕๙ 

หมายเหต ุ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่  1 ล้านบาทขึ้นไป  
๑) ค่าระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
(ดับเพลิง) 

๓๕.๐๐๐๐  

๒) ค่าพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และ 
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๔๗.๔๑๓๒  

๓) ค่าพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ค่าปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย 

๓๑.๕๐๙๔
๑๔๔.๖๘๑๗

 

ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๘๑.๑๘๙๗ ๕๐.๗๑๔๓ ๑๓๑.๙๐๔๐  
    เงินเดือน     ๗๕.๓๖๕๒  
    ค่าจ้างประจํา ๕.๘๒๔๕  
    ค่าตอบแทน ๓.๘๕๘๓  
    ค่าใช้สอย ๘.๗๐๗๖  
    ค่าวัสดุ ๓.๔๖๓๔  
    ค่าสาธารณูปโภค ๓๔.๖๘๕๐  

 



๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนอํานวยการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานรับ-ส่ง จัดเก็บ แจ้งเวียน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
- งานรวบรวมสถิติข้อมูล 
- งานเวรรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 
- งานธุรการต่างๆ และงาน
กิจกรรมพิเศษ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ่าย
บริหารฯ 

๒. ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร - งานวางแผน วิเคราะห์และ
จัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และเพิ่มเติม 
(แปรญัตติ) 
- งานจัดทําข้อมูลและเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
- งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณให้กับ ศสข.๑-๑๒ 
- งานบริการเบิกจ่าย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ่ายงบ 
ประมาณฯ 



๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนอํานวยการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณทุกประเภทของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง บริษัทหรอื
หน่วยงานที่เป็นผู้ขาย หรือ
ผู้รับจ้าง 
- งานเร่งรัด ติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรอง
รายการและส่งใช้เงินยืม 
ทดรองราชการ 
- งานอื่นๆที่เกีย่วข้องกับ
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 

      

๓. ฝ่ายพัสดุสือ่สาร - งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ การใช้ยานพาหนะ
การเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
- งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
ประจําปี 
- งานจัดซื้อ/จดัจ้างพัสดุ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ่ายพัสดุฯ 



๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติการ ของ ศสส.สป 
 
 
 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ รายไตรมาส 

- จัดทําแผนติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

- หน่วยงานในสังกัด ศสส. 
รายงานผล 

- รวบรวม ประมวล 
วิเคราะห์ 

- จัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

    - นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป. 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่ม 
ไตรมาสละ 1 เล่ม 
 
 
 
 
 

เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

สตป. 

   



๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนา ICT – ของ ศสส.สป. ประจําปี ๒๕๕๙ 

รายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา 
ICT ของ ศสส.ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
รายปี 

- ได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

- ตรวจสอบแผนงาน/
โครงการด้าน ICT ที่ได้รับ
งบประมาณ 

- จัดทําแผนติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

- รวบรวมข้อมลู 
ประมวลผล 

- จัดทํารายงานการติดตาม 
    - นําเสนอผูบ้ังคับบัญชา
ทราบ/นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่ม 
 

เล่ม ๑ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 

 
 



๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

การจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ราย
ไตรมาส 

- จัดทําแผนติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

- หน่วยงานในสังกัด ศสส. 
รายงานผล 

- รวบรวม ประมวล 
วิเคราะห์ 

- จัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

    - นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่ม 
ไตรมาสละ ๑ เล่ม 

 

เล่ม ๔ - ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 

 
 



๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. การติดตามการติดตั้งระบบ และอุปกรณ ์ICT 
ของ ศสส.สป. 

การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ ICT 
   - รวบรวมเอกสารที่ได้รับ
การรายงานจากส่วนกลาง  
และจาก ศสข. ๑ – ๑๒ 
   - ประมวลผลจากเอกสารที่
ได้รับรายงาน 
   - สรุปผลการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ ICT รายเดือน 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ 
ICT ๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 

๕. การติดตาม การตรวจซ่อม และการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ด้าน ICT 

การจัดทําสรุปการติดตั้งและ
การตรวจซ่อมรวมทั้งการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT 
    - รวบรวมรายงานจาก
ส่วนกลางและจาก ศสข. ๑ – 
๑๒ 
   - ประมวลผล 
   - สรุปผลการตรวจซ่อม 
และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
ICT รายเดือน 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการตรวจซ่อม
บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ ICT ๑ 
เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 



๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. การติดตามประเมินผลการเช่าวงจรสื่อสาร
สัญญาณความเร็ว ๒ Mbps 
 
 
 

- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการ
รายงานจาก ศสข. ๑ – ๑๒ 
และ ผลการปฏิบัติงานของ
ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด 
- ประมวลผลจากเอกสารที่
ได้รับรายงาน 
- สรุปผลการใช้งาน  

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้งาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดข้อง ณ จุดใดบ้าง   
1 เดือน/ชุด 
 

ชุด 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 
 
 
 

สตป. 
 
 
 
 

๗. การติดตามประเมินผลการเช่าใช้สัญญาณ
ดาวเทียม รถสือ่สารดาวเทียม 

- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการ
รายงานจากส่วนกลาง และ  
ศสข. ๑ – ๑๒ ที่ได้ให้บริการ
รถสื่อสารดาวเทียม  
- ประมวลผลจากเอกสารที่
ได้รับรายงาน    
- สรุปผลประเมินการเช่าวงจร
สื่ อ สั ญ ญ า ณ ด า ว เ ที ย ม  
C – Band และ Ku - Band 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้งาน
ดาวเทียม และ
ให้บริการรถ
ดาวเทียม ๑ เดือน/
ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 

   



๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. การออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การสํารวจความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจ ของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของ 
ศสส. และนําผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการ จํานวน 
๑๒ งานบริการ     
     - ปรับปรุงแบบสอบถาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย       
     - จัดทําเอกสารเสนอ
ผู้บังคับบัญชาใน ๑๒ งาน
บริการ  
     - ทําบันทึกส่ง
แบบสอบถามให้ผู้รับผิดชอบ
งานบริการทั้ง ๑๒ งานบริการ 
เพื่อทอดแบบให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถาม     
     - รวบรวมแบบสอบถาม 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ งาน
บริการของ ศสส.สป    

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 



๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนติดตามประเมินผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 จากผู้รับผิดชอบในงานบริการ
ทั้ง ๑๒ งานบรกิาร 
     - บันทึกขอ้มูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได้ 
     - ประมวลผลความพึง
พอใจ และไมพ่ึงพอใจ 
     - จัดทํารายงานเป็น
รูปเล่ม 

  - นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
     - นํ าออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป. 

      

๙. นิเทศงานฯ ให้ความรู ้ติดตามผลการดําเนินงาน 
รับทราบปัญหาอุปสรรคในพืน้ที่ และขยายผลการ
ดําเนินงานของ ศสส.สป. 

การดําเนินงานลงพื้นที่ให้
ความรู้ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน รับทราบปัญหา
อุปสรรค และขยายผลการ
ดําเนินงานของ ศสส.สป. โดย
แบ่งการนิเทศออกเป็น ๔ 
ภาค รวมถึงจังหวัดลูกข่าย       

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมนิเทศ
งานฯ และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๘๕ ๐.๗๒๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

สตป. 

 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.
มท. 
 

ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์
ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.
มท. ตามที่ร้องขอ 
 

เวลาเฉลี่ยในการ
พัฒนาเว็บไซต์        
๘๔ ชม./เว็บเพจ 
 

ชั่วโมง 
 

๘๔ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๒. การปรับปรุงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต์เครือข่ายภายใน 
(moinet) และเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
(www.ict.moi.go.th) 
 

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet) 
และเว็บไซต์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(www.ict.moi.go.th) 

เวลาเฉลี่ยในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์     
๕๖ ชม./เว็บเพจ 
 

ชั่วโมง 
 

๕๖ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๓. การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานในสังกัด สป.
มท. ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต (www.moi.go.th) 
และเว็บไซต์เครือข่ายภายใน (moinet) 

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดสป.มท.ใน
เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) และ
เว็บไซต์เครือข่ายภายใน 
(moinet) 

ร้อยละของการ
นําเข้าข้อมูล 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

   



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video 
Streaming 
 

ดําเนินการถ่ายทอดสดการ
ประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบ 
Video Streaming 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการถ่ายทอด 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๕. การตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีหัวข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต์
ที่มีหัวข้อ/ประเด็นหมื่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การตรวจสอบ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๖. การประสานตอบกระทู้ที่ได้ทําการตอบข้อ
ซักถามที ่www.moi.go.th 

ประสานตอบกระทู้ที่ได้ทํา
การตอบข้อซักถามที่ 
www.moi.go.th 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการตอบกระทู้ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๗. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ (Application) ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานตามที่
หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

 
 
   



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนระบบ
โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ (Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และวางแผนระบบ
โครงสร้างและการจัดการ
ฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานตามที่
หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๙. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office, 
Font Office) 
 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office, 
Font Office) ตามที่
หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๐. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
ตามที่หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๑. เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

ดําเนินการประสานข้อมูล
สารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๒. ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย 
 

ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพื่อ
การบริหารและวางแผน
พัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ   
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๓. งานบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรในระบบ Internet (Authentication) 

ดําเนินการตรวจสอบและ
ลงทะเบียนใหก้ับผู้ขอใช้
เครือข่ายมหาดไทย 

ร้อยละของการ
ตรวจสอบ 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๔. งานติดตั้ง บริหารจัดการ และบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ดําเนินการติดตั้ง บริหาร
จัดการและบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๕. งานบริหารจัดการและบาํรุงรักษาและติดตั้ง
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ดําเนินการบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาและติดตั้งระบบ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

 
 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๖. งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการซ่อมบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๗. งานบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ให้บริการ
ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายให้บรกิารภาครัฐ 
(GIN) และระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในกระทรวงมหาดไทย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๑๘. งานบริหารจัดการและบาํรุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน
ของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 

ดําเนินการบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงภายในของ
กระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. จ้างบํารุงรักษาระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท. 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบเว็บไซต์และระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๙๘๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๒. โครงการจ้างบํารุงรักษาระบบถ่ายทอดสด  ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Video Streaming) 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การบํารุงรักษารักษาระบบ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต   (Video 
Streaming) 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 - กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

      

๓. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ ๑, ๒ และ 
๓  
 
 
 
 
 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดระยะที่ ๑, ๒ และ ๓  
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน   

 
 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๔.๐๐๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 
 
 
 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สนับสนุนผู้บรหิารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

 
 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๓๕๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

๕. เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณขอ้มูลระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมอุปกรณ์บริหาร
จัดการ 
 
 
 
 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณ
ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตแบบ
องค์กร พร้อมอุปกรณ์บริหาร
จัดการ 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ 

 
 
 
 

 
๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๖.๕๐๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๑๕ 
๑๕ 

     

๖. จ้างบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทํา
การบํารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

 
 
 

 
๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๔.๕๐๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สทส. 

 
   



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยกีารสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการเช่าใช้วงจรเชื่อมโยงระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- จัดหาผู้รับจ้าง 
- เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปิด 
(CCTV) เพื่อใช้ควบคุมและ
เฝ้าระวัง  ได้แก่ 
๑. สถานีตํารวจภูธร ๔๒ แหง่ 
เป็นศูนย์ควบคุมหลัก   
๒. ที่ว่าการ อําเภอ ๔๒ แห่ง 
๓. ศาลากลางจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
๔. กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหนา้ 
๕. กองกําลังตํารวจหน่วย  
ฉก.ยะลา ฉก.ปัตตานี ฉก.
นราธิวาส ฉก.สงขลา และ 
ฉก.สันติสุข   
๖. กองพันทหารราบที่ ๓   
๗. กรมทหารราบที่ ๑๕๑   
๘. ฉกนย.กองทัพเรือ    
๙. ศอ.บต. เป็นศูนย์เฝ้าระวัง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๙๕ ๒๓.๙๙๙๙ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย.  ๕๙ 

สสส.
(ฝ.มค.) 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยกีารสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 และติดตามสถานการณ์       
๒. โครงการเช่าใช้บริการระบบสื่อสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม C - Band  พร้อมอุปกรณ์ 

ใช้สนับสนุนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ (กปร.)  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖.๖๖๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สสส.
(ฝ.วด.) 

๓. โครงการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม 
ย่ านความถี่C - Band จํ านวน 
7/18 Transponder 

เป็นเครือข่ายกลางในการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารการรับ-ส่ง ภาพ และ
เสียงจากสถานีดาวเทียม
ภาคพื้นดินกระทรวง 
มหาดไทย (แมข่่าย) ไปยัง
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน  
(ลูกข่าย) แบบประจําที่ 
จํานวน ๒๙ สถานี  และ
รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สถานีดาวเทียม จํานวน ๑๕ 
คัน  รวม ๔๔ แห่งทั่วประเทศ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๘.๙๙๙๙ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สสส.
(ฝ.วด.) 

 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนเทคโนโลยกีารสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. โครงการเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมแบบ Ku - 
Band  พร้อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ 

เป็นวงจรเชื่อมโยงสัญญาณ
ให้กับรถยนต์สือ่สารผ่าน
ดาวเทียมชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ 
จํานวน ๗ คัน  ประกอบด้วย 
๑. ศสข.๒ (ชลบุรี) 
๒. ศสข.๔ (นครราชสีมา) 
๓. ศสข.๕ (อุดรธานี) 
๔. ศสข.๖ (ขอนแก่น) 
๕. ศสข.๗ (เชยีงใหม่) 
๖. ศสข.๑๐ (สรุาษฎร์ธานี) 
๗. ศสข.๑๒ (สงขลา) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๙๙๙๙ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สสส.
(ฝ.วด.) 

๕. โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงระบบ 
สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) 

เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล
แบบไร้สายผ่านดาวเทียม 
สําหรับพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ พระตําหนักภูพานราช
นิเวศน์ พระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ วังไกลกังวล และ
อาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานที่ ๑ เชียงใหม ่

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๗๗๙๙ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

สสส.
(ฝ.วด.) 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว 
2 Mbps 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๔๘.๐๐๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 

๒. โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครือข่าย ของ สป.มท.
ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ ๑, ๒ และ ๓ 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๓.๙๙๗๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณระบบโทรศัพท์ 
ISDN แบบ PRI จํานวน ๑ วงจร และแบบ BAI 
จํานวน ๒๖๔ เลขหมาย 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๗๘๖๙ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 

๔. โครงการเช่าบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์
เครือข่ายมหาดไทยกับกรมทีด่ิน 
(อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๕๐๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 

 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการเช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) 
โครงการจิตรลดา ๕ เส้นทาง 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๐๐๐๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 

๖. โครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) 

๑. จัดทําร่างขอบเขตงาน 
TOR  
๒. จัดหาบริษัทผู้รับจ้าง 
๓. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ 
๔. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ 
๕. รายงานผลการตรวจรับ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๕.๐๐๐๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

สคฐ. 

