
 

 

แผนปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



คํานํา 
   

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๖๘๘,๗๙๙,๕๐๐ บาท (หกร้อย
แปดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖๐ ของสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น
เพื่อให้มีแผนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ขึ้น ซึง่มีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ (Action 
Plan) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา และแสดงถึงการดําเนินการจริงของกิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ การปฏิบัติตามแผนจะช่วยใหภ้ารกิจสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี ้จะเป็นประโยชน์และบรรลผุลสาํเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ กลุ่มงาน/ศสข./กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกีย่วข้องได้นําแผนฉบับ
นี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการนําเสนอผลการดําเนินการ และรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
ความสําเร็จในการปฏิบัติได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนจะสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลต้องการเร่งรัดการใช้จ่ายในภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนในประเทศได้อยู่ดี
กินดีมีความสุขโดยถ้วนหน้า 

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ขอขอบคุณ กลุม่งาน/ศสข./กลุ่ม/ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มสี่วนร่วมและสนับสนุนข้อมูลทําให้แผน
 สําเร็จลุล่วงสามารถนําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปใช้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ในการนําแผนไปใช้งาน หากพบข้อบกพร่องผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ
 เพิ่มเติม ประการ ใด ขอได้โปรดส่งข้อมูลให้กลุ่มแผนรวม กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้ปรับแก้ไขใหถู้กต้องและเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
 ปฏิบัติการที่ เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
            
                                                                                                     
 
                                                                                                                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
             มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 



สารบัญ 
                   หน้า 
คํานาํ 
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐            ก.๑ – ก.๓ 
แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กลุ่มงานอํานวยการ                ๑
 กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร            ๓
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ               ๙
 กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร                                                                                                                                                     ๑๘
 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                     ๒๐
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร             ๒๕ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)                     ๒๙
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)            ๓๓
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)            ๓๗
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)           ๓๙
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี)            ๔๓
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแกน่)            ๔๗
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม)่            ๕๐
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)            ๕๒ 
 
 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)           ๕๔ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)           ๕๖
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)           ๕๘
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)            ๕๙ 
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สรุปงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จําแนกตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบประมาณ จํานวน ๖๘๘.๗๙๙๕ ล้านบาท (หกรอ้ยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 

                              หน่วย : ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณป ี๒๕๖๐ 

หมายเหต ุ
งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบรายจา่ยอื่น รวม 

แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรม : สนบัสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Action 1 ๔๑๑.๔๔๒๔ ๒๓๕.๗๒๒๘ - ๖๔๗.๑๖๕๒  
Action 2 ๒๘.๖๒๗๒ - ๒๘.๖๒๗๒  

Action 3 ๗.๘๒๗๑ - ๗.๘๒๗๑  

   
รวมวงเงินงบประมาณ(๑) ๔๔๗.๘๙๖๗ ๒๓๕.๗๒๒๘ ๖๘๓.๖๑๙๕  
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หน่วย : ล้านบาท 
 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณป ี๒๕๖๐ 

หมายเหต ุ
งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบรายจา่ยอื่น รวม 

Action 1 ๔๑๑.๔๔๒๔ ๒๓๕.๗๒๒๘ - ๖๔๗.๑๖๕๒  
๑.๑ รายการผกูพันมีสัญญา (โครงการเชื่อมโยงเคือข่ายฯ) ๑๓๖.๐๑๘๓ -  

๑.๒ รายการผกูพันใหม่ (โครงการดับเพลิงและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)์ ๒๐.๐๐๐๐ -  

๑.๓ รายการปีเดียว ๗๙.๗๐๔๕ -  
๒.๑ ค่าเช่าที่ดินของ ศสข.๑๑ (นครศรีธรรมราช) ๐.๐๕๖๔  
๒.๒ ค่าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) ๑๒๙.๗๖๑๔  
๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ เช่าวงจร) ๒๘๑.๖๒๔๖  
Action 2 ๒๘.๖๒๗๒ ๒๘.๖๒๗๒  
ค่าสนับสนุนภารกิจภายในหน่วยงาน ๒๘.๖๒๗๒  
Action 3 ๗.๘๒๗๑ ๗.๘๒๗๑  
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของกรม/จังหวัด/สป.มท. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

