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 ก

คํานํา 

  รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป+นเอกสารที่จัดทําขึ้น 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน0วยงานในสังกัด เพื่อให3ผู3บริหารและผู3เกี่ยวข3องได3ใช3ประโยชน"ในการ ติดตามผลความก3าวหน3า    
การดําเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ แก3ไขป6ญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานและเร0งรัดระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อให3การดําเนินงาน
เป+นไปตามแผน ระยะเวลาและสอดคล3องกับแผนการเบิกจ0ายงบประมาณ อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ0มงานติดตามประเมินผลด3านสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ขอขอบคุณทุกหน0วยงานที่กรุณาสนับสนุนข3อมูลผลการดําเนินงานที่เป+นประโยชน"กับการจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังเป+นอย0างยิ่งว0ารายงาน
ฉบับนี้จะเป+นประโยชน"ต0อการพัฒนาองค"กรต0อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลุ0มงานติดตามประเมินผลด3านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

e-mail : moi0210.4@gmail.com 
Hotline : 51112, 51129 
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บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป.  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 59) 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข9งขันของประเทศ  

ผลผลิต : ส9วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน9วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว9างดําเนินการ ยังไม9ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 20 12 8 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ 8 - 8 - 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 5 16 5 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 16 - 11 5 
5 กลุ�มงานโครงสร'างพื้นฐาน 10 3 2 5 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร-ฯ 17 - 12 5 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ 12 1 5 6 
8 ศสข.2 ชลบุรี 13 - 13 - 
9 ศสข.3 นครปฐม 11 1 10 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 13 2 8 3 
11 ศสข.5 อุดรธานี 15 1 4 10 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 12 - 11 1 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 15 - 14 1 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 12 2 3 7 
15 ศสข.9 นครสวรรค- 19                                                                                                                           5                                                                                                                            11 3 
16 ศสข.10 สุราษฎร-ฯ 8                                                                                                                            3 5 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 16             1                                                                                                                            15 - 
18 ศสข.12 สงขลา 8 -                                   6 2 

รวม 251 36 162 53 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 59) 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน�วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบรายจ6ายอื่น รวม 
ผลงาน เบิกจ6าย ร7อยละ 

447,896,700 235,722,800 5,180,000 688,799,500 

แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       

Action 1 411,442,400 235,722,800  647,165,200    

Action 2 28,627,200   28,627,200  92,339,494.51 12.28 

Action 3 7,827,100   7,827,100    

Action 1 411,442,400 235,722,800  647,165,200    

1.1 รายการผูกพันมีสัญญา (โครงการเชื่อมโยงเครือข�ายฯ)  136,018,300    - อยู�ระหว�างทดสอบอปุกรณGและ
ตรวจสอบงานงวดที่ 3 จํานวน 42 สถานี 
คาดว�าจะแล�วเสร็จเดือนกุมภาพันธG 2560 

  

1.2 รายการผูกพันใหม� (โครงการดับเพลิงและสารบรรณอิเล็กทรอนิกสG)  20,000,000      

     1.2.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณGสารสนเทศและการสื่อสาร(ดับเพลิง)  14,000,000   - อยู�ระหว�างดําเนินการ (TOR แล�วเสร็จ 
23 ธันวาคม 2559) 

  

     1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสGของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 6,000,000   - อยู�ระหว�างจัดหาผู�รับจ�าง   

1.3 รายการจัดหาปOเดียว (11 รายการ)        

     1.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 15,000,000   - อยู�ระหว�างจัดหาผู�รับจ�าง   

     1.3.2 โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยสุื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ�นดินของ
กระทรวงมหาดไทย 

 27,883,200    - จัดทํา TOR แล�วเสร็จ 20 ธันวาคม 
2560 นําเข�าการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรGของกระทรวงมหาดไทย 

  

ค 

 



หน�วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบรายจ6ายอื่น รวม 
ผลงาน เบิกจ6าย ร7อยละ 

447,896,700 235,722,800 5,180,000 688,799,500 

     1.3.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัสายดิน (Ground System)  
ของระบบเครื่องมือสื่อสาร 

 15,000,000   - มีผู�พิจารณGฯ 2 ราย จัดทํารายละเอียด
ชี้แจงส� ง กองคลัง  สป . เ มื่อวัน ที่  16 
ธันวาคม 2559 

  

     1.3.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) ภายใน
กระทรวงมหาดไทยและศูนยGเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 10,312,400   - อยู�ระหว�างเสนอคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพวิเตอรGของ
กระทรวงมหาดไทย 

  

     1.3.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณGเพื่อการประชุมของ
กระทรวงมหาดไทย 

 4,082,000   - เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งระบบและ
งบประมาณอยู�ระหว�าง กองคลัง สป. 
ดําเนินการเสนอตั้งคณะกรรมการ TOR 
ดําเนินการแก�ไข TOR 

  

     1.3.6 ครุภัณฑGคอมพิวเตอรG จาํนวน 3 รายการ 179 เครื่อง 
           - เครื่องคอมพิวเตอรGสําหรับสํานักงาน จาํนวน 61 เครื่อง 976,000 บาท 
           - เครื่องคอมพิวเตอรGประมวลผลแบบที่ 1 จาํนวน 68 เครื่อง 1,496,000 บาท 
           - เครื่องคอมพิวเตอรGประมวลผลแบบที่ 3 จาํนวน 50 เครื่อง 1,450,000 บาท 

 3,922,000   - ดําเนินการแก�ไข TOR ขณะนี้เรื่องอยู�ที่  
กองคลัง สป. 

  

     1.3.7 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) บริเวณภายนอกศูนยGราชการ 
จังหวัดลําปาง  14 ตัว 

 498,300   - จังหวัดดําเนินการและเบิกจ�ายเรียบร�อย 498,300  

     1.3.8 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) บริเวณศาลากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู16 ตัว 

 494,600   - จังหวัดดําเนินการและเบิกจ�ายเรียบร�อย 494,600  

     1.3.9 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) บริเวณศาลากลาง 
จังหวัดชุมพร 16 ตัว 

 940,000   - จังหวัดดําเนินการยอดงบประมาณทํา
สัญญา 512,843 บาท ยอดที่เหลือจํานวน 
427,157 บาท โอนกลับมากองคลัง สป. 
และ เบิ ก จ� า ย เ รี ยบร� อ ยแล� ว จํ า น ว น 
512,843 บาท 

512,843  

     1.3.10 โครงการติดตั้งกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) พร�อมปรับปรุงของเดิม 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 8 ตัว  

 500,000   - จังหวัดดําเนินการ ขณะนี้อยู�ระหว�าง
ตรวจรับ 

  

     1.3.11 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปYด (CCTV) บริเวณศาลากลาง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25 ตัว 

 1,072,000   - จังหวัดดําเนินการ ขณะนี้อยู�ระหว�าง
ตรวจรับยอดเงินตามสัญญา 939,500บาท 

  

ง 

หมายเหตุ : งบลงทุนค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�างฝากไว�ที่ กองคลัง สป. 5 รายการ งบประมาณ 19,151,700 บาท 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2560 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2560 

 

นาํรายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์ศสส. 

 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน  
ศสส. รายไตรมาส และประจาํปี เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

รวบรวม ประมวล วเิคราะห์ เสนอปัญหา / 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. จดัทาํแผน   
ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

 

ออกแบบฟอร์มการรายงานผลพร้อมทั9ง 
แจง้แนวทาง วธิีการ ช่องทางในการรายงาน

ผล 

จดัทาํแผนติดตามผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได ้         
รับจดัสรรตามประเภทรายจ่ายประจาํปี 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล      
การดาํเนินงานตามระยะเวลาที:กาํหนด 

 



 

 

 
สารบัญ 

 
  หน
า 

 
คํานํา  ก 
บทสรุปผูบริหาร   ข – ง 
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน  จ 
สารบัญ  ฉ 
   
ส�วนกลาง  1 – 42 
ศสข. 1 - 12  43 – 125 
คณะผู
จัดทํา  126 

 

ฉ 



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. ฝ�ายบริหารทั่วไป - งานรับ-ส�ง จัดเก็บ แจ�งเวียน 

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ
- งานรวบรวมสถิติข�อมูล
- งานเวรรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ
- งานธุรการต�างๆ และงาน
กิจกรรมพิเศษ

ร�อยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

ร�อยละ ร�อยละ - - ไม�มีรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ - - -

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

1



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร งานวางแผน วิเคราะห8และจัดทํา
คําของบประมาณรายจ�ายประจําป9

ร�อยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - ได�จัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ขั้น Pre-ceiling) ของ
ศสส.สป. ภายใต�แผนงาน : 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ�นดินกิจกรรม : 
สนับสนุนการบริหารจัดการ

ภาครัฐงบลงทุน วงเงิน 
630,549,022 ล�านบาท 

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ�นดิน 
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 กิจกรรม : สนับสนุนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร งบ
ดําเนินงาน วงเงิน 

486,626,580 บาท โดยจัดส�ง
คําขอผ�านสํานักนโยบายและ

แผน สป. เพื่อเสนอไปยังสํานัก
งบประมาณพิจารณา

25 - -

2



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําป9
งบประมาณ พ.ศ.2560 ให�กับ 
ศสข. 1 - 12

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 4,925,600 - โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ
ศสข. จํานวน 12 เขต ครั้งที่ 1 
(ต.ค. 59 - ม.ค. 60) เพื่อเปQน

ค�าใช�จ�ายในส�วนของ
ค�าตอบแทน ค�าใช�สอย ค�าวัสดุ

 และ ค�าสาธารณูปโภค

25 - -

งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให�กับ 5
 จังหวัดชายแดนภาคใต�

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 33,532,982 - โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ 5
 จังหวัดชายแดนภาคใต� เพื่อ

เปQนค�าจ�างบํารุงรักษา
กล�องโทรทัศน8วงจรปRด CCTV

100 - -

งานเร�งรัดติดตามการเบิกจ�าย
งบประมาณ พ.ศ.2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�งหน�วยงานภายใน
สังกัด ศสส.สป. และ ศสข. 

เร�งรัดเบิกจ�ายงบประมาณตาม
มาตรการเพื่อประสิทธิภาพการ
ใช�จ�ายงบประมาณ จํานวน 6 

เรื่อง

25 - -

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณ

ร�อยละ
ความสําเร็จ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�งเวียนกับระเบียบ
การเบิกจ�าย การขยายเวลาก�อ

หนี้ผูกพัน จํานวน 1 เรื่อง

25 - -

3



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

งานจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําป9
งบประมาณ พ.ศ.2560 ให�กับ 
สนจ.ลําปาง สนจ.หนองบัวลําภู 
สนจ.ชุมพร สนจ.แม�ฮ�องสอน 
สนจ.ปราจีนบุรี

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 3,504,900 2,945,243 โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ 
สนจ. จํานวน 5 จังหวัด เพื่อ
เปQนค�าติดตั้งกล�อง CCTV 
บริเวณศาลากลางจังหวัด

100 2,945,243 100

งานบริการเบิกจ�ายงบประมาณ
รายจ�ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.
 2560 ทุกประเภทของข�าราชการ
 ลูกจ�าง บริษัท หรือ หน�วยงานที่
เปQนผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือถึง สนผ.สป. เพื่อ
ควบคุมงบประมาณ (FMD) 
พ.ศ. 2560 งานบริการทุก

ประเภทของข�าราชการ ลูกจ�าง
 บริษัท หรือหน�วยงานที่เปQน

ผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง

100 302,235,211.69 100

งานขออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการและการส�งใช�เงินยืมทด
รองราชการ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�ง กองคลัง สป. ขอ
อนุมัติยืมเงินทดรองราชการ

และส�งใช�เงินยืมทดรองราชการ
จากการปฏิบัติงานของ

ข�าราชการและลูกจ�างในสังกัด 
ศสส.สป. มีจํานวน 19 เรื่อง

100 618,238 100

4



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร งานควบคุมการเบิกจ�ายวัสดุ/
ครุภัณฑ8
- งานซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ8ของ
 ศสส.สป.
- งานตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ8
ประจําป9
- งานควบคุมการใช�ยานพาหนะ/
การเบิกจ�ายน้ํามันเชื้อเพลิงของ 
ศสส.สป.
- งานจัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบ
พัสดุของ ศสส.สป.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - กํากับการดําเนินงานโครงการ
เช�าให�เปQนไปตาม

สัญญา 11 โครงการ 
กํากับการดําเนินงานโครงการ
จ�างให�เปQนไปตามสัญญา 9

25 - 25

จ�างเหมารักษาความปลอดภัย 
ศสส.สป. ประจําป9งบประมาณ 
2560 รปภ.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 684,000 684,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2560
 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

- 57,000 25

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 600,000 600,000 บัตรเติมน้ํามัน - 79,023.20 25

จ�างเหมาดูแลรักษาทําความ
สะอาดอาคารศูนย8เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร สป. 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(แม�บ�าน)

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 616,011.84 612,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 1/2560
 ลงวันที่ 19 พ.ย. 59

100 51,000 25

5



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

จ�างเหมาบริการ ทํางาน ที่ศสส.สป. ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 2,632,344 2,632,344 สัญญาจ�างรายบุคคล 
จํานวน 17 ราย

100 1,528,765.16 25

จัดซื้อน้ําดื่มประจําป9งบประมาณ
 พ.ศ. 2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 72,000 72,000 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส. ซ 
3/2560 ลงวันที่ 27 ตค. 59

100 23,680 25

จ�างเหมาบริการเพื่อปbองกัน
และกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 
และหนู ประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 70,000 70,000 ใบสั่งจ�างเลขที่ 
ศสส.จ 3/2560 

ลงวันที่ 26 ต.ค. 59

100 เบิกจ�ายสิ้นป9
งบประมาณ

25

จัดซื้อหนังสือพิมพ8รายวัน 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 8,400 8,400 หนังสือข�อตกลง ลงวันที่ 
30 ก.ย. 59

100 3,720 25

จัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบ
ลิฟต8โดยสาร ประจํางบประมาณ 
พ.ศ.2560

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 35,310 35,310 ใบสั่งจ�างเลขที่ 
ศสส.จ 2/2560 

ลงวันที่ 20 ต.ค. 59

100 เบิกจ�ายสิ้นป9
งบประมาณ

25

เช�าบริการคู�สายจากศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 
คู�สาย 
ไปยัง4 เส�นทาง (4หมายเลข)

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 51,360 51,360 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส. ซ 
2/2560 ลงวันที่ 27 ตค. 59

100 25,680 25
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด-านการสร-างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป>าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป>าหมาย

ร-อยละร-อยละ ร-อยละ

ปรับปรุงอาคารศูนย8เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
วิสุทธิกษัตริย8 (ทาสีภายนอก)

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 1,156,000 582,000 เบิกจ�ายเงินให�ผู�รับจ�าง
เรียบร�อยแล�ว

(ผู�รับจ�างส�งมอบงานล�าช�ากว�า
กําหนด จํานวน 14 วัน ค�าปรับ

วันละ 582 บาท เปQนเงิน
จํานวน 8,148 บาท)

100 573,852 98.60
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. นิเทศงานฯ ให�ความรู� 
ติดตามผลการดําเนินงาน 
รับทราบป�ญหาอุปสรรคในพื้นที่
และขยายผลการดําเนินงานของ 
ศสส.สป.