 
 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. จ้างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

- ขณะนี้ผูร้ับจา้งอยู่ระหว่าง
ดําเนินงานตามงวดงานของ
สัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓๙.๘๖๐  ต.ค. ๕๘ 
- มิ.ย. ๕๙ 

สคฐ. 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. 
จํานวน ๕ หลกัสูตร ได้แก่ 
- โครงการบรรยายเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารและการ
จัดการงานด้านไอซีที ผ่าน
ระบบ VCS 
- การสมัมนาทศิทางการ
พัฒนากระทรวงมหาดไทย
ด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
- การประชุมสมัมนาเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ ๙๕ ๐.๗๙๕๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนา

ทรัพยากร
ฯ 



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 มท. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนไอซทีี สําหรับ
ผู้บริหารไอซีทจีังหวัด 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) 

      

๒. จัดทําฐานขอ้มูลบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมด้าน
ไอซีทีย้อนหลัง ๕ ปี 
 
 

๑. ออกแบบ/จัดทําฐานข้อมลู 
๒. บันทึกข้อมลู 
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๓. ประมวลผล/วิเคราะห์ 
๔. นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมบุคลากร 

งาน ๑ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนา

ทรัพยากร
ฯ 

 
   



๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 
 

๑. ศึกษาปัญหา/ความ
ต้องการ 
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
และคณะทํางานจัดทําร่าง
แผนฯ 
๓. คณะทํางานจัดทําร่างแผน
จัดทําร่างแผน 
๔. นําเสนอร่างแผนให้
คณะกรรมการจัดทําร่างแผน
พิจารณา/ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 
และใหค้วามเห็นชอบ 
๕. เสนอร่างแผนที่
คณะกรรมการจัดทําแผนให้
ความเห็นชอบแล้วใหผู้้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้ 

แผนพัฒนาทรพัยากร
บุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

แผน ๑ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนา

ทรัพยากร
ฯ 

 



๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เดือนละ ๑ ครัง้ 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ๑๒ ๐.๕๘๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 

๕ .การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ประชุมกําหนดนโยบายและ
แนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยตามข้อกําหนด
ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสาร สนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ 

การจัดทํานโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

งาน ๑ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 



๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศสส. 
สป. พร้อมค่าดําเนินการติดตั้ง 

ดําเนินการขับเคลื่อนให้มีการ
ใช้ระบบงานตามวัตถุประสงค์
ที่ทําโครงการ 

มีข้อมูลทีท่ันสมัย งาน ๑ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 
๗. งานศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ ออกแบบ เขียน
แผนผังรูปแบบการติดตั้ง และดําเนินการย้าย/ติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ทําการศึกษา วิเคราะห์ 
สํารวจ ออกแบบ เขียน
แผนผังรูปแบบการติดตั้งและ
ดําเนินการย้าย/ติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 

๘. วิเคราะห์ ให้คําปรึกษา แนะนํา พิจารณา
ทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดทางวิชาการ (TOR) ของ
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ทําการวิเคราะห์ ให้คําปรึกษา 
แนะนํา พิจารณาทางด้าน
เทคนิคของอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางวิชาการ (TOR) 
ของโครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลสําเร็จของชิ้นงาน
ที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ตามงานที่
ได้รับมอบหมาย เป็น
จํานวนชิ้นงาน 

จํานวน ทุกโครงการ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 



๓๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๙. การดําเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 

- ร่วมประชุมกับคณะทํางาน 
PMQA สป.มท. 
- จัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินการของ ศสส.สป. ตาม
เกณฑ์ PMQA  
- ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อรายงานผลการดําเนินการ 
ของ ศสส.สป. แก่คณะทํางาน 
PMQA สป.มท. 
- จัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง รอบ ๖ เดือน 
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ทุกครั้ง - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 

๑๐. การดําเนินการตามต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - ร่วมประชุมกับคณะทํางาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สป.
มท. 
- จัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินการของ ศสส.สป. ตาม
แนวทางของคณะทํางาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สป. 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ทุกครั้ง - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 



๓๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 มท. 
- ประสาน ติดตามผลการ
ดําเนินการ เพื่อรายงานผล
การดําเนินการ ของ ศสส.สป. 
แก่คณะทํางานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

      

๑๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท. 

จัดการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเผยแพร่ข้อมลู 
(Open Data) ของ สป.มท. 
ให้แก่ประชาชน 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ๒ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 
๑๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

จัดการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเผยแพร่ข้อมลู 
(Open Data) ของ มท. การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การบูรณา
การร่วมกับ ICT ของ
กระทรวง 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ๓ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 

 
 
 



๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๓ .โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง 
มหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
หน้าจอ และรายงานผล 
- ตรวจรับการออกแบบระบบ 
ควบคุม กํากับการดําเนินการ
ตามสัญญาให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
(ตามงวดงานที่ ๒ 
ของสัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 

 
 



๓๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการติดตั้งแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ UPS 
ระบบโทรศัพท์ IP Phone 

จัดหาแบตเตอรี่เข้าทําการ
ติดตั้งให้กับอุปกรณ์ UPS 
ระบบโทรศัพท์ IP Phone ที่
ไม่สามารถสํารองไฟฟ้าได้ 
เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้
งาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๒๐๐ 
 

ต.ค. - 
พ.ย. ๕๘ 

 
 

ฝ.สส. 
 
 
 

๒. โครงการติดตั้งแบตเตอรี่สํารองให้กับระบบ 
โทรศัพท์ MD110 

จัดหาแบตเตอรี่เข้าทําการ
ติดตั้งให้กับระบบโทรศัพท์ 
MD110 ที่ไม่สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้เนื่องจากเสื่อมสภาพ
การใช้งาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ 
 

ธ.ค. ๕๘ - 
ม.ค. ๕๙ 

 

ฝ.สส. 
 
 

๓. โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ MD110 ของ ศสข.๑ และจังหวัดในข่าย ๕  
จังหวัด  
  
  

ปรับปรุงวงจร รวมทั้ง
สัญญาณนาฬิกา (Clock) 
และจัดระเบียบตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ MD110 ของ ศสข.
๑ (อย.) และจงัหวัดในข่าย ๕ 
จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๒๐๐ มี.ค. - 
เม.ย. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 

ฝ.สส. 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 และสิงห์บุร ี
 - ประสานงานกับ ศสส.สป. 
ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเข้าร่วมปรับปรุงกับ ศสข.
๑ (อย.) 
- ประสานงานกับจังหวัดใน
ข่าย ๕ จังหวัด เพื่อขอเข้า
ดําเนินการปรับปรุง 
- ปรับปรุงตู้ชุมสายโทรศัพท์ 
MD110 ที่ ศสข.๑ (อย.) และ
จังหวัดในข่าย ๕ จังหวัด โดย
การตรวจสอบทางด้าน 
Software ดูเลขหมายที่ใช้
งานและยกเลิกเลขหมายที่
ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งทําข้อมลู
ระบบให้มีความสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน 

      

 
 



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. โครงการติดตามควบคุมการติดตั้ง การจ้าง
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย    
ระบบสื่อสารของ มท. 