๓.๘๘๓๔  

๒. ค่าเช่าใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 4 G LTE (ค่า
สาธารณูปโภค) 

๓.๙๔๓๗  

 ๖๘๓.๖๑๙๕  
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                              หน่วย : ล้านบาท 

 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณป ี๒๕๖๐ 

หมายเหต ุ
งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบรายจา่ยอื่น รวม 

แผนงานบรูณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ  
โครงการ : โครงการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

กิจกรรม : สนบัสนุนศูนย์บรกิารเบ็ดเสร็จ  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ ๕.๑๘๐๐ ๕.๑๘๐๐  
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง   

๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทําระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จการขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว คือ ศูนย์ดํารงธรรม 

๔.๖๖๑๔  

๒. ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการและระบบจัดการ
ฐานข้อมูล จํานวน ๑ เครื่อง 

๐.๓๖๕๖  

๓. ค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานของระบบ ๐.๑๕๓๐  
   

รวมวงเงินงบประมาณ(๒) ๕.๑๘๐๐ ๕.๑๘๐๐  
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด(๑)+(๒) ๔๔๗.๘๙๖๗ ๒๓๕.๗๒๒๘ ๕.๑๘๐๐ ๖๘๘.๗๙๙๕  
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานอํานวยการ  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. ฝ่ายบริหารทั่วไป - งานรับ-ส่ง จัดเก็บ แจ้งเวียน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
- งานรวบรวมสถิติข้อมูล 
- งานเวรรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 
- งานธุรการต่างๆ และงาน
กิจกรรมพิเศษ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

ฝ่าย
บริหารฯ 

๒. ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร - งานวางแผน วิเคราะห์และจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และเพิ่มเติม (แปรญัตติ) 
- งานจัดทําข้อมูลและเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
- งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณให้กับ ศสข.๑-๑๒ 
- งานบริการเบิกจ่าย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

ฝ่ายงบ 
ประมาณฯ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานอํานวยการ  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณทุกประเภทของ
ข้าราชการ ลูกจา้ง บริษัทหรือ
หน่วยงานที่เป็นผู้ขาย หรือผู้รับ
จ้าง 
- งานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําป ี
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรอง
รายการและส่งใช้เงินยืม 
ทดรองราชการ 
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณ 

      

๓. ฝ่ายพัสดุสือ่สาร - งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ การใช้ยานพาหนะการ
เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
- งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ซ่อม
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ประจําปี 
- งานจัดซื้อ/จัดจา้งพัสดุ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

ฝ่ายพัสดุฯ 



3 
 

 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การนิเทศงานฯ ถอดบทเรียน ปรับกระบวนทัศน์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ 
Digital Economy และ Thailand 4.0 ของ 
ศสส.สป. , สนจ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ลงพื้นที่ให้ความรู้ ติดตามผล
การดําเนินงานรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และขยายผล
การดําเนินงานของ ศสส.สป. 
โดยแบ่งการนิเทศออกเป็น ๔ 
ภาค รวมถึงจังหวัดลูกข่าย 

- จัดทําและขออนุมัติ
โครงการ 

- ออกนิเทศงาน รวบรวม 
รับทราบปัญหาอุปสรรค 

- ประมวล วิเคราะห์ จัดทํา
รายงานเป็นรูปเล่ม 

- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 
    - นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป. 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมนิเทศ
งานและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๗๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติการของ ศสส.สป.  

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รายไตรมาส 

- จัดทําแผนติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

- รวบรวมรายงานผลของ
หน่วยงานในสังกัด ศสส. 
ประมวลผล  

- จัดทํารายงานการติดตาม 
    - นําเสนอผูบ้ังคับบัญชา
ทราบ/นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่มราย
ไตรมาส ไตรมาสละ 
๑ เล่ม  
 

เล่ม ๔ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
พัฒนา ICT ของ ศสส.สป. ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

รายงานผลการติดตามการ
ดําเนินโครงการพัฒนา ICT 
ของ ศศส. สป. ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายปี 

- ตรวจสอบแผนงาน/
โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จัดทําแผน
ติดตาม 