การดําเนินงานให�ความรู� ติดตามผลการ
ดําเนินงาน รับทราบป�ญหาอุปสรรค และขยาย
ผลการดําเนินงาน ของ ศสส.สป. สู+ ศสข. 
รวมถึงจังหวัดลูกข+าย
 - เขียนโครงการ    
 - จัดทํารายระเอียดโครงการ

- - - - - อยู+ระหว+างดําเนินงาน 25 - -

  - ทําหนังสือขออนุมัติโครงการ

  - ขออนุมัติดําเนินโครงการและ
เดินทางไปราชการ

  - พิธีเป6ดการนิเทศงานฯ      
  - วิทยากรให�ความรู� 

  - แลกเปลี่ยนความรู�ระหว+างผู�ร+วมสัมมนา
และวิทยากรกลุ+ม

  - รับทราบป�ญหาอุปสรรคในพื้นที่
  - รวบรวมแบบสอบถาม
  - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได�
  - ประมวลผลความพึงพอใจ และไม+พึงพอใจ
  - จัดทําสรุปรายภาค
  - จัดทํารายงานเป8นรูปเล+ม
  -  นําเสนอผู�บังคับบัญชา

  -  นําออกเผยแพร+ทางเว็บไซต;ของ ศสส.สป. 
และของ สตป.

หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปAาหมาย ผลงาน

หน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเปAาหมาย
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปAาหมาย ผลงาน

หน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเปAาหมาย

2. การจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป=
งบประมาณ พ.ศ.2560

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป=งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 รายไตรมาส
 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
 - กําหนดแบบฟอร;ม แจ�งวิธีการรายงานผล
 - หน+วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห;ข�อมูล
 - จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา
 - นําออกเผยแพร+ทางเว็บไซต; ศสส.

จํานวนเอกสาร
ที่ได�จัดทําเป8นรูปเล+ม
ไตรมาสละ 1 เล+ม

เล+ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 1 เล+ม

25 - -

3. การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT  
ของ ศสส.สป. ประจําป= 2560

รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.                    
 ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2560  รายป=
-  ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณรายจ+าย
ประจําป=
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด�าน ICT ที่ได�รับ
งบประมาณ                                          
   - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ   - นําเสนอผู�บังคับบัญชาทราบ/นํา
ออกเผยแพร+ทางเว็บไซต;

จํานวนเอกสาร
ที่ได�จัดทําเป8นรูปเล+ม
ไตรมาสละ 1 เล+ม

เล+ม 1 - - อยู+ระหว+างดําเนินงาน 25 - -
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปAาหมาย ผลงาน

หน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเปAาหมาย

4. การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได�รับ
จัดสรร ประจําป=งบประมาณ 2560

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามงบประมาณที่ได�รับจัดสรร
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2560 รายไตรมาส
 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
 - หน+วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห;
 - จัดทํารายงานเป8นรูปเล+ม
 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา
 - นําออกเผยแพร+ทางเว็บไซต;

จํานวนเอกสาร
ที่ได�จัดทําเป8นรูปเล+ม
ไตรมาสละ 1 เล+ม

เล+ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 1 เล+ม

25 - -

5. การติดตามการติดตั้งระบบ
 และอุปกรณ; ICT ของ ศสส.สป.

การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและอุปกรณ; ICT
รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจากส+วนกลาง
 และจาก ศสข. 1 – 12
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน
 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ;
 ICT รายเดือน นําเสนอผู�บังคับบัญชา
 - นําออกเผยแพร+ทางเว็บไซต;

จํานวนเอกสารสรุป
ผลการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ;
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 3 ชุด

25 - -
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปAาหมาย ผลงาน

หน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเปAาหมาย

6. การติดตามประเมินผลการเช+า
วงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว 2 
Mbps

รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน
จาก ศสข. 1-12 และผลการปฏิบัติงาน
ของทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร;เมชั่น ไฮเวย;       
 จํากัด                                                 
   - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน
 - สรุปผลการใช�งาน 

จํานวนเอกสารสรุป
ผลการใช�งานปกติ 
หรือเกิดขัดข�อง
ณ จุดใดบ�าง 
1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 3 ชุด

25 - -

7. การติดตามประเมินผล
การเช+าใช�สัญญาณดาวเทียม 
รถสื่อสารดาวเทียม

รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจาก
ส+วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได�ให�บริการรถ
สื่อสารดาวเทียม 
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน   
- สรุปผลประเมินการเช+าวงจรสื่อสัญญาณ
ดาวเทียม C – Band และ Ku - Band

จํานวนเอกสารสรุป
ผลการใช�งาน
ดาวเทียม 
และ ให�บริการรถ
ดาวเทียม 
1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 3 ชุด

25 - -

11



กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปAาหมาย ผลงาน

หน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเปAาหมาย

8. การสํารวจความพึงพอใจและไม+
พึงพอใจต+อคุณภาพการให�บริการ
ของ ศสส.สป. ประจําป=งบประมาณ
 พ.ศ.2560

การสํารวจความพึงพอใจและไม+พึงพอใจต+อ
คุณภาพการให�บริการของ ศสส.สป.
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2560
 - จัดทําแบบสํารวจใน 12 งานบริการ
 - เสนอขอความเห็นชอบต+อผู�บังคับบัญชา
 - เสนอผู�บังคับบัญชาทอดแบบสอบถาม
 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห;
 - สรุปผลความพึงพอใจและไม+พึงพอใจฯ
 - จัดทํารายงานเป8นรูปเล+ม
 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา
 - นําออกเผยแพร+ทางเว็บไซต;

จํานวนเอกสารสรุป
ผลสํารวจความพึง
พอใจและไม+พึง
พอใจต+อคุณภาพการ
ให�บริการ ของ 
ศสส.สป. ป=ละครั้ง

ครั้ง 2 - - ยังมิได�ดําเนินการ
ยังไม+ถึงรอบดําเนินการ

- - -

12



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1. การพัฒนาเว็บไซต�ให�กับ ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต�ให�กับหน�วยงานในสังกัด สป.มท. ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ตามที่ร�องขอ ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มี

   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ภารกิจและการ หน�วยงานร�องขอ
   - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการตาม ร�องขอจาก

ความประสงค�ของหน�วยงาน หน�วยงาน

   - ออกแบบเว็บไซต� พร�อมแผนผังเว็บไซต� (Site Map) (ร�อยละ 100)

และหน�าเว็บเพจที่เชื่อมโยง
   - ออกแบบเว็บไซต�พร�อมจัดทําเว็บไซต�ต�นแบบ  (Prototype)
   - พัฒนาเว็บไซต�
   - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข
   - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน
   - ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหาให�กับผู�ใช�งาน

2. การปรับปรุงเว็บไซต�ของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต�ทั้ง 3 เว็บไซต�ตามที่ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตาม 25 - -
กระทรวงมหาดไทย หน�วยงานร�องขอและตามภารกิจของหน�วยงาน ดําเนินการตาม ภารกิจและการร�องขอ
(www.moi.go.th) เว็บไซต�    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ/ตามภารกิจ ภารกิจและการ จากหน�วยงาน
เครือข�ายภายใน (moinet)    - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการเผยแพร�ข�อมูล ร�องขอจาก (50 เรื่อง)
และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโน และบริการอิเล็กทรอนิกส�ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน หน�วยงาน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    - ออกแบบระบบให�ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช�งาน (ร�อยละ 100)

(www.ict.moi.go.th)    - ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจตามแบบหรือแนวทางที่กําหนด
   - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข
   - ใช�งานจริง ประสานแก�ไข

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงานในสังกัด สป.มท. ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตาม 25 - -
หน�วยงานในสังกัด สป.มท.    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ/ตามภารกิจ นําเข�าข�อมูล ภารกิจและการร�องขอ
ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต    - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการเผยแพร�ข�อมูล (ร�อยละ 100) จากหน�วยงาน
(www.moi.go.th) และ และบริการอิเล็กทรอนิกส�ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน (37 เรื่อง)
เว็บไซต�เครือข�ายภายใน    - ทําการ Scan หรือปรับปรุงข�อมูลให�อยู�ในรูปแบบ
(moinet) อิเล็กทรอนิกส�

   - ทําการเผยแพร�ข�อมูลผ�านเครือข�ายภายในหรือ
เครือข�ายภายนอกตามความประสงค�ของผู�ขอรับบริการ
   - ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข

4. ถ�ายทอดสดการประชุม ดําเนินการถ�ายทอดสดการประชุมต�าง ๆ ผ�าน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 25 - -
ผ�านระบบ Video Streaming ระบบ Video Streaming ถ�ายทอดการ (30 ครั้ง)

   - ได�รับสําเนาหนังสือแจ�งจากส�วนเทคโนโลยีการสื่อสาร ประชุม

   - จัดเตรียมอุปกรณ�สําหรับการใช�งานถ�ายทอดสด (ร�อยละ 100)

   - ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายให�พร�อมใช�งาน
   - ทําการถ�ายทอดสดการประชุม
   - จัดทําระบบการถ�ายทอดการประชุมย�อนหลัง
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

5. การตรวจสอบเว็บไซต� ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต�ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น ร�อยละของ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 25 - -
ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย� ความสําเร็จใน (208 เว็บไซต�)
สถาบันพระมหากษัตริย�    - ค�นหาที่อยู�เว็บไซต� (URL) ที่มีข�อความรูปภาพ Clip Video การตรวจสอบ

 ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย�
   - จัดเก็บข�อมูลเป\นรายสัปดาห�
   - ส�งเมล�ข�อมูลที่ค�นพบให�กับศูนย�ติดตามและเฝ^าระวังการนําเสนอ
ข�อมูลข�าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม�เหมาะสมผ�านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห�งขาติ
   - รวบรวมข�อมูลเป\นรายเดือน
   - ส�งให�กับสํานักกิจการความมั่นคงภายใน

6. การประสานตอบกระทู�ที่ ประสานข�อมูลและตอบกระทู�ที่ได�มีผู�ซักถามในเว็บไซต�ของ ร�อยละ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 25 - -
มีข�อซักถามในเว็บไซต� กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) ความสําเร็จของ (2 เรื่อง)
กระทรวงมหาดไทย    - ทําการตรวจสอบกระทู�ในเว็บไซต�ของกระทรวงมหาดไทย การตอบกระทู�

(www.moi.go.th) (www.moi.go.th)
   - พิจารณาข�อซักถามว�าเกี่ยวข�องกับส�วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
   - ติดต�อประสานขอข�อมูลเบื้องต�นจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
   - ตอบข�อซักถามของผู�ที่ถามเข�ามาในกระทู�
   - บันทึกการตอบข�อซักถาม
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และพัฒนาระบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามการร�องขอ - -
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานสารสนเทศ (Application) ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน ดําเนินการตาม จากหน�วยงาน (2 ระบบ)
(Application) ให�เหมาะสมกับ ตามที่หน�วยงานร�องขอ การร�องขอจาก 1. ระบบข�อมูลการเกษตรเพื่อ 100
ลักษณะงาน    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพ

   - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของผู�ใช�การประมวลผล (ร�อยละ 100) 2. ระบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่ม 25
ทางด�านข�อมูลเข�า (input) ข�อมูลออก (output) ประสิทธิภาพการทํางานของ
   - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล  ขั้นตอนการดําเนินงาน ผวจ. และนายอําเภอ

(Flow Chart)
 - ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน ออกแบบหน�าจอโปรแกรม
   - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรมตามที่ได�ออกแบบไว�/
ปรับปรุง/เพิ่มเติม
   - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา
   - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
   - ส�งมอบระบบงาน
   - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหา
ให�กับผู�ใช�งาน

8.  ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และวางแผนระบบโครงสร�าง ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามการร�องขอ - -
และวางแผนระบบโครงสร�าง และการจัดการฐานข�อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ดําเนินการตาม จากหน�วยงาน (2 ระบบ)
และการจัดการฐานข�อมูลและ (Application)ให�เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่หน�วยงาน การร�องขอจาก 1. ระบบข�อมูลการเกษตรเพื่อ 100
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ร�องขอ หน�วยงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพ
(Application) ให�เหมาะสม    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) 2. ระบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่ม 25
กับลักษณะงาน    - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการตามความประสงค� ประสิทธิภาพการทํางานของ

ของหน�วยงาน ผวจ. และนายอําเภอ

   - ออกแบบและวางแผนระบบโครงสร�าง และการจัดการฐานข�อมูล
16



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

ของระบบงานสารสนเทศ(Application)ตามความประสงค�
ของหน�วยงาน
   - พัฒนาระบบโครงสร�าง และการจัดการฐานข�อมูลของ
ระบบงานสารสนเทศ (Application) ตามที่ได�ออกแบบไว�/
 ปรับปรุง/เพิ่มเติม
   - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่พัฒนา
   - จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ
   - ส�งมอบระบบงาน

   - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหาให�กับ
ผู�ใช�งาน

17



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

9. งานศึกษา วิเคราะห� ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน(Back Office,Front Office) ตามที่ ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มี
สนับสนุนการปฏิบัติงาน หน�วยงานร�องขอ การร�องขอจาก หน�วยงานร�องขอ
(Back Office, Front Office)    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน

   - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของผู�ใช� การประมวลผล (ร�อยละ 100)