ออกควบคุม กํากับ ดูแล การ
ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของ 
มท. ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง ตาม 
คุณลักษณะโครงการฯ ให้กับ
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ๕ 
จังหวัด  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 

ฝ.สส. 
 
 
 

๕. โครงการออกตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ให้กับจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 
  
  
  

ออกทําการตรวจซ่อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์
ICT ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบที่ชํารุดขัดข้อง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 
 
 
 

๖. โครงการพัฒนาปรับปรุง Website, Internet, 
Intranet  
  
  
  
  

พัฒนาปรับปรุงระบบ 
website ให้สามารถเข้าถึงข้อ 
มูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว 
และสามารถให้ บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
สถานการณ์และทันสมัย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๐.๐๑๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 
 
 

ฝ.ทส. 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อใหก้ารทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการจ้างซ่อมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใหส้ามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ง.บท. 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาํหรับการประชุมผ่าน
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
  
  
  

ดําเนินการปรับปรุงห้อง 
ควบคุมระบบ MCU และ 
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘๕๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

 
 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการจ้างต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมคันใหม ่
  
  
  
  
  

จัดจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอด
รถยนต์สื่อสารดาวเทียม ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับสภาพ
ของรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
คันใหม ่
 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง 
 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ
จ้าง 
 - จัดทําใบสั่งจ้าง/ผู้รับจ้าง
ดําเนินการ 
 - ตรวจรับงานจ้าง 
 - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๙๐๐ 
 

ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 
 
 

ฝ.สส. 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการออกบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์ICT ให้กับจังหวัดใน
ข่ายรับผิดชอบ 
  
  

ออกทําการตรวจสอบ/
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 
และอุปกรณ์ ICT ของจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ ๕ จังหวัด 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๔๐๐ 
 

ก.พ. - 
มี.ค. และ 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 
 
 



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 และสิงห์บุร ีให้มีความสะอาด
เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ 
 - ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์ 
 - รายงานผู้บังคับบัญชา 

      

๓. โครงการนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูล
ฯ สํานักงานจังหวัดในข่าย ๕ จังหวัด  
  
  
  
  
  

ออกนิเทศงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานข้อมูลฯ สาํนักงานจังหวัด
ในข่าย ๕ จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี 
และสิงห์บุร ี

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ พ.ค. - 
มิ.ย. และ 
ส.ค. - ก.ย. 

๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. โครงการล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ    
ประจําสํานักงาน ศสข. ๑ (อย.) 
  
  
  
  
  

จ้างล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน 
จํานวน ๑๒ เครื่อง ตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า และเป็นการยืดอายุ 
การใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศ 
 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง 
 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ
จ้าง 
 - จัดทําใบสั่งจ้าง/ผู้รับจ้าง
ดําเนินการ 
 - ตรวจรับงานจ้าง 
 - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๑๕๐ มี.ค. ๕๙ 
และ 

ก.ย. ๕๙ 
 
 
 
 

ฝ.สส. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติ 
งานใน ศสข.๑ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๕๖๐ 
 

ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ง.บท. 
 
 



๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. โครงการจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อาคารและทําสวน 
  

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดอาคารและจ้างทําสวน 
มีหน้าที่ ความสะอาดอาคาร 
ทั้งภายในและภายนอกให้
สะอาดเรียบร้อย ตัดหญ้า 
ตกแต่งต้นไม้ ภายในและ
บริเวณโดยรอบอาคารให้มี
ความสวยงาม ร่มรื่น  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๐๖๔ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 

ง.บท. 
 
 
 

๗. โครงการออกให้บริการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 
สื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (รถยนตส์ื่อสาร
ดาวเทียม) 
  
  
  

ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  
ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย/ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 
  

ฝ.สส. 
 
 
 
 
 
  

 
 



๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. โครงการใหบ้ริการระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) 
  
  
  
  
  

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) แก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง 
ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - 
 

ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน
และบริเวณ ศสข.๒ (ชลบุรี) 

ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV)  จํานวน ๘ ตัว 
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและ
จอมอนิเตอร์เพื่อเป็นการเสริม
ระบบความปลอดภัยและ
รักษาทรัพย์สินของราชการ 
ภายใน ศสข.๒ (ชลบุรี) 

- ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จาก ศสส.สป. 

- ดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยระดับจังหวัด 
(กรณีงบประมาณไม่เกิน 
๕๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๐.๐๘๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒. การตรวจซอ่ม อุปกรณ์เครือข่าย,อุปกรณ์สื่อสาร 
และด้าน ICT 
 
 
 
 

ดําเนินการตรวจซ่อม อุปกรณ์
เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร
และด้าน ICTของ ศสข.๒ 
(ชลบุรี) และจงัหวัดในข่าย
ตามภารกิจหลักและได้รับการ
ร้องขอ 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการตรวจซ่อม 
อุปกรณ์เครือข่าย
และอุปกรณ์สือ่สาร 
๑ เดือน/ชุด 
 

ชุด ๑๒ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๓. การติดตั้ง/รื้อถอน อุปกรณ์เครือข่าย ,อุปกรณ์
สื่อสาร และด้าน ICT 

ดําเนินการรวบรวมรายงาน
การติดตั้ง / รื้อถอนอุปกรณ์
เครือข่าย , อุปกรณ์สื่อสาร 
และด้าน ICT ของ ศสข.๒ 
(ชลบุรี)  และจงัหวัดในข่าย
ตามภารกิจหลักและได้รับการ
ร้องขอ 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง/รื้อ
ถอน อุปกรณ์
เครือข่ายและ
อุปกรณ์สื่อสาร 
๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ ๐.๐๒๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

 
   



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การตรวจสอบและบํารุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์สื่อสาร และด้าน ICT 

ดําเนินการตรวจสอบ บํารุง 
รักษาระบบและอุปกรณ์ของ
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 
และตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP 
Phone ระบบป้องกันไวรัส 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
แบบองค์กร ระบบและ
อุปกรณ์สื่อสัญญาณ วงจรเช่า
สื่อสัญญาณความเร็ว 2 
Mbps ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) 

จํานวนเอกสารสรุป 
ผลการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ ๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ ๐.๐๐๒๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

 

ฝ.สส. 

 ดําเนินการตรวจสอบ บํารุง 
รักษา เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า
ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) 

จํานวนเอกสารสรุป 
ผลการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์เครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้า ๑ 
เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ ๐.๐๐๔๕ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

 

ฝ.สส. 

   



๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒. การนิเทศงานและตรวจเยี่ยมลูกข่ายเพื่อให้
ความรู้และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่
ละจังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป. 

ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมและนิเทศงานจังหวัดลูก
ข่าย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อม
นํ าข้ อมู ลมาช่ วย กันแก้ ไ ข 
ปรั บปรุ ง ใ ห้ ดี ขึ้ น  และ ให้
คําปรึกษาแนะนําทางด้าน
บริหารการสื่อสารและด้าน
เทคนิคอื่นๆ 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การดําเนินงานฯ 
(ร้อยละ ๖.๒๕/ 
จังหวัด/ครั้ง)  

ร้อยละ ๘๗.๕ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๓. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF ของ
ชุมสายโทรศัพท์มหาดไทยใหก้ับจังหวัดในข่าย 

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อ
ป รั บป รุ ง ร ะบบ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ภายในตู้ MDF/จัดทําทะเบียน
ผังหมายเลขโทรศัพท์ประจําตู้ 
MDF และปรับปรุงและติดตั้ง
อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าจาก
คู่ ส า ย ต อ น น อ ก ที่ เ ข้ า ม า
เชื่อมต่อตู้ ชุมสายโทรศัพท์ 
MD 110 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การดําเนินงานฯ 
(ร้อยละ ๑๒.๕/ 
จังหวัด) 

ร้อยละ ๗๕ ๐.๐๘๕๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

 

ฝ.สส. 