- รวบรวม ประมวลผล 
วิเคราะห์ 

- จัดทํารายงาน 
- นําเสนอผู้บังคับบัญชา 

    - นําออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่ม 

เล่ม ๑ - ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

การจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราย
ไตรมาส 

จํานวนเอกสารที่ได้
จัดทําเป็นรูปเล่ม ไตร
มาสละ ๑ เล่ม 

เล่ม ๔ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 

๕. การติดตามการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ การ
ตรวจซ่อม และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT 

การจัดทําสรุปการติดตั้งและ
การตรวจซ่อมรวมทั้งการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT 
    - รวบรวมรายงานจาก
ส่วนกลางและจาก ศสข. ๑ – 
๑๒ 
   - ประมวลผล 
- สรุปผลการติดตั้ง/ตรวจซ่อม 
และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
ICT รายเดือน 
 
 

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง/
ตรวจซ่อม 
บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ ICT ๑ 
เดือน/ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. การติดตามประเมินผลการเช่าวงจรสื่อสาร
สัญญาณความเร็ว 2 Mbps 
 
 
 

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

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้งาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดข้อง ณ จุดใดบ้าง   
๑ เดือน/ชุด 
 

ชุด 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

กตป. 
 
 
 
 

๗. การติดตามประเมินผลการเช่าใช้สัญญาณ
ดาวเทียม รถสือ่สารดาวเทียม 

- รวบรวมเอกสารฯ ที่ได้
ให้บริการรถสือ่สารดาวเทียม  
- ประมวลผลจากเอกสารที่
ได้รับรายงาน    
- สรุปผลประเมินการเช่าวงจร
สื่อสัญญาณดาวเทียม            
C – Band  

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้งาน
ดาวเทียม และ
ให้บริการรถ
ดาวเทียม ๑ เดือน/
ชุด 

ชุด ๑๒ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานติดตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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   

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ งาน
บริการของ ศสส.สป    

ร้อยละ ๙๕ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กตป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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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. การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.
มท. 
 

การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
ตามที่ร้องขอ 

เวลาเฉลี่ยในการ
พัฒนาเว็บไซต์        
๘๔ ชม./เว็บเพจ 

ชั่วโมง 
 

๘๔ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๒. การปรับปรุงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต์เครือข่ายภายใน 
(moinet) และเว็บไซต์ของ ศสส.สป. 
(www.ict.moi.go.th) 
 

การปรับปรุงเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet) 
และเว็บไซต์ของ ศสส.สป. 
(www.ict.moi.go.th) 

เวลาเฉลี่ยในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์     
๕๖ ชม./เว็บเพจ 
 

ชั่วโมง 
 

๕๖ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

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

การเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.ใน
เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
(www.moi.go.th) และ
เว็บไซต์เครือข่ายภายใน 
(moinet) 

ร้อยละของการ
นําเข้าข้อมูล 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video 
Streaming 
 

ดําเนินการถ่ายทอดสดการ
ประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบ 
Video Streaming 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการถ่ายทอด 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๕. การตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีหัวข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต์
ที่มีหัวข้อ/ประเด็นหมื่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ในการตรวจสอบ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๖. การประสานตอบกระทู้ที่ได้ทําการตอบข้อ
ซักถามที ่www.moi.go.th 

ประสานตอบกระทู้ที่ได้ทํา
การตอบข้อซักถามที่ 
www.moi.go.th 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการตอบกระทู้ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

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

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 
(Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานตามที่
หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

 
แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 

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

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

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

การศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office, 
Font Office) ตามที่
หน่วยงานร้องขอ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๐. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
 

การศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

 
แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๑. ศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

ดําเนินการประสานข้อมูล
สารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทยจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๒. ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและ
วางแผนพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย 
 

ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพื่อ
การบริหารและวางแผน
พัฒนาของ มท. 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ   
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๓. งานบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรในระบบ Internet (Authentication) 

ดําเนินการตรวจสอบและ
ลงทะเบียนใหก้ับผู้ขอใช้
เครือข่ายมหาดไทย 

ร้อยละของการ
ตรวจสอบ 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๔. งานติดตั้ง บริหารจัดการ และบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ดําเนินการติดตั้ง บริหาร
จัดการและบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๕. งานบริหารจัดการและบาํรุงรักษาและติดตั้ง
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ดําเนินการบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาและติดตั้งระบบ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๖. งานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ มท. และ 
สป.มท. 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๗. งานบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ให้บริการ
ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศภายใน
กระทรวงมหาดไทย 

การบํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายให้บรกิารภาครัฐ 
(GIN) และระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศ
ภายใน มท. 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๑๘. งานบริหารจัดการและบาํรุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน
ของ มท. และ สป.มท. 
 

บริหารจัดการและบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน
ของ มท. และสป.มท. 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ร้องขอ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๙. จ้างบํารุงรักษาระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 

๒๐ 
๔๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๙๘๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 
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ในสังกัด สป.มท. - กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๑๐ 
 

๑๕ 
๑๕ 

๒๐. โครงการจ้างบํารุงรักษาระบบถ่ายทอดสด  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Video Streaming) 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๑. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ ๑, ๒ และ 
๓  
 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๔.๒๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 
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- ตรวจรับงาน ๑๕ 

๒๒. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 
 
 
 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๓๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๓. เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมอุปกรณ์บริหาร
จัดการ 
 
 
 
 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ 
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๕.๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 

๒๔. จ้างบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๔.๔๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กทส. 



17 
 

 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๒๕. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสข์อง สป.มท. 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖.๐๐๐๐ ภายใน 
๕๔๐ วัน
นับจาก
วันที่ลง
นามใน
สัญญา 

กทส. 

๒๖. พัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสข์อง สป.มท. 

- จัดทํา TOR 
- จัดหาผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 
- กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
- ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๕.๐๐๐ ภายใน 
๒๔๐ วัน
นับจาก
วันที่ลง
นามใน
สัญญา 

กทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ภายใน มท. และ ศสส.สป.มท.   

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐.๓๑๒๔ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินของ มท. (ระยะที่ ๑) 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๓.๘๘๓๒ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓๖.๐๑๘๓ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./
ฝบจ. 

๒. โครงการจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายของ สป.มท.
ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ ๑, ๒ และ ๓ 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๔.๒๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./
ฝบจ. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการจ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ
โทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๓.๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./ฝบร. 

๔. โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
สารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๔.๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./
ฝบจ. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือสื่อสาร 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๕.๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./
ฝบจ. 

๖. โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว 
2 Mbps จํานวน ๑๙๖ วงจร 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓๘.๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./ฝชส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการเช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (Duct) 
โครงการจิตรลดา ๕ เส้นทาง 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๘๘๙๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./ฝชส. 

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

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๗๘๖๙ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./ฝบร. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๙. โครงการเช่าใช้บริการเชื่อมโยงโทรศัพท์
มหาดไทยกับกรมที่ดิน (อาคารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา)  

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๔๙๙ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

กคฐ./ฝบร. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
 

ดําเนินการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยจัดการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนาให้กับ
บุคลากรของ ศสส.สป. 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๘๘๓๔ ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กลุ่มแผน
และพัฒนา
ทรัพยากร

ฯ 

๒. จัดทําฐานขอ้มูลบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมด้าน
ไอซีทีย้อนหลัง ๕ ปี 
 
 

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

ฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมบุคลากร 

งาน ๑ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กลุ่มแผน
และพัฒนา
ทรัพยากร

ฯ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 
 

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

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

แผน ๑ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กลุ่มแผน
และพัฒนา
ทรัพยากร

ฯ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เดือนละ ๑ ครัง้ 

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม 

ครั้ง ๑๒ - ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. โครงการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจของ สป.
มท. 

๑. จัดทํา TOR  
๒. จัดหาผู้รับจา้ง 
๓. กําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงาน 
๔. กํากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจรับงาน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๑๘๐๐ ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐาน

ฯ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)  
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

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. โครงการจ้างปรับปรุงรั้วโรงจอดรถยนต์และ
บริเวณรอบอาคาร และต่อเติมห้องทํางานชั้น ๒ 
อาคาร ศสข.๑ 

- กําหนดราคากลาง/หาผู้รับ
จ้าง 
- ดําเนินการ 
- ตรวจรับงาน 
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๒๓๓๗ 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
๕๙ 

 
 

งบท. 
 
 
 

๒. โครงการออกบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์ICT ให้กับจังหวัด 

ทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์
ICT ของจังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง 
และสิงห์บุร ี

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวน ๕ จังหวัด) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
(๒ ครั้ง) 

 
 

๐.๐๕๐๐ 
 

ก.พ. - 
มี.ค. ๖๐ 
และ ส.ค. 
- ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. และ 
ฝทส.  