ทางด�านข�อมูลเข�า (input) ข�อมูลออก (output)

   - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล  ขั้นตอนการดําเนินงาน
(Flow Chart)

 - ออกแบบฐานข�อมูลออกแบบรายงาน ออกแบบหน�าจอโปรแกรม
   - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรมตามที่ได�ออกแบบไว�/
ปรับปรุง/เพิ่มเติม
   - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา
   - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
   - ส�งมอบระบบงาน

   - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหา
ให�กับผู�ใช�งาน

10. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
และพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร� (GIS)ตามที่หน�วยงานร�องขอ ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มี
ภูมิศาสตร� (GIS)    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ การร�องขอจาก หน�วยงานร�องขอ

   - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของผู�ใช�การประมวลผล หน�วยงาน  

ทางด�านข�อมูลเข�า(input) ข�อมูลออก (output) (ร�อยละ 100)
   - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล  ขั้นตอนการดําเนินงาน
(Flow Chart) ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน 
ออกแบบหน�าจอระบบ

18



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

   - พัฒนาระบบโดยสร�างระบบตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/
เพิ่มเติม
   - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่พัฒนา
   - จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ
   - ส�งมอบระบบ
   - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหา
ให�กับผู�ใช�งาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

11. เป\นศูนย�กลางประสาน ดําเนินการประสานข�อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
ข�อมูลสารสนเทศของกระทรวง  จังหวัดและกลุ�มจังหวัด ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มี
มหาดไทย จังหวัดและ    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ การร�องขอจาก หน�วยงานร�องขอ
กลุ�มจังหวัด    - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการตามความประสงค� หน�วยงาน

ของหน�วยงาน (ร�อยละ 100)
   - ประสานขอข�อมูลจากหน�วยงานที่เป\นเจ�าของข�อมูล
   - ติดต�อขอรับข�อมูลจากหน�วยงานที่เป\นเจ�าของข�อมูล
   - นําข�อมูลที่ได�รับมาปรับปรุงตามความต�องการ
   - ส�งมอบข�อมูล

12. ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูล ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูลเพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาของ ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
เพื่อการบริหารและวางแผน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มี
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย    - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ การร�องขอจาก หน�วยงานร�องขอ

   - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการตามความประสงค� หน�วยงาน
ของหน�วยงาน (ร�อยละ 100)
   - พัฒนา และปรับปรุงข�อมูลตามความต�องการ
   - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข
   - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน
   - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสานงานและแก�ไขปAญหา

ให�กับผู�ใช�งาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนให�กับผู�ขอใช�เครือข�ายมหาดไทย ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
สอบการใช�ทรัพยากรในระบบ  - รับเอกสารการลงทะเบียนของผู�ใช�เครือข�าย ตรวจสอบ ( 65 คน)
Internet (Authentication)  - ผู�ขอใช�เครือข�ายลงทะเบียนผ�านเว็บไซต� (ร�อยละ 100)

 - ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารโดยต�องมีผู�บังคับบัญชารับรอง
 - ตรวจสอบและทําการอนุญาตให�ผู�ขอให�เครือข�ายสามารถ
ใช�งานเครือข�ายมหาดไทย
 - แจ�งผู�ขอใช�บริการเครือข�ายสามารถใช�งานได�

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� ร�อยละของหน�วยงานระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� แม�ข�าย ที่ร�องขอ (0 ครั้ง)
แม�ข�าย  - ติดตั้งเครื่องแม�ข�าย (ร�อยละ 100)

 - ตรวจสอบระบบการใช�งาน .
 - บํารุงรักษาตามแผนงาน
 - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษาและติดตั้งระบบป^องกันไวรัส ร�อยละของหน�วยงานระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100 - -
รักษาและติดตั้งระบบป^องกันไวรัส  - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ ที่ร�องขอ (43 เครื่อง)

 - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่จะติดตั้ง (ร�อยละ 100)

 - ติดตั้งโปรแกรมป^องกันไวรัส NOD32
 - ทําการอัปเดทโปรแกรมป^องกันไว�รัสให�เป\นปAจจุบัน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

16. งานซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย ร�อยละของหน�วยงานระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100 - -
คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ร�องขอ (92 ครั้ง)
คอมพิวเตอร�ของกระทรวงมหาดไทย - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทางโทรศัพท� (ร�อยละ100)

กระทรวงมหาดไทย  - ลงทะเบียนการขอรับบริการจากส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสํานักงานปลัดกระทรวง  - ดําเนินการตรวจซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร�/อุปกรณ�เครือข�าย
มหาดไทย  - ทดสอบการใช�งาน

 - ส�งมอบเครื่องคอมพิวเตอร�/อุปกรณ�คืนให�กับผู�ขอรับบริการ
 - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3

17. งานบํารุงรักษาระบบเครือข�าย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือข�ายให�บริการภาครัฐ (GIN)  ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
ให�บริการภาครัฐ(GIN) และระบบ และระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร� ตรวจสอบ (3 ครั้ง)
รักษาความปลอดภัยระบบ และเครือข�ายสารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 100)

คอมพิวเตอร�และเครือข�าย และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สารสนเทศ  - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ
ภายในกระทรวงมหาดไทย  - ทําการติดตั้งระบบเครือข�ายให�บริการภาครัฐ (GIN)

 - ตรวจสอบการใช�งานระบบเครือข�ายให�บริการภาครัฐ (GIN)
 - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

18. งานบริหารจัดการและบํารุง บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� และ ร�อยละของ ร�อยละ 100  -  - - -  - -
รักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� อุปกรณ�ต�อพ�วงภายในของ มท. และ สป.มท. หน�วยงาน
และอุปกรณ�ต�อพ�วงภายในของ ที่ร�องขอ

กระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
19. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการบํารุง - - - 980,000.00 980,000.00 - - 163,333.34 16.67
ระบบและซ�อมแซมแก�ไข รักษาและซ�อมแซมแก�ไขระบบเว็บไซต�
ระบบเว็บไซต�และ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส�
ระบบจดหมาย - จัดทํา TOR

อิเล็กทรอนิกส� - จัดหาผู�รับจ�าง
- การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน

20. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทํา - - - 199,000.00 199,000.00 - - 33,166.66 16.67
ระบบถ�ายทอดสดผ�านระบบ การบํารุงรักษาระบบถ�ายทอดสดผ�าน
อินเทอร�เน็ต ระบบอินเทอร�เน็ต 
(Video Streaming) (Video Streaming)

- จัดทํา TOR
- จัดหาผู�รับจ�าง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

21. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจัดหาระบบรักษา - - - 24,000,000.00 23,280,000.00 - - 3,880,000.00 16.67
ซ�อมแซมแก�ไขระบบ ความปลอดภัยสารสนเทศ
คอมพิวเตอร�โครงการ และการสื่อสาร
พัฒนาศูนย�ข�อมูลกลาง  - จัดทํา TOR/ราคากลาง
กระทรวงมหาดไทยและ  - จัดหาผู�รับจ�าง
จังหวัดระยะที่ 1 - 3  - กําหนดแนวทางการดําเนินการ

 - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
 - ตรวจรับงาน

22. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและ - - - 1,350,000.00 1,350,000.00 - - 225,000.00 16.67
ซ�อมแซมแก�ไขระบบ ซ�อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร�

คอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน เพื่อสนับสนุนผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน
ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน - จัดทํา TOR

- จัดหาผู�รับจ�าง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

23. เช�าใช�บริการสื่อสัญญาณ ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการเช�าใช� - - - - - - - - -
ข�อมูลระบบอินเทอร�เน็ต บริการสื่อสัญญาณข�อมูลระบบ

แบบองค�กร พร�อมอุปกรณ� อินเทอร�เน็ตแบบองค�กร พร�อมอุปกรณ�
บริหารจัดการ บริหารจัดการ

- จัดทํา TOR
- จัดหาผู�รับจ�าง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน

24. โครงการพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดหาระบบรักษา - - - - - - - - -
รักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยสารสนเทศ

สารสนเทศและการสื่อสาร และการสื่อสาร
- จัดทํา TOR/ราคากลาง
- จัดหาผู�รับจ�าง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด.านการสร.างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ค�าเป=าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร.อยละ ร.อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

25. พัฒนาและปรับปรุงระบบ - จัดทํา TOR/ราคากลาง - ร�อยละ 100 6,000,000.00 - - - - -
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ของ - จัดหาผู�รับจ�าง

สป.มท. - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน

26. พัฒนาและปรับปรุงระบบ - จัดทํา TOR/ราคากลาง - ร�อยละ 100 15,000,000.00 - - - - -
จดหมายอิเล็กทรอนิกส�ของ - จัดหาผู�รับจ�าง

สป.มท. - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
- ตรวจรับงาน

26



กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการจ
างบํารุงรักษาและซ�อมแซม โอนจัดสรรงบประมาณรายจ�าย - - - 33,523,982 - - - - -
แก
ไขระบบกล
องโทรทัศน(วงจรป*ด ประจําป+งบประมาณ 2560
(CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน จากส�วนกลางไปตั้งจ�ายส�วนภูมิภาค
ภาคใต

1.1 จังหวัดนราธิวาส 7,313,185 - - - - -
1.2 จังหวัดยะลา 6,893,316 - - - - -
1.3 จังหวัดปBตตานี 10,847,846 - - - - -
1.4 จังหวัดสงขลา 6,424,000 - - - - -
1.5 จังหวัดสตูล 2,054,635 - - - - -
2. โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยุสื่อสาร
เพื่อการสื่อสารบริหารราชการแผ�นดิน
ของ มท. (ระยะที่ 1)

1. จัดทํา TOR
2. จัดหาผู
รับจ
าง
3. กําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง
5. ตรวจรับงาน

20
40
10

15
15

ร
อยละ 100 23,883,200.00 - - - - -

3.โครงการเช�าใช
เชื่อมโยงระบบ 1.จัดทํา TOR - - - 23,999,988.72 21,599,989.85 ถึง ธ.ค. 59 คิดเปKน 25% 25 3,599,998.32 17
กล
องโทรทัศน(วงจรป*ด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ
าง
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
 3.ลงนามสัญญา

4.ตรวจรับ

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

4.โครงการพัฒนาและปรับระบบ
กล
องโทรทัศน(วงจรป*ด (CCTV) ภายใน
กระทรวงมหาดไทยและศูนย(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจ
าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 10,312,400 - - 25     - 25

5.โครงการเช�าบริการส�งข
อความสั้น 
Short Messaging Service:SMS

1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจ
าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 300,000 300,000 ถึง ธ.ค. 59 คิดเปKน 25% 25 6,688.58 25

6. งานบริการระบบการประชุม
ผ�านระบบวีดิทัศน(ทางไกล 
(Video Conference)

ให
บริการระบบการประชุมผ�าน
ระบบวีดิทัศน(ทางไกล (Video 
Conference) กับกระทรวง ทบวง
 กรม และหน�วยงานต�างๆ 
ที่ร
องขอ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การให
บริการ
ระบบการ
ประชุมวีดิทัศน(
ทางไกล (Video 
Conference)

ร
อยละ 100 -                -               46 ครั้ง 25 - -      
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

7. งานบริการระบบโสตทัศนูปกรณ(
ห
องประชุมกระทรวงมหาดไทย

ให
บริการระบบโสตทัศนูปกรณ(
ประจําห
องประชุม
กระทรวงมหาดไทย ให
กับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน�วยงานต�างๆ ที่ร
องขอใช
ห
อง
ประชุมกระทรวงมหาดไทย ในการ
จัดประชุม

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การให
บริการ
ระบบ
โสตทัศนูปกรณ(
ห
องประชุม 
พร
อมการ
ทดสอบระบบให

พร
อมใช
งาน

ร
อยละ 100 -                -               111 ครั้ง 25 - -      

8. งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ
ซ�อม/บํารุงรักษาระบบโทรศัพท(/โทรสาร
 กระทรวงมหาดไทย

การการตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท(/
โทรสาร ภายใน สป.มท

เวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ย 100 -                -               115 ครั้ง 25 -                -      

9. การใช
งานระบบสื่อสารดาวเทียม
 ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.มท. (ติดตั้ง/รื้อถอน)

ภารกิจถวายความปลอดภัย แด� 
พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู�หัว
และบรมวงศานุวงศ(ทุกพระองค(
ขณะเสด็จแปรพระราชฐาน
ประทับแรมหรือทรงปฏิบัติ พระ
ราชกรณียกิจ
ในทุกพื้นที่ทั่วประทศ

ร
อยละความสําเร็จ ร
อยละ 100 -                -               15 ครั้ง 25 -                -      
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

10. งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ
สื่อสารดาวเทียม

การการตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ 
บํารุงรักษา ระบบสื่อสารดาวเทียม
ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.

เวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ย 100 -                -               18 ครั้ง 25 - -      

11.โครงการจ
างบํารุงรักษาและซ�อมแซม
ระบบประชุมผ�านวีดิทัศน(ทางไกล 
(Video Conference)

1.อยู�ในขั้นตอนของการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2.อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง

- - - - - - - - -

12.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประชุมวีดิทัศน(ทางไกล (Video 
Conference System) ของกระทรวง
มหาดไทย

1.อยู�ในขั้นตอนของการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(ตามแนวทางปฏิบัติข
อ 25 ใหม�)
2.อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง

- - - 226,087,000 - อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง - - -

13.โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข�าย
สื่อสาร และระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 (จากการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2557 
โครงการพัฒนาและแก
ไขปBญหาของ
ประชาชนในความรับผิดชอบของมท. 
สัญญาเลขที่ 189/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 
58)

1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจ
าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ
5.ส�งมอบ

- - - 89,000,000 87,500,000 อยู�ระหว�างการเบิกจ�าย - - -
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

14.การเช�าใช
บริการช�องสัญญาณ
ดาวเทียม
ย�านความถี่ C - Band จํานวน 7/18 
Transponder สัญญาเลขที่ 218/2560
ลงวันที่ 7 ธ.ค.59

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู
รับจ
าง
3.ลงนามในสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 28,999,920 28,596,000 ถึง ธ.ค. 59 คิดเปKน 25% 25 7,149,000 25

15.การเช�าใช
บริการระบบสื่อสารผ�านดาว
เทียมพร
อมอุปกรณ(และการบํารุงรักษา
สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ (กปร.) สัญญาเลขที่ 217/2560 
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 59

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู
รับจ
าง
3.ลงนามในสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 6,660,000 6,300,000 ถึง ธ.ค. 59 คิดเปKน 25% 25 1,575,000 25

16.การเช�าใช
บริการระบบเชื่อมโยงระบบ
สื่อสารข
อมูลแบบไร
สาย (Wireless LAN)
ผ�านดาวเทียมสําหรับพระตําหนักภูพิงค(
ราชนิเวศน( ภูพานราชนิเวศน( ทักษิณ
ราชนิเวศน( วังไกลกังวล และอาคารที่
ประทับโครงการชลประทานจังหวัด
เชียงใหม� สัญญาเลขที่ 219/2560 ลง
วันที่ 7 ธ.ค. 59

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู
รับจ
าง
3.ลงนามในสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 5,779,920 5,580,000 ถึง ธ.ค. 59 คิดเปKน 25% 25 1,395,000 25

31



กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการจ�างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ�
เชื่อมโยงเครือข ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาผู�รับจ�าง
3.กําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน
4.กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
5.ตรวจรับงาน

20
40
10

15
15

ร�อยละ 100 136,018,300 136,018,300 อยู ระหว างทดสอบอุปกรณ�
และตรวจสอบงานงวดที่ 3 
จํานวน 42 สถานี คาดว าจะ
แล�วเสร็จเดือนกุมภาพันธ� 
2560 (กําหนดแล�วเสร็จ
ภายใน 18 มีนาคม 2560)

- - -

2.โครงการจ�างบํารุงรักษาซ อมแซมแก�ไขอุปกรณ�
เครื่องมือสื่อสารและเครือข ายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด�วยระบบทางด วนข�อมูล
ระยะที่ 1,2 และ 3

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน 
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

20
40
10

15
15

ร�อยละ 100 4,200,000 4,000,000 ได�เบิกจ ายไปแล�ว จํานวน 3
 งวด งวดละ 333,333.33
บาท

25 999,999.99 25

3.โครงการจ�างบํารุงรักษาซ อมแซมแก�ไขระบบ
โทรศัพท� IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาผู�รับจ�าง
3.กําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน
4.กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
5.ตรวจรับงาน

20
40
10

15
15

ร�อยละ 100 23,000,000 15,040,000 สัญญาเลขที่ 233/2560 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2560

100 3,760,000 25

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป?าหมาย

รอยละรอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป?าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป?าหมาย

รอยละรอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป?าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

4. โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ�สารสนเทศและการสื่อสาร(ดับเพลิง)

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน 
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 14,000,000 14,000,000 จัดทํา TOR แล�วเสร็จวันที่ 
23 ธันวาคม 2559

100 - -

5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบ
เครื่องมือสื่อสาร

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาผู�รับจ�าง
3.กําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินงาน
4.กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง
5.ตรวจรับงาน

20
40
10

15
15

ร�อยละ 100 15,000,000
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป?าหมาย

รอยละรอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป?าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

6. โครงการเช าใช�บริการความเร็ว 2 Mbps. 
จํานวน 196 วงจร

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน  
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 138,000,000 136,000,920 สัญญาเลขที่ 213/2560 ลง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

100 68,000,460 50

7. โครงการเช าใช�บริการท อร�อยสาย (Duct) 
โครงการจิตรลดา 5 เส�นทาง

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน  
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 2,889,000 2,600,100 ได�เบิกจ ายจ ายไปแล�ว 
จํานวน 3 งวด งวดละ 
216,675 บาท

25 650,025 25
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป?าหมาย

รอยละรอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป?าหมาย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

8. โครงการเช าวงจรสื่อสัญญาณระบบโทรศัพท� 
ISDN แบบ PRI จํานวน 1 วงจร และแบบBAI 
จํานวน 264 เลขหมาย

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน  
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 786,989.28 786,989.28 ได�เบิกจ ายไปแล�ว จํานวน 3
 งวด งวดละ 65,582.44 
บาท

25 196,747.32 25

9. โครงการเช าใช�บริการเชื่อมโยงโทรศัพท�
เครือข ายมหาดไทยกับกรมที่ดิน (อาคารศูนย�
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน  
TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 549,988.56 549,988.56 ได�เบิกจ ายไปแล�ว จํานวน 3
 งวด งวดละ 45,832.38 
บาท

25 137,497.14 25

10.เช าบริการคู สายจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผู�รับจ�างตกลงราคา 100 ร�อยละ 100 51,360 ตรวจรับทุกเดือน 25 12,840 25

จํานวน 4 คู สาย ไปยัง 4 เส�นทาง (4 หมายเลข) ทําสัญญา ได�เบิกจ ายจ ายไปแล�ว 

ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 งวด 

งวดละ 12,840 บาท
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สป.มท.

1. ศึกษาหลักสูตร กําหนดหัวข�อ
เนื้อหาวิชาสรรหา/จัดหา
ประสานงานวิทยากร ประมาณการ
ค.าใช�จ.าย กําหนดวัน/สถานที่อบรม
2. ขออนุมัติโครงการเสนอต.อ ปมท.
3. แจ�งเวียนหน.วยงานที่เกี่ยวข�องขอ
ส.งรายชื่อบุคลากรเข�ารับอบรม/
รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน
4. ประสานงานด�านการอบรม (เชิญ
วิทยากรจัดเตรียมสถานที่/
โสตทัศนูปกรณ6 อาหาร อาหารว.าง
และเครื่องดื่ม)
5. ยืมเงินทดรองราชการ
6. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
7. จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม
8. รวบรวม/ส.งหลักฐานหักล�างเงินยืม
9. ประเมินผลการอบรม
10. สรุปผลการอบรม

ร�อยละ
ความสําเร็จการ
จัดทําโครงการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ 
สป.มท.

ร�อยละ 100 - - ปมท. อนุมัติให�ดําเนินการจัดอบรมตาม
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของ สป.มท. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559
 ถึงธันวาคม 2559 จํานวน 3 หลักสูตร 5
 ครั้ง ได�แก. 
1. การฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�งาน
และคุณลักษณะของโทรทัศน6วงจรปGด 
(CCTV) วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559
2. การฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต6ใช�โปรแกรม Open Source 
และการพัฒนา GIS Open Source 
จํานวน 2 รุ.น คือ
2.1 รุ.นที่ 1 วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
2.2 รุ.นที่ 2 วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559
3. การฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ภาพหรือกราฟฟGกเพื่อการสื่อสาร 
(Infographics) จํานวน 2 รุ.น คือ
3.1 รุ.นที่ 1 วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559
3.2 รุ.นที่ 2 วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

25.00 1,506,843.00 25.00

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

2. จัดทําฐานข�อมูลบุคลากรที่ผ.าน
การอบรมด�านไอซีทีย�อนหลัง 5 ป̀

1. ออกแบบ/จัดทําฐานข�อมูล
2. บันทึกข�อมูล
3. ตรวจสอบความถูกต�อง
4. ประมวลผล/วิเคราะห6
5. นําเสนอผู�บังคับบัญชา

ฐานข�อมูลการ
ฝEกอบรมบุคลากร

งาน 1 - - - - - -

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ.2559-2562

1. จัดทําคําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนฯ
2. คณะทํางานจัดทําร.างแผน จัดทํา
ร.างแผน
3. นําเสนอร.างแผนให�
คณะกรรมการจัดทําร.างแผน
พิจารณา/ปรับเปลี่ยน/แก�ไขและให�
ความเห็นชอบ
4. เสนอร.างแผนที่คณะกรรมการ
จัดทําแผนให�ความเห็นชอบและให�
ผู�บริหารพิจารณาอุนมัติ/ประกาศใช�

แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ประจําป̀
งบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560

แผน 1 - - - - - -

4.การประชุมคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร6
ของกระทรวงมหาดไทย

ประชุมคณะกรรมการการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร6ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร6
ของหน.วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง 11 - - ไตรมาสที่ 1 มีการประชุม 1 ครั้ง เบี้ย
ประชุมและค.าอาหารว.างรวมกัน
ประมาณ ครั้งละ 44,000 บาท

25.00 44,000.00 25.00
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

5. โครงการศูนย6อํานวยความสะดวก
ทางธุรกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดทํา TOR และราคากลางแล�วอยู.
ระหว.างหาผู�รับจ�าง

- - - 5,180,000.00 - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�าง 25.00 - -

6.โครงการพัฒนาศูนย6ข�อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและ
การพัฒนาออกแบบเว็บไซต6เพื่อ
รองรับการเข�าสู.ประชาคมอาเซียน    
 ได�รับจัดสรร งบประมาณ รวม 
237,065,800 บาท                     
     - ป̀งบประมาณ 2557 จํานวน 
35,559,900 บาท                       
     - ป̀งบประมาณ 2558 จํานวน 
11,853,300 บาท                       
     - ป̀งบประมาณ 2559 จํานวน 
47,413,200 บาท                       
     - ป̀งบประมาณ 2560 จํานวน 
142,239,400 บาท

ในป̀งบประมาณ 2559 ดําเนินการ
จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง มีผู�ยื่น 2 ราย 
ไม.ผ.านการพิจารณา ดําเนินการ
แก�ไข TOR

- - - 142,239,400.00 - อยู.ระหว.างการปรับปรุงแก�ไข TOR - - -

7.การจัดซื้อครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6 
จํานวน 3 รายการ                   

จัดทํา TOR และราคากลางแล�วอยู.
ระหว.างหาผู�รับจ�าง

- - - 3,922,000.00 - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�างขั้นตอนประชา
พิจารณ6

25.00 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

8. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย6
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 แขวงทุ.งสองห�อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร

จัดทํา TOR และราคากลางแล�วอยู.
ระหว.างหาผู�รับจ�าง

- - - - - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�าง 25.00 - -

9. ส.งบุคลากรเข�าร.วมการอบรม/
สัมมนา หน.วยงานภายนอก

ส.งบุคลากรเข�าร.วมการอบรม/
สัมมนาหน.วยงานภายนอก

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การส.งบุคลากรเข�า
ร.วมการอบรม/
สัมมนาหน.วยงาน
ภายนอก

ร�อยละ 100 - - 1. ศึกษา วิเคราะห6 สรรหาโครงการ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบุคลากรของ 
ศสส.สป.
2. กําหนดกลุ.มเปdาหมายที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร
3. ประสานงานเจ�าของโครงการ 
4. ทําหนังสือขออนุมัติเสนอ ปมท. และ
แจ�งหน.วยงานในสังกัดพิจารณาคัดเลือก
ส.งรายชื่อบุคลากร
5. รวบรวมรายชื่อและทําหนังสือแจ�ง
หน.วยงานเจ�าของโครงการ

25 - -

10. การดําเนินการตามเกณฑ6การ
บริหารจัดการภาครัฐ

ร.วมประชุมกับคณะทํางาน PMQA 
สป.มท.

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 2 ครั้ง 25 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

11. การดําเนินการตามต�นทุนต.อ
หน.วยผลผลิต

เข�าร.วมประชุมคณะทํางานต�นทุน
ต.อหน.วยผลผลิต สป.มท.

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 2 ครั้ง 25 - -

12. การเตรียมการจัดงาน ITU 
Telecom Worid 2016

ร.วมประชุมกับคณะกรรมการ
แห.งชาติเพื่อเตรียมการจัดงาน ITU 
Telecom World 2016 ห�อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 3 ครั้ง 25 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

13. การดําเนินการจัดทําร.าง
พระราชบัญญัติการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร6

ร.วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทํา
ร.างพระราชบัญญัติการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร6 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 1 ครั้ง 25 - -

14. นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร6แห.งชาติ

ร.วมประชุมกับคณะอนุกรรมการยก
ร.างนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร6แห.งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 3 ครั้ง 25 - -

15. การเข�าถึงข�อมูลการบูรณาการ
ฐานข�อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center)

ร.วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณา
การเข�าถึงข�อมูลการบูรณาการ
ฐานข�อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Link Center) คลอง 9 
กรมการปกครอง

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมประชุม 1 ครั้ง 25 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป=าหมาย

ร>อยละร>อยละ ร>อยละหน�วยนับ ค�าเป=าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด>านการสร>างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

16. การขับเคลื่อนแผนดิจิทัล ร.วมประชุมกับคณะทํางานการ
ขับเคลื่อนแผนดิจิทัล กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่มีการ
ประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมการประชุม 3 ครั้ง 25 - -

17. การดําเนินการย�ายและติดตั้ง
อุปกรณ6เครื่องมือสื่อสาร

ร.วมสํารวจออกแบบและประมาณ
การค.าใช�จ.ายในการย�าย/ติดตั้ง
อุปกรณ6เครื่องมือสื่อสาร

จํานวนครั้งที่มีการ
ดําเนินการ

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 เข�าร.วมการประชุม 1 ครั้ง 25 - -
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ศสข. 1 - 12 

 

 



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการปรับปรุงรั้วโรงจอด
รถยนต� และโดยรอบอาคาร 
และต�อเติมห"องทํางานชั้น 2

จ"างปรับปรุงรั้ว โรงจอดรถยนต� และ
โดยรอบอาคาร และต�อเติมห"องทํางาน
ชั้น 2 อาคาร ศสข.1 (อย.)
- กําหนดราคากลาง
- ขอความเห็นชอบ/หาตัวผู"รับจ"าง/ขอ
อนุมัติ
- ทําสัญญาจ"าง
- ดําเนิการก�อสร"าง
- ตรวจรับจ"าง
- ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินให"ผู"รับจ"าง

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 233,700 208,000 ดําเนินการแล"ว 100 208,000 100

2. โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ป7องกัน (PM) เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ให"กับจังหวัด
ในข�ายรับผิดชอบ

ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ� ICT ของ
จังหวัดในข�ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด 
ได"แก� พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี สระบุรี อ�างทอง และสิงห�บุรี
ให"มีความสะอาดเรียบร"อย สามารถใช"
งานได"อย�างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 - ตรวจซ�อมแก"ไขอุปกรณ�
 - รายงานผู"บังคับบัญชา

จํานวนครั้งที่เข"า
ทําการและครบทั้ง
 5 จังหวัด

ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - - - - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

3. โครงการนิเทศงานให"กับ
เจ"าหน"าที่กลุ�มงานข"อมูลฯ 
สํานักงานจังหวัดในข�าย 5 
จังหวัด 

ออกนิเทศงานด"านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให"กับ
เจ"าหน"าที่กลุ�มงานข"อมูลฯ สํานักงาน
จังหวัดในข�าย 5 จังหวัด ได"แก�
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ�างทอง 
สระบุรี และสิงห�บุรี
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- นิเทศงาน/ให"ความรู"/แลกเปลี่ยน
ความรู"/รับทราบปIญหาและอุปสรรค
- รวบรวมข"อมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผู"บังคับบัญชา
- เผยแพร�ทางเว็บไซต�

จํานวนครั้งที่เข"า
ทําการนิเทศและ
ครบทั้ง 5 จังหวัด

ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - - - - -

4. โครงการจัดล"างทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศประจํา
สํานักงาน

จ"างล"างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน จํานวน 12 
เครื่อง ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ7า และเปLนการยืดอายุ
การใช"งานของเครื่องปรับอากาศ
 - ตรวจสอบราคาหาผู"รับจ"าง
 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ"าง
 - จัดทําใบสั่งจ"าง/ผู"รับจ"างดําเนินการ
 - ตรวจรับงานจ"าง
 - ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินให"ผู"รับจ"าง

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 15,000 - - - - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

5. โครงการจ"างเหมาเจ"าหน"าที่
ปฏิบัติงานด"านสารสนเทศและ
การสื่อสาร

จ"างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อปฏิบัติ งานใน ศสข.1 (อย.)