   



๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band หรือ Ku-Band  
   - ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 
   - จัดเครือข่ายด้านการสื่อสารในภารกิจความ
มั่นคงของชาติ / ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติ / การ
เลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
 

ดําเนินการสนับสนุน
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ C-Band หรือ Ku-
Band  เพื่อถวายความ
ปลอดภัยด้านการสื่อสาร และ
ภารกิจที่สําคัญตามที่ได้รับ
การร้องขอในพื้นที่จังหวัดลูก
ข่ายและพื้นทีจ่ังหวัดอื่นๆ 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๕. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) 

ดําเนินการจ้างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑ คน 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๙๖ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

งานบริหาร 

 



๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. แผนงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๒ เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ  

ร้อยละความสาํเร็จใน
การเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

งานบริหาร 

๗. การจัดซื้อหรือจัดจ้างติดอุปกรณ์สัญญาณไฟ
วับวาบรถยนต์ของ ศสข.๒ (ชลบุรี) 

ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ติดอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ
ประจํารถยนต์ของ ศสข.๒ 
(ชลบุรี) จํานวน ๓ คันเพื่อเปดิ
ใช้ในการเดินทางไปถวาย
ความปลอดภัยฯ หรือเป็น
กรณีจําเป็นเร่งด่วนสําคัญ 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๖๗ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๘. การเผยแพร่ผลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

ดําเนินการเผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงานและประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
เ ว็บไซต์ให้ เ ป็นปัจจุ บันทุก
เดือน 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การดําเนินงาน 

ครั้ง ๑๒ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

 
 
 



๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๙. การจัดจ้างตรวจสอบและล้างทําความสะอาด
ระบบเครื่องปรับอากาศ ใน ศสข.๒ (ชลบุร)ี 

ดําเนินการจัดจ้างตรวจสอบ
การทํางานของเครื่องปรับ 
อากาศ และล้างทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ 
ภายใน ศสข.๒ (ชลบุรี) 
จํานวน ๘ เครือ่ง 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๐.๐๑๒๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

งานบริหาร 

๑๐. การจัดจ้างตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟเสา
วิทยุ Self-Supporting Tower ของ ศสข.๒ (ชลบุรี)

ดําเนินการจัดจ้างตรวจสอบ
และเปลี่ยนหลอดไฟเสาวิทยุ 
Self-Supporting Tower 
(ความสูง ๘๐ เมตร) ที่ชํารุด 
เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการดําเนินงานฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๑๑. การให้บรกิารระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล 
(VCS) 

รวบรวมรายงานการสนับสนนุ
ระบบการประชุมวีดีทัศน์
ทางไกล (VCS) ที่ใหแ้ก่
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามภารกิจ
หลักและได้รับการร้องขอ 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการประชุม
ผ่านระบบวีดีทัศน์ 
ทางไกล (VCS) 
๑ เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 



๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การนิเทศงาน ให้คําปรึกษา พร้อมทั้งทาํการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารระบบ
ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ที่สถานี
สื่อสารสํานักงานจังหวัดในข่ายรวม ๗ จังหวัดได้แก่
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี
ละ ๒ ครั้ง/จังหวัด 

ดําเนินการนิเทศงาน ให้
คําปรึกษา พร้อมทั้งทําการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารระบบต่างๆ 
ให้พร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ที่สถานีสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดในข่ายรวม 7 
จังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง/จังหวัด 

จํานวนสถานีสื่อสาร
จังหวัดที่ได้รับการ  
นิเทศงาน 

จังหวัด ๗ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝสส. 

๒. ให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล(Video 
Conference System) 

ดําเนินการให้บริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
แก่หน่วยงานที่ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๓. ให้บริการด้วยรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการให้บริการรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แก่
หน่วยงานที่ร้องขอ  

ร้อยละความสาํเร็จ
เทียบกับ จํานวนครั้ง
ที่ร้องขอไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ ๙๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝสส. 



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ICT/ระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและจังหวัดใน
ข่ายรวม ๗ จังหวัด  
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร ICT/ระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย
รวม ๗ จังหวัด ได้แก่ 
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 

ร้อยละความสาํเร็จใน
การตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารและเครอืข่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ ๘๕ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝสส. 

๕. การบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ ICT ทุกระบบ 
(แม่ข่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันระบบ ICT ทุกระบบ 
(แม่ข่าย)  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการใช้งานได้ของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 

ร้อยละ  ๘๕ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ฝสส. 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสารกลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ 

๑. ตรวจสอบภาพห้อง
เครื่องมือสื่อสาร 
๒. จัดทําแผนดําเนินการ
ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับระบบ 
ICT 
๓. ดําเนินการตามแผนงาน   
   - จัดระบบสายสัญญาณ 
   - จัดระบบไฟฟ้าให้สามารถ
     ตรวจเช็คอุปกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๔. ทดสอบระบบและการใช้   
งาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

๒. โครงการตรวจสอบการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร มท. 

ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้งาน โครงการปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบฯ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

   



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. โครงการตรวจสอบการพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้งานโครงการพัฒนา
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบฯ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

๔. โครงการเปลี่ยนสายไฟชุดควบคุมการทํางานของ
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า 

๑. ตรวจสอบขนาดสายไฟที่
ชํารุด 
๒. จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
๓. จัดซื้อวัสดุสายไฟฟ้าที่    
จะนํามาใช้งาน 
๔. ดําเนินการเปลี่ยนสายไฟ   
พร้อมทดสอบการใช้งาน 
๕. สรุปผลการดําเนินงาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

 
 
   



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาทีย่ั่งยืนของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท ์MD 110 
ของ ศสข.๔ (นม.) 

๑. จัดทําแผนงาน 
๒. ดําเนินการตามแผนงาน 
๓. รายงานผลการดําเนินงาน 
๔. สรุปผลการดําเนินงาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

๖. โครงการย้ายห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference System) ของ ศสข.๔ (นม.) 

๑. จัดทําแผนงาน 
๒. ดําเนินการตามแผนงาน 
๓. รายงานผลการ    
ดําเนินงาน 
๔. สรุปผลการดําเนินงาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๕๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๗. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ e – 
broadcast การประชุม VCS ของ ศสข.๔ (นม.) 

๑. จัดทําแผนงาน 
๒. ดําเนินการตามแผนงาน 
๓. รายงานผลการ    
ดําเนินงาน 
๔. สรุปผลการดําเนินงาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

   



๕๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance: PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ที่ใช้งานประจํา ศสข.๔ (นม.) และจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๔ (นม.) และ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสทิธิผล 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของหน่วยงานและ
จังหวัดที่ได้รับการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ 
ICT (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส./
ฝ.ทส. 