 
 

๓. การนิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลฯ 
สนจ. ในข่าย ๕ จังหวัด 

นิเทศงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จังหวัดในข่าย ๕ จังหวัด  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวน ๕ จังหวัด) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
(๒ ครั้ง) 

๐.๐๕๐๐ พ.ค. - 
มิ.ย. ๖๐ 
และ ส.ค. 
- ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. และ 
ฝทส.  
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)  
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

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. การจัดล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน 

จ้างล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน
จํานวน ๑๒ เครื่อง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๕๐ มี.ค. ๖๐ 
และ ก.ย. 

๖๐ 

ฝสส. 

๕. การจ้างเหมา จนท.ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๘๐๐ ต.ค. ๕๙ -  
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๖. การจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคารและ
ทําสวน 

จ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานและ
จ้างทําสวนบริเวณโดยรอบ
อาคาร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๘๐ ต.ค. ๕๙ -  
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๗. การให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัย และภารกิจ
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย/
ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๙ -  
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)  
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๙. การตรวจซอ่มเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT 
ให้กับจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 

ออกทําการตรวจซ่อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ์
ICT ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
 
 
 

๑๐. การพัฒนาปรับปรุง Website พัฒนาปรับปรุงระบบ 
website ให้เขา้ถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว 
และสามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันต่อ
สถานการณ ์

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)  
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๑. การติดตามความก้าวหน้าการใช้ระบบป้องกัน
ไวรัสแบบองค์กรของ ศสข.๑ และจังหวัดในข่าย 

ดําเนินการตรวจสอบการใช้
งานของระบบป้องกันไวรัส 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. 
 
 
 
 
 
 

๑๒. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุ)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การจัดล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน 

จัดจ้างล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน
จํานวน ๘ เครือ่ง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๑๒๐ 
 

ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 
 

งบท. 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การจัดจ้างตรวจสอบและตรวจซ่อมสายอากาศ
วิทยุที่ติดตั้งบนเสา Self-Supporting Tower และ
เปลี่ยนหลอดไฟเสาวิทยุของ ศสข.๒ 

จัดจ้างตรวจสอบและตรวจ
ซ่อมสายอากาศที่ชํารุด และ
เปลี่ยนหลอดไฟเสาวิทยุ Self-
Supporting Tower (ความ
สูง ๘๐ เมตร) ที่ชํารุด 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน ) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๔๕๐ 
 

ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุ)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๔. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ 

ดําเนินการจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต ๒ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๙๖ ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๕. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ ศสข.๒ 
เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน  

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุ)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. การให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัย และภารกิจ
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย/
ร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค. ๕๙ -  
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. และ 
ฝสส. 

๗. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF ของ
ชุมสายโทรศัพท์มหาดไทยใหก้ับจังหวัดในข่าย 

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อ
ปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู้ MDF และปรับปรุง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
จากคู่สายตอนนอกที่เข้ามา
เชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท์ 
MD110 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๔๕๐ 
 

ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบรุ)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๘. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝสส. และ 
ฝทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การนิเทศงาน ให้คําปรึกษา การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน 
รวมทั้งจังหวัดในข่าย  

ดําเนินการนิเทศงาน ให้
คําปรึกษา การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารให้พร้อมใช้งาน รวมทัง้
จังหวัดในข่าย 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - 
 

ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
 
 
 

๒. การจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคาร 
ศสข. ๓ และบริเวณโดยรอบ 

ดําเนินการจ้างเหมาพนักงาน
ทําความสะอาดอาคาร ศสข.
๓ และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - 
 

ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 
 
 
 

๓. การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจํา ศสข.๓ ดําเนินการจ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ประจํา ศสข.๓ 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - 
 

ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๕. การให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๖. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 
ICT ระบบเครื่อข่ายเชื่อมโยงส่วนกลางและจังหวัด
ในข่าย 

ดําเนินการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT ระบบเชื่อมโยง
ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน  

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ 
 
 
 
 

ดําเนินการจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
สํานักงาน ศสข.๔ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๐๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

๒. การจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ของ ศสข.๔ 

ดําเนินการจ้างเหมางานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ศสข.๔ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๑๔๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๔ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๒๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝสส. 
 