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 180,000 180,000 ทําสัญญาจ"างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด"านสารสนเทศ 
จํานวน 1 คน เบิกจ�ายไปแล"ว
จํานวน 3 งวดๆละ15,000 บาท

25 45,000 25

6. โครงการจ"างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดอาคารและทําสวน

จ"างเหมาพนักงานทําความสะอาด
อาคารและจ"างทําสวน มีหน"าที่ทําความ
สะอาดอาคาร ทั้งภายในและภายนอก
ให"สะอาดเรียบร"อย ตัดหญ"า ตกแต�ง
ต"นไม" ภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร
ให"มีความสวยงาม ร�มรื่น

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ"างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดจํานวน 1 คน 
เบิกจายไปแล"ว จํานวน 3 งวด 
งวดละ 9,000 บาท

25 27,000 25
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

7. โครงการออกให"บริการ
ติดต�อสื่อสารผ�านระบบ
สื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ 
(รถยนต�สื่อสารดาวเทียม)

ให"บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียมใน
ภารกิจถวายความปลอดภัยด"านสื่อสาร
แด� พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัว 
สมเด็จพระนางเจ"าฯ พระบรมราชินีนาถ
 และพระบรมวงศานุวงศ� ทุกพระองค�  
ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได"รับ
มอบหมาย/ร"องขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ประสานงานตํารวจทางหลวงขอรถนํา
ขบวน
- ขอรับการสนับสนุนเบอร�โทรศัพท�จาก
 ศสส.
- เตรียมความพร"อม/ทดสอบเครื่องมือ/
อุปกรณ� ก�อนออกปฏิบัติภารกิจ
- ออกปฏิบัติภารกิจ
- สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข./ผวจ.
- รวบรวมข"อมูล/เผยแพร�ทางเว็บไซต�

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 40,000 - ให"บริการ  6  ครั้ง 25 11,260 25
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

8. โครงการให"บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล (VCS)

ให"บริการการประชุมผ�านระบบวีดิทัศน�
ทางไกล (Video Conference) กับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน
ต�างๆ ตามที่ได"รับการร"องขอ
- ได"รับหนังสือสั่งการ
- ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ�และทดสอบ
การใช"งาน
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
- รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
จํานวนครั้งที่ร"อง
ขอรับบริการต�อ
จํานวนครั้งที่
ดําเนินการได"

ร"อยละ 100 - - ให"บริการ  27 ครั้ง 25 - 25

9. โครงการออกตรวจซ�อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT
ให"กับจังหวัดในข�ายรับผิดชอบ

ออกทําการตรวจซ�อมเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ของจังหวัดในข�าย
รับผิดชอบที่ชํารุดขัดข"อง ให"สามารถใช"
งานได"ตามปกติ
- ได"รับคําร"องขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ตรวจซ�อมแก"ไขอุปกรณ�
- รายงานผู"บังคับบัญชา

ตามจํานวนครั้งที่
ได"รับแจ"ง/ร"องขอ
และสามารถออก
ปฏิบัติงานได"
ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�

ครั้ง จํานวนครั้ง 20,000 - - - - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

10. โครงการพัฒนาปรับปรุง 
Website, Internet, Intranet

พัฒนาปรับปรุงระบบ website ให"
สามารถเข"าถึงข"อมูลข�าวสารได"สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถให" บริการได"อย�าง
มีประสิทธิภาพ ทันต�อสถานการณ�และ
ทันสมัย
- ออกแบบความต"องการของเว็บไซต�
- เลือกแบบตามความต"องการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)
- นําเข"าข"อมูล

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 10,000 - - - - -

11. โครงการติดตาม
ความก"าวหน"าการใช"งานระบบ
ป7องกันไวรัส แบบองค�กรของ 
ศสข.1 (อย.) และจังหวัดในข�าย 
5 จังหวัด

ดําเนินการตรวจสอบการใช"งานของ
ระบบป7องกันไวรัส เปLนประจําทุกวัน
- ประสานกับหน�วยงานส�วนกลางที่
รับผิดชอบดําเนินการแก"ไขเมื่อเกิดปIญหา
- รายงานให" ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบทุก
สัปดาห�
- รายงาน ผอ.ศสส.สป. 
- นําลงเว็บไซต�

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 - - ดําเนินการ - - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

เป@าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

12. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ� 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ�ที่จําเปLนต�อการ
ปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อให"การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการจ"าง
ซ�อมอุปกรณ�ต�าง ๆ ให"สามารถใช"งานได"
อย�างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบราคาหาผู"รับจ"าง/ผู"ขาย
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ"าง/ซื้อ
- จัดทําใบสั่งจ"าง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจ"าง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินให"ผู"รับจ"าง/ผู"ขาย

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร"อยละ 100 50,000 - - - - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. การจัดจ
างตรวจสอบ
และล
างทําความสะอาด
ระบบเครื่องปรับอากาศ ใน
 ศสข.2 (ชลบุรี)

ดําเนินการจัดจ
างตรวจสอบการทํางานของระบบ
เครื่องปรับอากาศ และล
างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศภายใน ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 
เครื่อง เพื่อประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานและเป,นการยืดอายุการใช
งาน
- ดําเนินการจัดหาบริษัท/ร
านค
าเพื่อจัดจ
าง
ตรวจสอบการทํางานระบบเครื่องปรับอากาศและล
าง
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ ศสข.2 (ชลบุรี)
 2 ครั้ง/เครื่อง/ป1
- ขออนุมัติจัดจ
างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงานให

ผู
บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ

ร
อยละ 75 12,000 - อยู6ระหว6างดําเนินการ - - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

2. การจัดจ
างตรวจสอบ
และเปลี่ยนหลอดไฟเสา
วิทยุ Self-Supporting 
Tower ของ ศสข.2 (ชลบุรี)

ดําเนินการจัดจ
างตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟเสา
วิทยุ Self-Supporting Tower (ความสูง 80 เมตร) 
ที่ชํารุด เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎของ
กรมการบินพาณิชยO
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ดําเนินการจัดหาบริษัท/ร
านค
าเพื่อจัดจ
าง
ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟเสาวิทยุ 
Self-Supporting Tower
- ขออนุมัติจัดจ
างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงานให

ผู
บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ

ร
อยละ 100 45,000 - อยู6ระหว6างดําเนินการ - - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

3. การให
บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศนOทางไกล 
(VCS)

รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการประชุมวีดิ
ทัศนOทางไกล (VCS) ที่ให
แก6กระทรวง ทบวง กรม 
และหน6วยงานอื่น ๆ ตามภารกิจหลักและได
รับการ
ร
องขอ
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลการประชุมผ6านระบบวีดิทัศนO
ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2
- นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผลให
 ศสส.สป. 
ทราบ
- สรุปการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ประชุมผ6าน
ระบบวีดิทัศนO
ทางไกล (VCS)  
    1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน
 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

4. การจ
างเหมาทําความ
สะอาดอาคารศูนยO
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)

ดําเนินการจ
างเหมาบุคคลทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานศูนยOเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 2 (ชลบุรี)ประจําป1งบประมาณ2559 จํานวน 1 คน
- ได
รับแจ
งจัดสรรงบประมาณประจําป1 2560 ของ
ศสข.2(ชลบุรี)
- ดําเนินการจัดหาการจ
าง
- ขออนุมัติจัดจ
าง และทําสัญญาจ
าง
- ตรวจรับงานจ
างและรายงานผล
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 
และให
นํามาคิด
เป,นไตรมาสโดย
นําผลที่ได
หาร 4 
(ไตรมาส)

ร
อยละ 100 99,600 ต6อป1 8,300 ต6อ
เดือน

ดําเนินการตามสัญญาจ
าง
เหมาและได
มีการเบิกจ6าย
ค6าจ
างไปแล
วจํานวน 3 งวด

25 24,900 25
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

5. แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยO ในด
าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

ดําเนินการจัดส6งเจ
าหน
าที่ของ ศสข.2 (ชบ.)เข
ารับ
การฝ̂กอบรมในโครงการต6าง ๆ โดยพิจารณาตาม
หน
าที่ ที่รับผิดชอบและ Competency ของบุคลากร
- ดําเนินการส6งรายชื่อเจ
าหน
าที่ของ ศสข. 2 (ชบ.) 
เพื่อเข
ารับการฝ̂กอบรมเมื่อมีการแจ
งโครงการฝ̂กอบรม
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ทําหนังสือส6งตัวผู
เข
ารับการฝ̂กอบรม
- ผู
เข
าฝ̂กอบรมรายงานผลการฝ̂กอบรมต6อ
ผู
บังคับบัญชา
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการเดินทางไป
ฝ̂กอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว6าด
วยการ
เบิกค6าใช
จ6ายในการเดินทางไปราชการฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 
และให
นํามาคิด
เป,นไตรมาสโดย
นําผลที่ได
หาร 4 
(ไตรมาส)

ร
อยละ 100 60,000 -  
1. อบรมหลักสูตรการทํา
ภาพหรือกราฟฟbกเพื่อการ
สื่อสาร (Infographic) 
ระหว6างวันที่ 19-23 ธ.ค. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
2. อบรมหลักสูตรวิธี
ประยุกตOใช
โปรแกรม Open
 Source และการพัฒนา GIS
 Open Source รุ6นที่ 2 
ระหว6างวันที่ 26-30 ธ.ค. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

25 รอการเบิกจ6าย -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

6. การให
บริการรถยนตO
สื่อสารดาวเทียม

ให
บริการรถยนตOสื่อสารดาวเทียมในภารกิจถวาย
ความปลอดภัย และภารกิจอื่นตามที่ได
รับมอบหมาย/
ร
องขอ

ร
อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ

ร
อยละ 100 120,000 - อยู6ระหว6างดําเนินการ - - -

7. การปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงภายในตู
 MDF 
ของชุมสายโทรศัพทO
มหาดไทยให
กับจังหวัดใน
ข6าย

ดําเนินการจัดหาอุปกรณOเพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู
 MDF/จัดทําทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพทO
ประจําตู
 MDF และปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณO
ปlองกันไฟฟlาจากคู6สายตอนนอกที่เข
ามาเชื่อมต6อ
ตู
ชุมสายโทรศัพทO MD 110
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กําหนดไว
 
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในตู
 MDF 
จังหวัดในข6าย
- บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ6อม และ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตามแบบ ร.2) และ
รายงานเป,นรายเดือน (ตามแบบ รต.4.3) 
- รายงานผลการดําเนินงานของแต6ละจังหวัดในข6าย 
ให
ผู
บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว6าด
วยการเบิก
ค6าใช
จ6ายในการเดินทางราชการฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
(ร
อยละ 12.5/ 
จังหวัด)

ร
อยละ 75 45,000 - ได
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงานแล
ว อยู6
ระหว6างการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว


- - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

8. การนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยมลูกข6ายเพื่อให
ความรู

และรับทราบถึงปoญหาและ
อุปสรรคของแต6ละจังหวัด
เพื่อนําเสนอ ศสส.สป.

ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด
ลูกข6าย เพื่อรับฟoงปoญหา พร
อมนําข
อมูลมาช6วยกัน
แก
ไข ปรับปรุงให
ดีขึ้น และให
คําปรึกษาแนะนํา
ทางด
านบริหารการสื่อสารและด
านเทคนิคอื่นๆ
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กําหนดไว

 (จังหวัดละ 2 ครั้ง/ป1งบประมาณ)
- รับทราบปoญการและอุปสรรคในพื้นที่และเสนอแนะ
และให
คําปรึกษา พร
อมแลกเปลี่ยนความรู
ระหว6างกัน
- ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซ6อมพร
อมรายงาน
ผลตามแบบ ร.2 ในกรณีที่พบว6าอุปกรณOสื่อสาร
ขัดข
อง 
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของแต6ละ
จังหวัดในช6าย
 -รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมของแต6ละ
จังหวัดในข6าย ให
ผู
บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว6าด
วยการเบิก
ค6าใช
จ6ายในการเดินทางไปราชการฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
(ร
อยละ 6.25/ 
จังหวัด/ครั้ง) 

ร
อยละ 87.5 60,000 - ดําเนินการครั้งที่ 1
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ 28-30 
ธันวาคม 2559

12.50 รอการเบิกจ6าย -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9. การตรวจสอบและ
บํารุงรักษา อุปกรณO
เครือข6ายอุปกรณOสื่อสาร 
และด
าน ICT

9.1 ดําเนินการตรวจสอบ บํารุง รักษาระบบและ
อุปกรณOของตู
ชุมสายโทรศัพทO MD110 และตู
ชุมสาย
โทรศัพทO IP Phone ศสข.2 (ชลบุรี)
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษา
ระบบและ
อุปกรณO 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช
งานระบบปlองกัน
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรOลูกข6ายแบบองคOกรของ 
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข6าย
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาการ
ใช
งานระบบ
ปlองกันไวรัส 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -

58



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณOสื่อสัญญาณ ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษา
ระบบและ
อุปกรณOสื่อ
สัญญาณ 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา วงจรเช6าสื่อ
สัญญาณความเร็ว 2 Mbps ของ ศสข.2
(ชลบุรี) และจังหวัดในข6าย
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาวงจร
เช6าสื่อสัญญาณ
ความเร็ว 2 
Mbps 1  
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.5 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษาเครื่องยนตO
กําเนิดไฟฟlาของ ศสข.2 (ชลบุรี)
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษา
ระบบและ
อุปกรณO
เครื่องยนตO
กําเนิดไฟฟlา ๑ 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ/
บํารุงรักษาการใช
งานระบบวงจรเช6า ISDN แบบ BAI 
ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข6าย
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาการ
ใช
งานระบบ
วงจรเช6า ISDN 
แบบBAI 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 2559 
จํานวน 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

10. การตรวจซ6อม อุปกรณO
เครือข6าย,อุปกรณOสื่อสาร 
และด
าน ICT

ดําเนินการตรวจซ6อม อุปกรณOเครือข6ายและอุปกรณO
สื่อสารและด
าน ICTของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัด
ในข6ายตามภารกิจหลักและได
รับการร
องขอ
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/การตรวจซ6อม/
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ร.2) รายเดือนตามแบบ 
รต.4.3
- นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผลให
 ศสส.สป.
ทราบ
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจซ6อม 
อุปกรณO
เครือข6ายและ
อุปกรณOสื่อสาร 
1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน
 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

11. การติดตั้ง/รื้อถอน 
อุปกรณOเครือข6าย ,อุปกรณO
สื่อสาร และด
าน ICT

ดําเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง / รื้อถอน
อุปกรณOเครือข6าย , อุปกรณOสื่อสาร และด
าน ICT ของ
 ศสข.2 (ชลบุรี)  และจังหวัดในข6ายตามภารกิจหลัก
และได
รับการร
องขอ
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปผลการปฏิบัติงานด
าน ICT (ร.1 และ ร.1/1) 
รายเดือน ตามแบบ รต.4.1
- นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผลให
 ศสส.สป.
ทราบ
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ติดตั้ง/รื้อถอน 
อุปกรณO
เครือข6ายและ
อุปกรณOสื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน
 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

12. การปฏิบัติภารกิจ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ C-Band 
   - ถวายความปลอดภัย
ด
านการสื่อสารแด6
พระบาทสมเด็จพระ
เจ
าอยู6หัว สมเด็จพระนาง
เจ
าพระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงศO
   - จัดเครือข6ายด
านการ
สื่อสารในภารกิจความ
มั่นคงของชาติ / ช6วยเหลือ
ผู
ประสบภัยพิบัติ / การ
เลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ 
ตามที่ได
รับการร
องขอ

ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band เพื่อถวายความปลอดภัยด
านการสื่อสาร 
และภารกิจที่สําคัญตามที่ได
รับการร
องขอในพื้นที่
จังหวัดลูกข6ายและพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
- จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู
บังคับบัญชา
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได
รับการร
องขอให

สนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ c-Band 
หรือ KU-Band ตามภารกิจนั้นๆ พร
อมรายงานผล
การติดตั้ง/รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 
- รายงานผลการปฎิบัติงานต6อผู
บังคับบัญชาและ
รายงานผลให
 ศสส.สป. ทราบทุกครั้งหลังปฏิบัติ
ภารกิจแล
วเสร็จ
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสารดาวเทียมเป,นราย
ไตรมาส ตามแบบ รต.5
- สรุปการปฏิบัติงานประจําป1งบประมาณพร
อม
ข
อเสนอแนะ
- ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการเดินทางไป
ราชการฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 
และให
นํามาคิด
เป,นไตรมาสโดย
นําผลที่ได
หาร 4 
(ไตรมาส)

ร
อยละ 100 
(รวม 4 
ไตรมาส)

120,000 - ไม6มีภารกิจ 25 - -
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เปAาหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เปAาหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

13. การเผยแพร6ผลการ
ดําเนินงานของหน6วยงาน
ผ6านทางเว็บไซตO

ดําเนินการเผยแพร6ผลงานของหน6วยงานและ
ประชาสัมพันธOการดําเนินงานของหน6วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข
อง ผ6านทางเว็บไซตOให
เป,นปoจจุบันทุกเดือน
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดหาและจัดทําข
อมูลเผยแพร6ตามแผนที่
กําหนด
- รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
- นําเสนอผู
บังคับบัญชา
- นําออกเผยแพร6ทางเว็บไซตO ศสข.2 (ชลบุรี)

ร
อยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ

ครั้ง 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. - ธ.ค. 2559 จํานวน 3 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. - ธ.ค. 59 จํานวน
 3 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส
 1 คิดเป,น

10%

10%

7.5%

7.5%

35%

- -
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

1. การนิเทศงาน ให�
คําปรึกษา พร�อมทั้งทําการ
บํารุงรักษาเชิงป�องกัน
อุปกรณ�เครื่องมือสื่อสาร
ระบบต%างๆให�พร�อมใช�งาน
ได�อย%างต%อเนื่องที่สถานี
สื่อสารสํานักงานจังหวัดใน
ข%ายรวม 7 จังหวัดได�แก% 
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี 
และประจวบคีรีขันธ�

ให�คําปรึกษา นิเทศงานทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให�แก%นายช%างไฟฟ�าและ
ผู�เกี่ยวข�อง พร�อมทั้งทําการ
บํารุงรักษาเชิงป�องกันเกี่ยวกับ
เครื่องมือสื่อสารระบบต%างๆ

ร�อยละของจํานวน
สถานีสื่อสารจังหวัด
ในข%าย (7 จังหวัด) ที่
ได�รับการนิเทศงาน
และคําปรึกษาด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

จังหวัด 7 / ป< ค%าเบี้ยเลี้ยง/ค%าเดินทาง
จํานวน 44,260.00 บาท

- สามารถให�คําปรึกษา นิเทศ
งานทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
จํานวน 5 จังหวัด
- ต.ค. 59 นฐ.,พบ.
- พ.ย. 59 นฐ.
- ธ.ค. 59 นฐ.,สค.,สส.,พบ.,ปข.

100.00 เบิกจ%ายจํานวน 
44,260.00 บาท

100.00

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

2. จ�างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดที่ทําการศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) และบริเวณ
โดยรอบ ตามหลักเกณฑ�
การจ�างของ สป.มท.

ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดที่ทําการศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และ
บริเวณโดยรอบตามหลักเกณฑ�
การจ�างของ สป.มท. พร�อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน และมี
การเบิกจ%ายงบประมาณค%าจ�าง
เหมาเปGนรายเดือน

สามารถจ�างเหมา
พนักงานทําความ
สะอาดที่ทําการศูนย�
เทคโนโลยี
สารสนเทศเขต 3 
(นครปฐม) และ
บริเวณโดยรอบ 
พร�อมทั้ง
คณะกรรมการได�
ตรวจรับงานและมี
การเบิกจ%าย
งบประมาณค%าจ�าง
เหมาเปGนรายเดือน

1 งาน 100% 108,000.00 - สามารถดําเนินการจ�างเหมา
และขออนุมัติฯ เบิกจ%าย
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 
ต%อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
27,000 บาท (เดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 3 เดือน)

25.00 เบิกจ%าย จํานวน 
27,000.00 บาท
คงเหลือ จํานวน 
81,000.00 บาท

25.00
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

3. จ�างเหมาพนักงานขับ
รถยนต� ของศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) ตามหลักเกณฑ�
การจ�างของ สป.มท.

ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานขับ
รถยนต�ของศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) ตามหลักเกณฑ�การจ�าง
ของ สป.มท. พร�อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน และมี
การเบิกจ%ายงบประมาณค%าจ�าง
เหมาเปGนรายเดือน

สามารถจ�างเหมา
พนักงานขับรถยนต�
ของศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) โดยรอบ
พร�อมทั้ง
คณะกรรมการได�
ตรวจรับงานและมี
การเบิกจ%าย
งบประมาณค%าจ�าง
เหมาเปGนรายเดือน

1 งาน 100% 144,000.00 - สามารถดําเนินการจ�างเหมา
และขออนุมัติฯ เบิกจ%าย
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ 
ต%อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
36,000 บาท (เดือนละ 
12,000 บาท จํานวน 3 เดือน)

25.00 เบิกจ%าย จํานวน 
36,000.00 บาท
คงเหลือ 
108,000.00 บาท

25.00

4.ให�บริการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกล (Video 
Conference System

ให�บริการระบบประชุมวีดิทัศน�
ทางไกลกับกระทรวง ทบวง กรม 
และหน%วยงานต%างๆ ที่ร�องขอ

ร�อยละความสําเร็จ
ในการให�บริการ
ระบบประชุมวีดิ
ทัศน�ทางไกล
(VCS)เทียบกับ
จํานวนครั้งที่ร�องขอ

ครั้ง 100 - - สามารถให�บริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน�ทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน%วยงานต%างๆ ที่ร�องขอ
จํานวน 28 ครั้ง 
ดําเนินการสําเร็จจํานวน       
 28 ครั้ง

25 - -
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

5.ให�บริการด�วยรถยนต�
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

ให�บริการระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด�านสื่อสาร

ร�อยละความสําเร็จ
ในการให�บริการด�วย
รถยนต�สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ครั้ง 100 - - สามารถให�บริการ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด�านสื่อสารร�องขอ
จํานวน 7 ครั้ง  ดําเนินการ
สําเร็จจํานวน  7 ครั้ง

25 - -

6.ตรวจสอบอุปกรณ�
เครื่องมือสื่อสาร ICT / 
ระบบเครือข%ายที่เชื่อมโยง
ระหว%างส%วนกลางและ
จังหวัดในข%ายรวม 7 จังหวัด

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ�ระบบ
 ATM ,ระบบสื่อสารข�อมูล ,ระบบ
โทรศัพท� ระบบไฟฟ�า ระบบวีดิ
ทัศน�ทางไกลและอุปกรณ�ที่
เกี่ยวข�อง เปGนประจําทุกวัน

อุปกรณ�เครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบ
เครือข%ายให�ใช�งานได�
ไม%น�อยกว%า ร�อยละ 
85

ครั้ง  ร�อยละ 85 - - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ�
เครื่องมือสื่อสารสามารถใช�งาน
ได�เปGนปกติและต%อเนื่อง

25 - -

7.การบํารุงรักษาเชิง
ป�องกันระบบ ICT ทุก
ระบบ(แม%ข%าย)

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 
พร�อมทั้งทําความสะอาดอุปกรณ�
ระบบ ATM สื่อสารข�อมูล
,โทรศัพท�/โทรสาร,ระบบ VCS 
และระบบไฟฟ�า ทุก 1 สัปดาห�

เครื่องมือสื่อสาร
สามารถใช�งานได�
ต%อเนื่องไม%น�อยกว%า
ร�อยละ 85

ครั้ง ร�อยละ 85 - - เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
สามารถใช�งานได�ปกติและ
ต%อเนื่อง

25 - -
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

8.การใช�งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส�

ดําเนินการส%งหนังสือที่ออกโดย 
ศสข.3 นฐ ถึง ผอ.ศสส.สป. ผ%าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�

หนังสือที่ออกโดย 
ศสข.3 นฐ ถึง ผอ. 
ศสส.สป.ส%งผ%าน
ระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส�ไม%
น�อยกว%าร�อยละ 70

ฉบับ ร�อยละ 70 - - สามารถดําเนินการส%งหนังสือ
ที่ออกโดย ศสข.3 นฐ ถึง ผอ.
สสส.สป. ผ%านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� จํานวนหนังสือ
ที่ส%ง เท%ากับ 49 ส%งผ%านระบบฯ
เท%ากับ 49 ฉบับ

25 - -

9. บริการ-รับส%งเอกสาร
ข%าวผ%านระบบโทรสาร และ
 E-Mail

ดําเนินการส%งข%าวผ%านระบบ
โทรสารและEMail ระหว%าง
ส%วนกลางและจังหวัดในข%ายรวม 7
 จังหวัดได�แก% จังหวัด นครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ�

ส%งข%าวผ%านระบบ
โทรสารและ Email 
ระหว%างส%วนกลาง
และจังหวัดในข%าย
รวม 7 จังหวัดไม%
น�อยกว%า ร�อยละ 85

ฉบับ ร�อยละ 85 - - สามารถส%งข%าวผ%านระบบ
โทรสารและ Email ระหว%าง
ส%วนกลางและจังหวัดในข%าย
รวม 7 จังหวัดสําเร็จดังนี้
ข%าวรับ = 212 ฉบับ
ข%าวส%ง = 1,484 ฉบับ
ข%าวผ%าน = 1,696 ฉบับ

25 - -

10. สรุปการเบิกจ%าย
งบดําเนินการประจําป<
งบประมาณ 2560 หมวด
ค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ

-เสนอขออนุมัติเบิกจ%ายเงิน
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ ต%อ
ผอ.ศสข.3 นฐ.
-เสนอขอเบิกจ%ายงบประมาณ
ประจําป< 2560 หมวดค%าตอบแทน
ใช�สอบวัสดุ ต%อหัวหน�าสํานักงาน
จังหวัดนครปฐม

ระดับความสําเร็จใน
การใช�จ%าย
งบประมาณ 2560
หมวดค%าตอบแทน 
ใช�สอยวัสดุ

บาท 100 รวมรับจํานวน 
105,000.00 บาท

(งวดที่ 1) 

- สามารถดําเนินขออนุมัติฯ 
งบประมาณ 
ประจําป< 2560 หมวด
ค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ ต%อ 
ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
75,249.98 บาท

71.66 เบิกจ%ายจํานวน 
75,249.98 บาท

71.66
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 ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข(งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ร8อยละ

เปAาหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเปAาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

11.การบริหารงาน
งบประมาณ(งานการเงิน
และบัญชี,งานเบิกจ%าย
งบประมาณ, งานจัดซื้อ/
จัดจ�าง  งานพัสดุ และ
สถานที่

ดําเนินการบริหารจัดการงาน
งบประมาณ โดยให�สอดคล�องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป< 2560
 และงบประมาณที่ได�รับจาก
ส%วนกลาง