๒. โครงการบํารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective 
Maintenance: CM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการต่อเมื่อเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์เสียหาย
จนทําให้ต้องหยุดการทํางาน
ของเครื่องมือสื่อสารหรือเกิด
ข้อขัดข้องเสียหายในขณะที่
อุปกรณ์กําลังทํางานอยู่โดยไม่
รู้มาก่อนว่าจะเกิดการเสียหาย
ขึ้นและเมื่อเกดิขึ้นแล้วทําให้
ต้องหยุดการทํางานของ
อุปกรณ์เพื่อทําการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ที่ชํารุด 

รอ้ยละของ
ความสําเร็จของ
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๔ (นม.) 
และจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่ได้รับ
การแก้ไข 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส./
ฝ.ทส. 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. โครงการนิเทศงาน ติดตาม และประสานการ
ดําเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต ๔ ให้กับจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจ
เยี่ยมจังหวัดที่เป็นเครือข่ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี 

ร้อยละของจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การนิเทศงาน 
ติดตาม และประสาน
การดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๔ 

๔. จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

การจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

มีการจ้างเหมาทํา
ความสะอาด จํานวน 
๑ งาน 

งาน ๑ ๐.๑๐๓๒ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๔  

๕. จ้างเหมาทํางานรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

การจ้างเหมาทํางานรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการอาคารสํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

มีการจ้างเหมาทํางาน
รักษาความปลอดภัย 
จํานวน ๑ งาน 

งาน ๑ ๐.๑๑๔๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๔  

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส่งเจ้าหน้าที่ ศสข.๔ (นม) เขา้
รับการฝึกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต่าง ๆ ที่อยูใ่นหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๔ 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. การตรวจสอบสภาพเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ (นครราชสีมา) ทุกระบบ 

ดําเนินการตรวจสอบสภาพ
การทํางานของเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ทุก
วันทําการ ทุกระบบ  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๔ 

๘. การให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด้านการ
สื่อสารแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงค์ทุก
พระองค์ ตามความเหมาะสม
และจําเป็น พรอ้มทั้งออก
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๙๕ ๐.๑๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

๙. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ให้บริการระบบการประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลแก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง 
ๆ ตามที่ร้องขอใช้บริการ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๐. โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจซ่อมและ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  

ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

 
   



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการระบบการประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลแก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง 
ๆ ตามที่ร้องขอใช้บริการ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๒. การให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่   
 
 

ให้บริการรถสือ่สารดาวเทียม
ในภารกิจถวายความปลอดภัย
ด้านการสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสา
ธารณภัยต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
การร้องขอ หรือขอรับการ
สนับสนุน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๕๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมตามหลักสูตรของ
ส่วนกลางและของจังหวัด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๕ 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. โครงการนิเทศงาน ติดตาม และประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับจังหวัด
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด (ปีละ ๒
ครั้ง/จังหวัด) 

นิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ อุดรธานี 
หนองบัวลําภู เลย หนองคาย 
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร 
และบึงกาฬ 

ร้อยละของจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การนิเทศงาน 
ติดตาม และประสาน
การดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๓๕๘๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. และ 
ฝ.สส. 

๕. โครงการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ทีใ่ช้งานประจํา ศสข.๕ (อด.) และจังหวัด
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด 
 
 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๕ (อด.) และ
จังหวัดเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของหน่วยงานและ
จังหวัดที่ได้รับการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ 
ICT (ปีละ ๔ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๕๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้าของ ศสข.๕ (อด.) 
 
 

สํารวจ ปรับปรุงและพัฒนาตู้
สวิทซ์บอร์ดของเครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้าให้สามารถเปิด-
ปิดโดยอัตโนมัติ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๖๓ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก
ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๕ (อุดรธานี) 

ประสานงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด ทําการ
ตรวจสอบและประมาณการ
ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ทดแทนของเดิม 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๒๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๘. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคาร
บ้านพักข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

- สํารวจพื้นทีต่ิดตั้ง 
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
- ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่าย
งบประมาณ 
- ใช้งาน/ตรวจสอบ
บํารุงรักษา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. และ 
ฝ.ทส. 

๙. งานจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ 
(อุดรธานี) 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน
และบริเวณโดยรอบ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี) 

จ้างเหมาทําความ
สะอาดตาม
กําหนดเวลา 

งาน ๑ ๐.๑๐๓๒ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ง.บห. 

 
 
 



๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

จ้างเหมาบุคลทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ ศสข.๖ (ขก.) 
จํานวน ๑ งาน 

จ้างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน ๑ 
งาน 

งาน ๑ ๐.๐๘๖๔ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๒. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ ของ ศสข.๖ 
(ขก.) 

จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน ๑ งาน 

งาน ๑ ๐.๑๓๒๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๓. ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่
 

ให้บริการรถสือ่สารดาวเทียม
เคลื่อนที่ถวายความปลอดภัย
ด้านการสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
ตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น และภารกิจอื่นๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. การให้บริการระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล 
(VCS) และควบคุมระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกล (VCS) แก่  
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีข่อรับการ
สนับสนุนการใช้งาน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการให้บริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๕. โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจํา  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ 
(ขอนแก่น) และจังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๖(ขก.) และ
จังหวัดที่เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของหน่วยงานและ
จังหวัดที่ได้รับการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ 
ICT (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๖. โครงการบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (CM) เครือ่งมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
 

ดําเนินการเมื่อเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT 
เสียหายทําใหต้้องหยุดการ
ทํางานของเครื่องมือสื่อสาร
หรือเกิดเสียหาย ในขณะที่
อุปกรณ์กําลังทํางานโดยไม่รู้
มาก่อนว่าจะเกิดการเสียหาย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๕๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 



๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 และเมื่อเกิดขึน้แล้วทําให้ต้อง
หยุดการทํางานของอุปกรณ์
เพื่อทําการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ชํารุต 

      

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์ 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
ศสส.สป.หรือหน่วยงานอื่นจัด 
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานของ ศสข.๖ (ขก.) 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ของการจัดส่ง จนท. 
เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๘ โครงการนิเทศงานติดตามและประสานการ
ดําเนินงาน ให้กับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจ
เยี่ยมและประสานการ
ปฏิบัติงาน จังหวัดในเขตรับ
ผิดขอบ ได้แก่ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ 

ร้อยละของจังหวัดที่
ได้รับการนิเทศงาน
ตรวจเยี่ยมประสาน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖  

 
 



๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๙. โครงการบํารุงรักษาและตรวจสอบหรือแก้ไข
ปัญหา เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่าย
ไฟฟ้าสํารองเบื้องต้น (UPS) ของ ศสข.๖ ให้กับ
สํานักงานจังหวัดในข่ายพื้นที่รับผิดชอบ 

ให้บริการบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหา
เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสํารอง
เบื้องต้น (UPS) ของ ศสข.๖. 
ให้กับสํานักงานจังหวัดในข่าย
พื้นที่รับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

๑๐. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น) 
 

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 
และใหส้อดรับกับระบบงาน
สารสนเทศของ สป.มท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ
พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๕๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๖ 

 
 
 
 



๖๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๗ (ชม.) และ
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ  

- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.๗ (ชม.) 
- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
จังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ
- รวบรวมการดําเนินงาน 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ . 