 

๕. การให้บริการระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๖. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๔ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๔ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส.   
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective 
Maintenance:CM) 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๔ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะดําเนินการก็ต่อเมื่อเกิด
กรณีความเสียหายขึ้น 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส.   

 
 

๘. การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสาร มท. 
 

ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารของจังหวัดใน
ข่าย 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๙ – 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝ.สส. 

๙. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝสส. และ 
ฝทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๐. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการ 
ศสข.๔   
 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การก่อสร้าง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๒๓๓๗ ต.ค. ๕๙ – 
ธ.ค. ๕๙ 

 

๑๑. การปรับปรุงห้องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้า ศสข.
๔ 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๔๙๐ ต.ค. ๕๙ – 
ธ.ค. ๕๙ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

 
 
 

๒. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๗๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

 
 
 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๕ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง  

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๘๐ ครั้งที่ ๑ 
ต.ค. ๕๙ - 
มี.ค. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒ 
เม.ย. ๖๐ 
– ก.ย. ๖๐

 

 
 
 

๕. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๕ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๕ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๘๐ ครั้งที่ ๑ 
ต.ค. ๕๙ - 
มี.ค. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒ 
เม.ย. ๖๐ 
– ก.ย. ๖๐

 

   
 
 

 



45 
 

 

แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๖. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเทพื้น
คอนกรีต ติดตั้งกันสาดอาคารบ้านพัก ศสข.๕  

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การก่อสร้าง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๖๖๐ ต.ค. ๕๙ - 
ธ.ค. ๖๐ 

 

๗. การบํารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ของ ศสข.๕ 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การสํารวจ/ซ่อมบํารุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๐๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๘. การจ้างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ ศสข. 
๕  

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การตรวจสอบ/บํารุงรักษา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๙. การจ้างบํารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์กําเนิด
ไฟฟ้าของ ศสข.๕ 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การตรวจสอบ/บํารุงรักษา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๑๐. การจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 
ของ ศสข.๕ และลูกข่าย 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การตรวจสอบ/บํารุงรักษา 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๑๑. การจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสํานักงาน ศสข.๕ 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การตรวจสอบ/ซ่อมบํารุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๒๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๑๒. การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในสํานักงาน 
ศสข.๕ (การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED) 

ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างทํา
การตรวจสอบ/ปรับเปลี่ยน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีม่ีประสทิธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : ล้านบาท 

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

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
(ระบุกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

๑๓. การปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารบ้านพัก
ข้าราชการ ศสข.๕ 
 
 
 

ขอความร่วมมือ กฟภ.จังหวัด 
ดําเนินการตรวจสอบ/
ประมาณการการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าอาคารและติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าทดแทนของเดิม 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. และ 
ฝทส. 

๑๔. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ศสข.๕ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคล ทาํ
ความสะอาดอาคารสํานักงาน
และบริเวณโดยรอบ ศสข.๕ 
 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทาง
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. 
 
 

๒. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๑๒๕๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส. 

 
 

๓. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๖ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๖ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส.   
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective 
Maintenance:CM) 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๖ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะดําเนินการก็ต่อเมื่อเกิด
กรณีความเสียหายขึ้น 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๗๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส.   

 
 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๖ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๘๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

๖. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. และ 
ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษา ตรวจสอบ หรือแก้ไขปญัหา
ไฟฟ้าท้องถิ่น เครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์
สํารองไฟฟ้า UPS ของ ศสข.๖ และลูกข่าย 

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา หรือแก้ไขปัญหา 
ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 

๘. การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ ศสข.๖ ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๓๕๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 

๙. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ศสข.๖ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดอาคาร ศสข.๖ 
และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘๔๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๑๐. การจ้างเหมาบุคคลทํางานด้านสารสนเทศ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคล
ทํางานเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สารสนเทศของ ศสข.๖ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๒๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๗ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๗ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

   
 
 

๒. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๕๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๓. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บรกิารรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้ับคํารอ้งขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

๐.๑๐๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

 
 
 

๔. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ 
วีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กบัส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับคําร้อง
ขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การจ้างบํารุงรักษายานพาหนะ/เครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศของ ศสข.๗ 

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา/ซ่อมแซม 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๗ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๘๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