บริหารจัดการงาน
งบประมาณ โดยให�
สอดคล�องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป< 2560 และ
งบประมาณที่ได�รับ
จากส%วนกลาง

บาท 100 ค%าใช�สอย
105,000.00 บาท

- สามารถบริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ�างและการเบิกจ%ายสําเร็จ
ตามเป�าหมาย ดังนี้ ค%าใช�สอย 
รับจํานวน 75,429.98 บาท

71.66 เบิกจ%าย จํานวน  
75,249.98 บาท
คงเหลือ จํานวน 
29,750.02 บาท

71.66

ค%าสาธารณูปโภค
90,000.00 บาท

- ค%าสาธารณูปโภค  
รับจํานวน  68,167.70 บาท

68.16 เบิกจ%าย จํานวน 
68,167.70 บาท
คงเหลือ จํานวน
21,832.30 บาท

68.16
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. งานจ�างเหมาทําความ
สะอาดอาคารศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 4 
(นครราชสีมา)

ทําสัญญาจ�างเหมาทําความสะอาด
อาคารจํานวน 1 คน

ร�อยละความ
สําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ�างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดจํานวน 1 คน
ระยะเวลา 12 เดือน และได�
เบิกจ1ายไปแล�ว จํานวน 3 
เดือน ๆ ละ 9,000.00 บาท

25 27,000 25

2.งานจ�างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการอาคารศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 4 
(นครราชสีมา)

ทําสัญญาจ�างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
จํานวน 1 คน

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 114,000 114,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จํานวน 1 คน 
ระยะเวลา 12 เดือนและได�
เบิกจ1ายไปแล�ว จํานวน 3 
เดือน ๆ ละ 9,500.00 บาท

25 28,500 25

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ดําเนินการโดยส1งเจ�าหน�าที่ ศสข.4 
(นม.) เข�ารับการฝ>กอบรมสัมมนา
ตามโครงการต1าง ๆ ที่อยู1ในหน�าที่
ความรับผิดชอบ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การส1งเจ�าหน�าที่
เข�ารับการฝ>กอบรม

ร�อยละ 100 100,000 - สามารถส1งเจ�าหน�าที่เข�ารับการ
ฝ>กอบรม ตามโครงการต1างๆ 
จํานวน 2 นาย 3 หลักสูตรได�
ตามเปBาหมาย

25 ยังไม1ได�เบิกจ1าย 25

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด9านการสร9างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด9านการสร9างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

4. งานบริการรถยนต�
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

ให�บริการระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่เพื่อใช�ในภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด�านการสื่อสารแด1
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู1หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค�ตาม
ความเหมาะสมและจําเปCนพร�อมทั้ง
ออกปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ 
ตามที่ได�รับมอบหมาย

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 200,000 - ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใช�
ในการถวายความปลอดภัยด�าน
การสื่อสาร และภารกิจอื่นๆ 
ตามที่ร�องขอ จํานวน 2 ครั้ง

25 156,340 25

5. การให�บริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน�
ทางไกลกับ กระทรวง 
ทบวง กรม และหน1วยงาน
ต1าง ๆ ตามที่ร�องขอใช�
บริการ

ให�บริการระบบการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกลแก1กระทรวง ทบวง กรม 
และหน1วยงานต1าง ๆ ตามที่ร�องขอ
ใช�บริการ

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - มีหน1วยงานขอใช�บริการ 
จํานวน 29 ครั้ง
สามารถให�บริการได� จํานวน 
29 ครั้ง

25 - -
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด9านการสร9างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

6. โครงการบํารุงรักษา
เพื่อปBองกัน (Preventive
 Maintenance : PM) 
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ที่ ใช�งานอยู1
ประจํา ศสข.4(นม) และ
จังหวัดที่เปCนเครือข1ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ� ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.4 
(นม) ระหว1าง เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2559

หน1วยงาน และ
จังหวัดที่ได�รับการ
บํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT 
(ปVละ 2 ครั้ง)

ครั้ง/
ระบบ/
เดือน

2 70,000  - ได�ดําเนินการบํารุงรักษา คมส. 
และอุปกรณ� ICT ภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- เดือน ต.ค. 59 8 ครั้ง
- เดือน พ.ย. 59 11 ครั้ง
- เดือน ธ.ค. 59 11 ครั้ง

25 - -

7. การบํารุงรักษาแบบ
แก�ไข (Corrective 
Maintenance:CM) 
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

1. รับแจ�งเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ชํารุด/ใช�การไม1ได� 
หรือตรวจพบอุปกรณ�ชํารุด
2.ดําเนินการตรวจซ1อมตามหน�าที่/
คําสั่ง/ร�องขอ 
3.จัดซื้อ/จัดจ�างอะไหล1/ซ1อม    
4.รายงานการดําเนินและรวบรวม
จัดทําสถิติ

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 400,000  - ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบยัง
ไม1ได�รับแจ�งเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ชํารุด

- - -
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด9านการสร9างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

8. โครงการตรวจสอบการ
ปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ�เชื่อมโยงเครือข1าย
ระบบสื่อสาร มท.

ดําเนินการตรวจสอบติดตามการใช�
งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ�เชื่อมโยงเครือข1าย
ระบบสื่อสารของจังหวัดที่เปCน
เครือข1ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 700,000 - ติดตามการใช�งานระบบ MPLS
 สามารถใช�งานได�ตามปกติ

25 - -

9. โครงการนิเทศงาน 
ติดตาม และประสานการ
ดําเนินงานของศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เขต 4 ให�กับ
จังหวัดที่เปCนเครือข1ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1. จัดทําแผนงาน
2. ดําเนินการตามแผนงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 30,000 - ยังไม1ได�ดําเนินการ - - -

10. โครงการก1อสร�างโรง
จอดรถบ�านพักข�าราชการ
 ศสข.4 (นครราชสีมา)

1. จัดทําแผนงาน
2. ดําเนินการตามแผนงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการแล�วเสร็จเมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2559

100 418,000 
(เบิกรวมกับ

โครงการปรับปรุง
ห�องเครื่องยนต�
กําเนิดไฟฟBา 

ศสข.4 
(นครราชสีมา)

100
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด9านการสร9างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

11. โครงการปรับปรุง
เครื่องกําเนิดไฟฟBา ศสข.4 
(นครราชสีมา)

1. จัดทําแผนงาน
2. ดําเนินการตามแผนงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการแล�วเสร็จเมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2559

100 418,000 
(เบิกรวมกับ

โครงการก1อสร�าง
โรงจอดรถบ�าน
พักข�าราชการ 

ศสข.4 
นครราชสีมา)

100

12. โครงการเชื่อมโยง
ระบบ VCS สําหรับห�อง
ประชุมศาลากลาง
นครราชสีมา จํานวน 2 
ห�อง

1. ตรวจสภาพห�องเครื่องมือสื่อสาร
2. จัดทําแผนดําเนินการเพื่อเชื่อมโยง
เครือข1ายระบบ VCS
3. ดําเนินการตามแผนงาน
4. ทดสอบระบบและการใช�งาน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - 1. ดําเนินการแล�วเสร็จเมื่อวันที่
 30 ตุลาคม 2559 
2. ระหว1างเดือนพฤศจิกายน- 
เดือนธันวาคม 2559 อยู1
ระหว1างทดสอบระบบ

25 งบประมาณเบิก
จากสํานักงาน

จังหวัด
นครราชสีมา

25

13. โครงการติดตั้ง WIFI 
บริเวณตัวอาคารศาลา
กลางจังหวัดนครราชสีมา

1. จัดทําแผนงาน
2. ดําเนินการตามแผนงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - ยังไม1ได�ดําเนินการ - - -
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.การให�บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล 
(VCS)และการควบคุมระบบ
การประชุมทางไกล (MCU)

ให�บริการระบบการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกล แก%กระทรวง ทบวง กรม และ
หน%วยงานต%างๆ ที่ร�องขอ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการให�บริการ

ร�อยละ 100 - - ประชุมผ%านระบบ วีดีทัศน�
ทางไกล (VCS) จํานวน 30 
ครั้ง

25 - -

2.การให�บริการรถสื่อสาร ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ออกภารกิจรถสื่อสาร 25 126,890 -

หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ถวายความปลอดภัยด�านสื่อสาร
ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจตามที่ได�รับ
มอบหมายและร�องขอในพื้นที่ จังหวัด 
อุดรธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวลําภู 
บึงกาฬ และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ

ของการให�บริการ ดาวเทียมจํานวน 2 ครั้ง

3. โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร�างประสิทธิภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาปรับใช�ให�
เกิดประโยชน�กับงาน

ดําเนินการโดยส%งเจ�าหน�าที่ ศสข.5 
(อด.) เข�ารับการฝHกอบรมหลักสูตรของ
ส%วนกลาง และของจังหวัด

ระดับความสําเร็จ
ของการเข�ารับการ
ฝHกอบรม

ร�อยละ 100 50,000 - - - - -
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

4. โครงการนิเทศงาน 
ติดตาม และประสานงาน
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให�กับจังหวัด
เครือข%ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปJละ 
2ครั้ง/จังหวัด)

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือข%ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได�แก% 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย
 นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และ
บึงกาฬ

ร�อยละของจังหวัดที่
เปLนเครือข%าย ที่
ได�รับการนิเทศงาน
ติดตามและ
ประสานการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 358,000 - - - - -

2ครั้ง/จังหวัด)

5. โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ปNองกัน (Preventive 
Maintenance : PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 
(อด.) และจังหวัดเครือข%ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 
(อด.) และจังหวัดเครือข%ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด ให�สามารถใช�งาน
ได�อย%างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ร�อยละความสําเร็จ
ของหน%วยงานและ
จังหวัดที่ได�รับการ
บํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร 
และอุปกรณ� ICT

ร�อยละ 100 150,000 - - - - -

6. โครงการปรับปรุงอาคาร
จอดรถยนต�และเทพื้น
คอนกรีตติดตั้งกันสาด
อาคารบ�านพัก ศสข.5 
(อุดรธานี)

สํารวจตรวจสอบสถานที่และพื้นที่
ดําเนินการ จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ
ตรวจรับงานจ�าง เบิกจ%ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 166,000 163,000 เบิกจ%ายไปแล�ว 100 163,000 100
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

7. โครงการบํารุงรักษา
กล�องโทรทัศน�วจรป]ด 
(CCTV) ศสข.5 (อุดรธานี)

สํารวจตรวจสอบสถานที่และพื้นที่
ดําเนินการ จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ
ตรวจรับงานจ�าง เบิกจ%ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 1 8,000 - - - - -

8. โครงการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 
(อุดรธานี) และจังหวัดลูกข%าย

สํารวจตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ จัด
จ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับงานจ�าง 
เบิกจ%ายงบประมาณรายงานผล 

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 1 30,000 - - - - -

(อุดรธานี) และจังหวัดลูกข%าย เบิกจ%ายงบประมาณรายงานผล 
ศสส.สป.

9. โครงการจ�างบํารุงรักษา
รถยนต�และเครื่องยนต�
กําเนิดไฟฟNาของ ศสข.5 
(อุดรธานี)

สํารวจตรวจรถยนต�และเครื่องกําเนิด
ไฟฟNา จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจ
รับงานจ�าง เบิกจ%ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 35,000 - - - - -

10. โครงการจ�างบํารุงรักษา
อุปกรณ�สํารองไฟฟNา UPS 
ศสข.5 (อุดรธานี) และลูกข%าย

สํารวจอุปกรณ�สํารองไฟฟNา UPS จัด
จ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับงานจ�าง 
เบิกจ%ายงบประมาณรายงานผล 
ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ระบบงาน 1 60,000 - - - - -

11. โครงการจ�างบํารุงรักษา
และซ%อมแซมแก�ไขเครื่อง
คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต%อ
พ%วงของ ศสข.5 (อุดรธานี)

สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต%อพ%วง จัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ
 ตรวจรับงานจ�าง เบิกจ%ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการให�บริการ

ร�อยละ 1 - - - - - -
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

12. โครงการปรับปรุงไฟฟNา
ส%องสว%างในสํานักงาน 
(เปลี่ยนหลอดไฟฟNาแบบ 
LED) ศสข.5 (อุดรธานี)

สํารวจจํานวนหลอดไฟสํานักงาน 
จัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจ
รับงานจ�าง เบิกจ%ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการประหยัด
พลังงาน

ร�อยละ 100 - - - - - -

13. โครงการปรับปรุงมิเตอร�
ไฟฟNาอาคารบ�านพัก ศสข.5 
(อุดรธานี)

ขอความร%วมมือ กฟภ. จังหวัด 
ดําเนินการตรวจสอบ/ประมาณการ
การปรับปรุงระบบไฟฟNาอาคารและ

ร�อยลําความสําเร็จ
ของการบํารุงรักษา

ร�อยละ 100 - - - - - -

(อุดรธานี) การปรับปรุงระบบไฟฟNาอาคารและ
ติดตั้งมิเตอร�ไฟฟNาทดแทนของเดิม

14. งานจ�างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงาน ศสข.5 (อุดรธานี)

จ�างเหมาบุคคลธรรมดา ทําสัญญาราย
ปJงบประมาณ ทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบอาคารสํานักงาน ศสข.5 
(อุดรธานี)

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 18,000 1 ปJ เบิกจ%ายไปแล�ว 1 ไตรมาส 25 28,500 25

15. งานบริหารงาน
งบประมาณประจําปJ
งบประมาณ 2560 (งาน
การเงินและบัญชี งาน
เบิกจ%ายงบประมาณ งาน
จัดซื้อจัดจ�าง งานธุรการและ
งานสารบรรณและงานพัสดุ)

ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจําปJ (งานการเงินและบัญชี งาน
เบิกจ%ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ�าง
งานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ)
 ตามวงเงินที่ได�จัดสรร ให�เปLนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด�วย
การพัสดุ 2535 และฉบับที่แก�ไขเพิ่มเติม

ร�อยละความสําเร็จ
ของการบริหารงาน
 การจัดการ งาน
งบประมาณ ในการ
จัดซื้อจัดจ�าง งาน
พัสดุ และการ
เบิกจ%ายให�เปLนไป
ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ

ร�อยละ 100 263,000 - เบิกจ%ายไปแล�ว 1 ไตรมาส 57 150,290 57
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการ
เบิกจ�าย เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