๒. โครงการนิเทศงานและใหค้ําปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานสือ่สาร
จังหวัด กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 
สํานักงานจังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ 

- จัดทําแผนการนิเทศงาน 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- แจ้งจังหวัดลกูข่ายที่จะไป
นิเทศงาน 
- ดําเนินการนิเทศงาน ให้
คําปรึกษา แนะนํา และรับ
ข้อเสนอแนะ 
- รวบรวมรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ 



๖๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๓. โครงกาดําเนินงานระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band) และ (Ku-band)  
  ๓.๑ ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
  ๓.๒ จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ /การเลือกตั้ง 
และภารกิจอื่นที่ได้รับการร้องขอ 

- ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-
BAND) และ (KU-BAND) ใน
ข่ายรับผิดชอบและตามที่
จังหวัดร้องขอ 
- จัดทําแผนการใช้รถสื่อสาร
ดาวเทียม 
- ขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ 
- แจ้งจังหวัดทีจ่ะไป
ดําเนินการ 
- ติดตั้งวางเครือข่ายสื่อสาร 
- รวบรวมผลดําเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ 

๔. โครงการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
และควบคุมระบบ MCU นอกสถานที ่

ดําเนินการบริหารจัดการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและ
ควบคุมระบบ MCU จังหวัด
ในเครือข่ายรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๓ ครั้ง) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ 

   



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการซอ่มยานพาหนะ/บํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,และยานพาหนะ 
 

- ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า ของ ศสข.๗
(ชม.) และจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ 
- ดําเนินบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศจํานวน ๙ 
เครื่อง 
- บํารุงรักษารถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียม 
- บํารุงรักษาและซ่อมรถยนต์
กระบะ 
- บํารุงรักษาและซ่อม
รถจักรยานยนต์ 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 
 

๙๕ 
 

๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗  

๖. โครงการฝกึอบรม สัมมนา ดําเนินการสัมมนา/อบรม ทัง้
ในและนอกหนว่ยงาน สป.มท 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๙๕ 
 

๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ 



๖๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. โครงการจ้างพนักงานทําความสะอาดที่ทําการ  
ศสข.๗ (ชม.) และบริเวณโดยรอบ 
 

- จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดรอบอาคาร ศสข.๗
(ชม.) และบริเวณโดยรอบตาม
หลักเกณฑ์ค่าจ้างของ สป.มท.
- กําหนดขอบเขตงานทํา
ความสะอาด 
- จัดจ้างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาด 
- จัดจ้างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดเป็นรายเดือน
ตามระเบียบพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างรายเดือน 
- รวบรวมรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
- เบิกจ่ายงบค่าจ้างรายเดือน 
 

จ้างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน ๑ 
งาน 

   งาน ๑ ๐.๐๙๘๔ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๗ 

 
 
 



๗๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

- ดําเนินการให้บริการ
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนวทาง/
หลักเกณฑ์และเวลามาตรฐาน
ตามประกาศของ ศสส.สป. 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๒. โครงการตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) และจังหวัด
ในเครือข่ายรับผิดชอบ 
 
 

- ดําเนินการตรวจสอบ
สถานภาพการทํางานของ
อุปกรณ์ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทุกระบบทุกวันทํา
การ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๓. การติดตามควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารตามโครงการ Out Sourcing 
 
 

- ดําเนินการตรวจสอบ 
ควบคุมการดําเนินการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารตามโครงการ 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของ ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 

- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคาร ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้ยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการประหยัดพลังงานของ ศสข.๘ 
(พิษณุโลก) 

- กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานตามหลักเกณฑ์ของ 
ศสส.สป. 
- ประกาศใช้มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
- ดําเนินการตามหลักเกณฑ ์
- ติดตามแก้ไขให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๖. โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๘ (พิษณุโลก) 
และจังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ  

- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.๘ (พิษณุโลก) และ
จังหวัดในเครือข่ายความ
รับผิดชอบ 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน/
นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

 
   



๗๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. โครงการนิเทศงานและใหค้ําปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานสือ่สาร
จังหวัด กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 
สํานักงานจังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ 

- จัดทําแผนการนิเทศงาน 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- แจ้งจังหวัดลกูข่ายที่จะไป
นิเทศงาน/ดําเนินการนิเทศ
งาน ให้คําปรึกษา แนะนํา 
และรับข้อเสนอแนะ 
- รวบรวมรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๘. โครงการดําเนินงานระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-band)   
  ๘.๑ ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
  ๘.๒ จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ /การเลือกตั้ง 
และภารกิจอื่นที่ได้รับการร้องขอ 

- ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-
BAND) ในข่ายรับผิดชอบและ
ตามที่จังหวัดร้องขอ 
- จัดทําแผนการใช้รถสื่อสาร
ดาวเทียม 
- ขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ 
- ติดตั้งวางเครือข่ายสื่อสาร 
- รวบรวมผลดําเนินงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๕๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 



๗๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๙. โครงการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
และควบคุมระบบ MCU นอกสถานที ่

- ดําเนินการบริหารจัดการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและ
ควบคุมระบบ MCU จังหวัด
ในเครือข่ายรับผิดชอบ 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(๓ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๑๐. โครงการซ่อมยานพาหนะ/บํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,และยานพาหนะ 
 

- ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า ของ ศสข.๘
(พิษณุโลก) และจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ 
- บํารุงรักษารถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียม 
- บํารุงรักษาและซ่อมรถยนต์
กระบะ 
- บํารุงรักษาและซ่อม
รถจักรยานยนต์ 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 
 

๙๕ 
 

๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘  

 



๗๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๑. โครงการฝึกอบรม สมัมนา - ดําเนินการสมัมนา/อบรม 
ทั้งในหน่วยและนอก
หน่วยงานของ สป.มท 
- รวบรวมผลการดําเนินงาน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๙๕ 
 

๐.๐๘๐๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

๑๒. โครงการจ้างพนักงานทําความสะอาดที่ทําการ  
ศสข.๘ (พิษณุโลก) และบริเวณโดยรอบ 
 

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดรอบอาคาร ศสข.๘
(พิษณุโลก) และบริเวณ
โดยรอบตามหลักเกณฑ์ค่าจ้าง
ของ สป.มท. 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน ๑ 
งาน 

   งาน ๑ ๐.๑๐๖๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๘ 

  



๗๕ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. การควบคุมระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลด้วย
โปรแกรมควบคุมการประชุมผ่านอุปกรณ์ MCU 
 
 

ดําเนินการบริหารจัดการ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลและ
ควบคุมระบบ MCU จังหวัด
ในเครือข่ายรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน  

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๒. โครงการจ้างพนักงานทําความสะอาดที่ทําการ  
ศสข.๙ (นครสวรรค์) และบรเิวณโดยรอบ 
 

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดรอบอาคาร ศสข.๙
(นครสวรรค)์ และบริเวณ
โดยรอบตามหลักเกณฑ์ค่าจ้าง
ของ สป.มท. 

จ้างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน ๑ 
งาน 

   งาน ๑ ๐.๐๙๖๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ง.บท. 

๓. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ ของ ศสข.๙ 
(นครสวรรค)์ 

จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน ๑ งาน 

งาน ๑ ๐.๑๕๖๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ง.บท. 

๔. โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นครสวรรค์) 
และจังหวัดในเครือข่ายรับผิดชอบ  

- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.๙ (นครสวรรค์) และ
จังหวัดในเครือข่ายความ
รับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๙ 



๗๖ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการออกให้บริการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 
สื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (รถยนตส์ื่อสาร
ดาวเทียม) 
  
  
  

ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์  
ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย/ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 
  

ฝ.สส. 
 