๗. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ศสข.๗ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดอาคาร ศสข.๗ 
และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๙๙๖ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ศสข. ๘ และจังหวัดในข่าย 

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๖๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๒. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๓. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บรกิารรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้ับคํารอ้งขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

๐.๒๕๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

 
 
 

๔. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ 
วีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กบัส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับคําร้อง
ขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

๐.๐๓๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การจ้างบํารุงรักษายานพาหนะ/เครื่องยนต์
กําเนิดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศของ ศสข.๘ 

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา/ซ่อมแซม 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๔๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๘ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๘๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 
 

๗. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ศสข.๘ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดอาคาร ศสข.๘ 
และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
สํานักงาน ศสข.๘ 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารสํานักงาน 
ศสข.๘ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๑๐๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค)์  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๙ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๙ 
และจังหวัดในข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

ฝทส. และ 
ฝสส.   

 
 

๒. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ศสข.๙ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดอาคาร ศสข.๙ 
และบริเวณโดยรอบ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๐๘๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๓. การจ้างเหมาบุคคลทํางานด้านสารสนเทศ ดําเนินการจ้างเหมาบุคคล
ทํางานเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สารสนเทศของ ศสข.๙ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๑๖๒๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

งบท. 

๔. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บรกิารรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้ับคํารอ้งขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค)์  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ของ ศสข.๙ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
 
 

๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
สํานักงาน ศสข.๙ 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารสํานักงาน 
ศสข.๙ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินการ 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๑๐ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.
๑๐ และจังหวัดในข่ายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 
 

 
 
 

๒. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๓. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ 
วีดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conferrence) กบัส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับคําร้อง
ขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการจดัสง่เจ้าหน้าที่ของ ศสข.
๑๐ เข้ารับการฝกึอบรมสมัมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธาน)ี  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บรกิารรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้ับคํารอ้งขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

 
 
 

๖. การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ ศสข.๑๐ ดําเนินการตรวจสภาพ/ล้างทํา
ความสะอาดและบํารุงรกัษา
เครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑๒ 
เครื่อง ของ ศสข.๑๐ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน ) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

 
 
 

๗. การตรวจซอ่ม/บํารุงรักษา ยานพาหนะของ 
ศสข. ๑๐ จํานวน ๕ คัน  

ดําเนินการตรวจสภาพ/ซ่อม 
และบํารุงรักษารถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีม จํานวน ๑ รถยนต์
กระบะ จํานวน ๓ คัน และ
รถจกัรยานยนต ์จํานวน ๑ คัน 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน  

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)  
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

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. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.๑๑ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๑๑ และจังหวัดในข่ายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๓๐๐ ครั้งที่ ๑ ต.ค. 
๕๙ - 

มี.ค. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒ เม.ย 
– ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
 
 

๒. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปัญหาและอุปสรรคของ
จังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน
จังหวัดลูกข่าย รับทราบปัญหา อุปสรรค 
และดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๐.๐๑๖๐ ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. และ 
ฝทส. 

๓. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่กับส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝสส. 
 
 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ ศสข.๑๑ 
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ - ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. และ 
ฝทส. 

๕. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และการ
ควบคุมระบบการประชุมทางไกล (MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ วีดิ
ทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) 
กับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงชลา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ 
ICT ของ ศสข.๑๒ และจังหวัดในข่าย 

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.
๑๒ และจังหวัดในข่ายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ครั้งที่ ๑ 
ต.ค. ๕๙ - 
มี.ค. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒ 
เม.ย – 
ก.ย. ๖๐ 

ฝสส. 
 
 

๒. การนิเทศงานและให้ความรู้ รับทราบปญัหาและ
อุปสรรคของจังหวัดในข่าย 

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข่าย 
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

ร้อยละ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. 

๓. การให้บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที ่ ให้บรกิารรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทยีมเคลื่อนที่กับส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ไดร้ับคํารอ้งขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

 

ฝทส. 
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แผนปฏิบัติการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงชลา)  

แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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. การให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) และการควบคุมระบบการประชุมทางไกล 
(MCU) 

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ วีดิ
ทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) 
กับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับคําร้องขอ 

ร้อยละความสาํเร็จ
ของการดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง) 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 
 

- ต.ค. ๕๙ - 
ก.ย. ๖๐ 

ฝทส. 

 
 
 
 