 
 
 
 
  

๖. การนิเทศงานและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สือ่สารจังหวัด กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ 
 

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจ
เยี่ยม ให้คําปรกึษาจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  

ร้อยละของจังหวัดที่
เป็นเครือข่ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบได้รับ
นิเทศงาน ติดตาม 
และประสานการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 
 

 
  



๗๗ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๗. แผนการติดตามการใช้งานระบบป้องกันไวรัส
แบบองค์กร (Nod 32) จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 
๗ จังหวัด 
 

ดําเนินการติดตามการใช้งาน
ระบบป้องกันไวรัสแบบ
องค์กร (Nod 32) ให้กับ
จังหวัดในข่ายความรับผิดชอบ
ทั้ง ๗ จังหวัด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

 
 
  

ฝ.ทส. 
 
 
 
 
 
  

๘. โครงการ “ศีลธรรมนําใจสู่คุณธรรมจริยธรรม”
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้าราชการและลูกจ้าง ศสข.๙ 
ร่วมทําบุญและฟังพระธรรม
เทศนา ณ วัดโพธาราม 
อําเภอเมืองนครสวรรค ์

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 
 

๙. โครงการ “ร่วมมือร่วมใจซ่อมแซมรั้วและประตู”
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้าราชการและลูกจ้าง ศสข.๙ 
ร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุง
รั้วของสํานักงาน ศสข.๙ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
พ.ย. ๕๘ 

ฝ.สส. 
 

 
 
 
 
 



๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือสือ่สารและ
ระบบเครือข่ายของ ศสข.๑๐ (สฎ.) และจังหวัดใน
ข่ายรับผิดชอบ 

ตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารและระบบ
เครือข่ายตามเวลามาตรฐานที่
กําหนด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๒. โครงการบํารุงรักษาเพื่อการป้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ทีใ่ช้งานประจํา ศสข.๑๐ (สฎ.) และของจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๑๐ (สฎ.) และ
ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๓. โครงการใหบ้ริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band และ KU– Band  
   ๓.๑ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
   ๓.๒ จัดเครอืข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ/การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆตามที่ได้ร้องขอ 

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band 
และKU-Band เพื่อถวาย
ความปลอดภัยด้านการ
สื่อสารและภารกิจที่สําคญัใน
เขตรับผิดชอบและจังหวัดที่
ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

   



๗๙ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. การให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
และควบคุมระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลแก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๕. โครงการนิเทศงานติดตามและประสานการ
ดําเนินงานของ ศสข.๑๐ (สฎ.)ให้กับจังหวัดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงานตรวจ
เยี่ยมและประสาน การ
ปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์ 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ 
ศสส.สป. หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัด เพื่อมาปรับปรุงพัฒนา 
งาน ศสข.๑๐ (สฎ.) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๗. โครงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทําการล้างตรวจเช็คสภาพ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 
๑๒ เครื่อง ปีละ ๒ ครั้ง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๒๐ ต.ค. ๕๘ –
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส 

 
 
 
 



๘๐ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน/
ภายนอก จํานวน ๘ จุด (ดําเนินการเมื่อได้รับ
งบประมาณ) 

ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด โรงจอดรถ จํานวน ๒ จุด 
หน้าอาคารศูนย์กล้องโดม ๑ 
จุด รอบอาคารศูนย์ ๔ จุด ใน
อาคาร จํานวน ๑ จุด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส 

๙. โครงการตรวจซ่อม/บํารุงรักษายานพาหนะ 
จํานวน ๕ คัน 

ดําเนินการตรวจซ่อม/บํารุง 
รักษารถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ จํานวน ๑ คัน รถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
จํานวน ๑ คัน รถกระบะ 
จํานวน ๒ คัน รถจักรยาน- 
ยนต์ จํานวน ๑ คัน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส 

๑๐. โครงการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ้า (Ups) 
ตู้สาขา ระบบ IP Phon สื่อสารจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ 

ดําเนินการจัดหาแบตเตอร์รี่
สํารองขนาด 12 V 7 A 
เปลี่ยนให้กับ Ups. ตู้สาขา
ระบบ IP Phon ประจํา
สื่อสารจังหวัด ๕ จังหวัด 
จังหวัดละ ๒ ชุด ชุดละ ๒ ลูก 
รวม ๒๐ ลูก 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๓๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส 



๘๑ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์ 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ 
ศสส.สป. หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัด เพื่อมาปรับปรุงพัฒนา 
งาน ศสข.๑๑ 
(นครศรีธรรมราช) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๒. การให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
และควบคุมระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลแก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๓. โครงการนิเทศงานติดตามและประสานการ
ดําเนินงานของ ศสข.๑๑ (นครศรีธรรมราช) ให้กับ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการนิเทศงานตรวจ
เยี่ยมและประสาน การ
ปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๔. โครงการจ้างพนักงานทําความสะอาดที่ทําการ  
ศสข.๑๑(นครศรีธรรมราช) และบริเวณโดยรอบ 
 

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดรอบอาคาร ศสข.๑๑
(นครศรีธรรมราช) และ
บริเวณโดยรอบตาม
หลักเกณฑ์ค่าจ้างของ สป.มท.

จ้างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน ๑ 
งาน 

   งาน ๑ ๐.๐๙๖๐ ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ง.บท. 



๘๒ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๕. โครงการบํารุงรักษาเพื่อการป้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ทีใ่ช้งานประจํา ศสข.๑๑ (นครศรีธรรมราช) และ
ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๑๑ 
(นครศรีธรรมราช) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปี
ละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

๖. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ - ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
- จัดจ้างผู้รับจา้งดําเนินการ 
- ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๑๖๓ ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

งานพัสดุ 

๗. โครงการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท ์MD 110 
ของ ศสข.๑๑ (นครศรีธรรมราช) 

- จัดทําแผน/ดําเนินการตาม
แผนงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
- สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ – 
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

 
 
 



๘๓ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑. งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารและงานปรับปรุง
ห้องน้ําอาคาร ศสข.๑๒ (สงขลา) 

-จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคาร ศสข.๑๒ และงานจ้าง
ปรับปรุงห้องน้ําชั้นบนและชั้น
ล่าง อาคาร ศสข.๑๒ (สงขลา)

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๔๓๐ ๑ ต.ค. 
๕๘ – ๓๑
ธ.ค. ๕๘ 

ง.บท. 

๒. การนิเทศงานและคําปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับจังหวัดลูกข่าย 

ดําเนินการนิเทศงานตรวจ
เยี่ยม และประสานการ
ปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -   
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส. 

๓. โครงการบํารุงรักษาเพื่อการป้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ทีใ่ช้งานประจํา ศสข.๑๒ (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งาน
ประจํา ศสข.๑๒ (สงขลา) 
และของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -  
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.สส. 

   



๘๔ 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : พฒันาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๔. โครงการดําเนินงานระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-Band)   
  ๔.๑ ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
  ๔.๒ จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคง
ของชาติ / ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ /การเลือกตั้ง 
และภารกิจอื่นที่ได้รับการร้องขอ 

- ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-
Band) ในข่ายรับผิดชอบและ
ตามที่จังหวัดร้องขอ 
- จัดทําแผนการใช้รถสื่อสาร
ดาวเทียม 
- ขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ 
- แจ้งจังหวัดทีจ่ะไป
ดําเนินการ 
- ติดตั้งวางเครือข่ายสื่อสาร 
- รวบรวมผลดําเนินงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ - 
ก.ย. ๕๙ 

ศสข.๑๒ 

๕. การให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
และควบคุมระบบ MCU 

ให้บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน์ทางไกลแก่กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๘ -
ก.ย. ๕๙ 

ฝ.ทส./
ฝ.สส 

 
 

 