1.ให�บริการ ระบบประชุม
วีดิทัศน�ทางไกล(VCS) และ
ควบคุมระบบ(MCU)

ให�บริการระบบประชุมวีดิทัศน�
ทางไกล (VCS) กับกระทรวง กรม 
และหน%วยงานต%างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ร�อยละของ
ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - ให�บริการระบบประชุมวีดีทัศน�ทางไกล 
(VCS) กับกระทรวง กรม และหน%วยงาน
ต%างๆ รวม 30 ครั้ง ดํานินการแล�วเสร็จ

25 - -

2. ให�บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ถวายความปลอดภัยด�าน
การสื่อสารแด%พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู%หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ�ทุกพระองค� ตามความ
เหมาะสมและความจําเป=น และ
ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย

ร�อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ให�บริการสื่อสารดาวเทียมระหว%าง ต.ค.-
ธ.ค. 59 รวม 11 ครั้ง ดําเนินการแล�วเสร็จ

25 32,280 25

3. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ปDองกัน (PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่
ใช�ประจํา ศสข.6(ขอนแก%น)
 และจังหวัดที่เป=นเครือข%าย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7
จังหวัด

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ที่ใช�ประจํา ศสข.6 
และจังหวัดที่เป=นเครือข%ายในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ใช�งาน
ได�อย%างต%อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ที่ใช�
งานประจํา ศสข.6 
(ขก) และจังหวัดใน
ข%ายที่ได�บํารุงรักษา
สามารถใช�งานได�
อย%างมีประสิทธิภาพ

ปLละ 2 ครั้ง 100 - - บํารุงรักษาและตรวจสอบแก�ไขปMญหา
เกี่ยวกับอุปกรณ�ไฟฟDาและระบบสารสนเทศ
 ข%ายรับผิดชอบ รวม 7 จังหวัด

25 - -

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน

จนสิ้นสุดโครงการ

เป6าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป6าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการ
เบิกจ�าย เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน

จนสิ้นสุดโครงการ

เป6าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป6าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง
แก�ไข (CM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่
อยู%ในเขตรับผิดชอบ

ดําเนินการเมื่อเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT เสียหายทําให�ต�องหยุด
การทํางานของเครื่องมือสื่อสารหรือ
เกิดเสียหาย ในขณะที่อุปกรณ�กําลัง
ทํางานโดยไม%รู�มาก%อนว%าจะเกิดการ
เสียหาย

เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ที่ใช�
งานประจํา ศสข.6 
(ขอนแก%น) และ
จังหวัดในข%าย
สามารถใช�งานได�
ปกติ เมื่อได�รับการ
ตรวจซ%อมและ
บํารุงรักษา

ร�อยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

100 - - ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงแก�ไข(CM) 
อุปกรณ�ที่ใช�งานที่ ศสข.6 (ขอนแก%น) และ
จังหวัดในข%ายอย%างสม่ําเสมอ ทุกครั้งที่
ได�รับการร�องขอ

25 - -

5. โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช�ประโยชน�

จัดเจ�าหน�าที่เข�าร%วมการฝTกอบรม
หลักสูตรต%างๆ ที่ศสส.สป.หรือ
หน%วยงานอื่นดําเนินการ เพื่อนํามา
พัฒนาปรับปรุงระบบงานของ ศสข.
6 (ขอนแก%น)

ร�อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - - - - -

6. โครงการนิเทศงาน
ติดตามและประสานการ
ดําเนินงาน ให�กับจังหวัดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยม
และประสานการปฏิบัติงาน จังหวัด
ในเขตรับผิดขอบ ได�แก% ขอนแก%น 
กาฬสินธุ� มหาสารคาม ร�อยเอ็ด 
ชัยภูมิ ยโสธร และอํานาจเจริญ

ร�อยละของจังหวัดที่
ได�รับการนิเทศงาน
ตรวจเยี่ยมประสาน
การปฏิบัติงาน

ร�อยละ 100 - - - - - -
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการ
เบิกจ�าย เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน

จนสิ้นสุดโครงการ

เป6าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป6าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

7. โครงการบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบหรือแก�ไขปMญหา 
เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟDา
และอุปกรณ�จ%ายไฟฟDา
สํารอง (UPS) ของ ศสข.6 
(ขอนแก%น) และจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ

ให�บริการบํารุงรักษาและตรวจสอบ
หรือแก�ไขปMญหาเครื่องยนต�กําเนิด
ไฟฟDาและอุปกรณ�จ%ายไฟฟDาสํารอง 
(UPS) ของ ศสข.6 (ขอนแก%น) และ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตรวจสอบเครื่องยนต�กําเนิด
ไฟฟDาของ ศสข.6 (ขอนแก%น) และจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ ทุกสัปดาห�อย%างสม่ําเสมอ

25 - -

8. การบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของ ศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 6 (ขอนแก%น)

ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศให�สามารถใช�งาน
ได�อย%างมีประสิทธิภาพ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - - - - -

9. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต�ของศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 6 (ขอนแก%น)

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต�ให�เข�าถึง
ข�อมูลข%าวสารได�ง%าย และให�สอดรับ
กับระบบงานสารสนเทศของ สป.
มท. ได�อย%างมีประสิทธิภาพ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

ร�อยละ - - - พัฒนาระบบ ปรับปรุง เว็บไซต�ให�เป=น
ปMจจุบันสามารถเรียกชมได�ที่ //
ict6.moi.go.th

25 - -

10. จ�างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ�างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด�าน
สารสนเทศ ของ ศสข.6 (ขอนแก%น)

จ�างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จํานวน 1 งาน

ร�อยละ 90 120,000 120,000 ทําสัญญาจ�างเหมาพนักงานทํางาน
สารสนเทศจํานวน 1 คน

25 30,000 25
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการ
เบิกจ�าย เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน

จนสิ้นสุดโครงการ

เป6าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป6าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด8านการสร8างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

11. จ�างเหมาทําความ
สะอาดอาคารศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 6 (ขอนแก%น)

จ�างเหมาบุคลทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ ศสข.6 (ขก.) จํานวน
 1 งาน

จ�างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน 1 งาน

งาน 1 84,000 84,000 ทําสัญญาจ�างเหมา พนักงานทําความ
สะอาดจํานวน 1 คน

25 21,000 25

เบิกจ%ายค%าสาธารณูปโภค
-ค%าไฟฟDา
-ค%าน้ําประปา
-โทรศัพท�
-ค%าไปรษณีย�

ร�อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 100,000 - เบิกจ%ายค%าสาธารณูปโภครวม 82.70 82,726.21 82.70

ค%าวัสดุ ร�อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 35,000 - เบิกจ%ายค%าวัสดุ 69.20 24,207 69.20

เบิกจ%ายค%าตอบแทนใช�สอย ร�อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 299,000 - เบิกจ%ายค%าใช�สอยทั่วไป 22.90 66,280 22.90

12. ภารกิจอื่นๆ
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
 ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน
เครือข*ายรับผิดชอบ

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.7 (ชม.)
- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
จังหวัดในเครือข*ายรับผิดชอบ
- รวบรวมการดําเนินงาน
- นําเสนอผู/บังคับบัญชา

ร/อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - วางแผนตารางออกปฏิบัติงาน
ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข*าย
รับในช*วงเดือนมกราคม 60 
รอบแรก

25 - 25

2.โครงการนิเทศงานและให/
คําปรึกษาด/านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
งานสื่อสารจังหวัดกลุ*มงาน
ข/อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดในข*ายรับผิดชอบ

ออกนิเทศงานงานฯ งาน
สื่อสารกลุ*มงานข/อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดในข*ายรับผิดชอบ

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - วางแผนตารางออกปฏิบัติงาน
ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข*าย
รับในช*วงเดือนมกราคม 60 
รอบแรก

25 - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป(าหมาย

ร)อยละ ร)อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป(าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป(าหมาย

ร)อยละ ร)อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป(าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

3.โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 (C-Band) และ(KU-Band)  
  3.1 ถวายความปลอดภัยแด*
พระบาทสมเด็จ พระเจ/าอยู*หัว
 สมเด็จพระนางเจ/าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศFทุกพระองคF
  3.2 จัดเครือข*ายสื่อสารใน
ภารกิจด/านความมั่นคงของชาติ
 / ช*วยเหลือผู/ประสบภัยพิบัติ
 /การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นที่
ได/รับการร/องขอ

ให/การบริการสนับสนุน
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ตามที่หน*วยงานต*างๆ
ขอรับการสนับสนุนระบบ โดย
การติดตั้งตามพื้นที่ที่ใช/งาน
- ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
(C-BAND) และ (KU-BAND) 
ในข*ายรับผิดชอบและตามที่
จังหวัดร/องขอ
- จัดทําแผนการใช/รถสื่อสาร
ดาวเทียม
- ขออนุมัติการเดินทางไป
ราชการ
- แจ/งจังหวัดที่จะไปดําเนินการ
- ติดตั้งวางเครือข*ายสื่อสาร
- รวบรวมผลดําเนินงานเสนอ
ผู/บังคับบัญชา

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - ติดตั้งระบบ C- BAND, ต.ค 59
 2 ครั้ง, พ.ย. 59 4 ครั้ง, ธ.ค. 
59 2 ครั้ง

25 - -

4.การจัดการระบบประชุมวีดิ
ทัศนFทางไกลและการระบบ
MCUนอกสถานที่

จัดทําแผน , ขออนุมัติรายงาน
ผลการดําเนินการ

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - กําหนดตารางการปฏิบัติงานใน
รอบแรก เดือนมกราคม 60

25 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป(าหมาย

ร)อยละ ร)อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป(าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

5.โครงการซ*อมยานพาหนะ/
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดเครื่อง
ไฟฟ�า เครื่องปรับอากาศ

สํารวจข/อมูล , ขออนุมัติ
รายงานผลการดําเนินการ

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 25 - -

6.โครงการฝUกอบรม-สัมมนา ส*งข/าราชการเข/าการฝUกอบรม
ตามโครงการฝUกอบรม ศสส.สป.

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - ส*งเจ/าหน/าที่เข/าฝUกอบรม 
จํานวน 2 ครั้ง

25 - -

7.โครงการจ/างพนักงานทํา
ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7
(ชม)

ของบประมาณ เบิกจ*าย ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - เบิกจ*าย เดือนตุลาคม 59 
เดือนพฤศจิกายน 59 ธันวาคม 
59

25 - -

8.โครงการบริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

ให/บริการระบบสารสนเทศทุก
ระบบ

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 25 - - ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ 
ศสข. 7 (ชม.) และจังหวัดใน
ข*ายรับผิดชอบ

25 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป(าหมาย

ร)อยละ ร)อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป(าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

9.โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
 ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน
เครือข*ายรับผิดชอบ

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.7 (ชม.)
- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
จังหวัดในเครือข*ายรับผิดชอบ
- รวบรวมการดําเนินงาน
- นําเสนอผู/บังคับบัญชา

ร/อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - วางแผนตารางออกปฏิบัติงาน
ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข*าย
รับในช*วงเดือนมกราคม 60 
รอบแรก

25 - 25

10. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดําเนินการจัดส*งเจ/าหน/าที่ของ
 ศสข. 7 เข/ารับการฝUกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร

ร/อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - - - - -

11.โครงการตรวจสอบ
สถานภาพระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข. 7 
(ชม.) และจังหวัดในข*าย

ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทุกวันทําการ
ติดตาม ควบคุม จัดทํารายงาน

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - ดําเนินการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ทุก
วันทําการ

25 - -

12.การติดตามควบคุมการ
บํารุงรักษาอุปกรณF (Out 
Sourcing)

ติดตาม ควบคุม จัดทํารายงาน ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - ติดตาม รายงานผลการ
บํารุงรักษาเดือน ต.ค.59 
จํานวน 1 ครั้ง , พ.ย. 59 1 ครั้ง
 ,ธ.ค. 59 จํานวน 1 ครั้ง

25 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป(าหมาย

ร)อยละ ร)อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป(าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนF
ของ ศสข.7 (ชม.)

ปรับปรุงภุมิทัศนFบริเวณที่ทํา
การศสข.7 (ชม.)

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - ดําเนินการนิเทศนFงานครบทุก
จังหวัด

25 - -

14.โครงการประหยัดพลังงาน
ของศสข. 7 (ชม.)

วางแผน ร*วมมือดําเนินการ
ควบคุม

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - ดําเนินการทุกวันทําการ 25 - -

15.การเบิกจ*ายงบประมาณใน
ภาพรวม

เบิกจ*ายงบประมาณตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ร/อยละของ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร/อยละ 100 - - เบิกจ*ายงบประมาณครบ 25 - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

1.การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารของศสข.8 และ
จังหวัดในข�าย

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ(ต�างๆ ให*สามารถใช*
งานได*อย�างมีประสิทธิภาพ

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -

2. การนิเทศงานและให*
ความรู* รับทราบป7ญหา
และอุปสรรคของจังหวัด
ในข�าย

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นิเทศงานจังหวัดลูกข�าย
รับทราบป7ญหา อุปสรรค 
และดําเนินการแก*ไข ปรับปรุง

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน (ป;ละ 2 ครั้ง)

ร*อยละ 100 - - - - - -

3.งานบริการรถยนต(
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

ให*บริการระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด*านการ
สื่อสารแด�
พระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู�หัว 
สมเด็จพระนางเจ*าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ(
ทุกพระองค( ตามความ
เหมาะสมและความจําเป?น 
และภารกิจอื่นๆ ตามที่
ได*รับมอบหมาย

ร*อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร*อยละ 100 95,000 - ให*บริการ 3 หน�วยงาน 12 ครั้ง
 จ.เชียงใหม� จ.สุโขทัย จ.
นครสวรรค(

100 94,780 99.77

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข
งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส
วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ ค
าเปAาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข
งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส
วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ ค
าเปAาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

4.การให*บริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน(
ทางไกล (VCS) และการ
ควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)

ให*บริการการประชุมผ�านทาง
ระบบวีดิทัศน(ทางไกล (Video
 Conferrence) กับส�วน
ราชการและหน�วยงานต�างๆ 
ตามที่ได*รับคําร*องขอ

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน (จํานวนครั้ง)

ร*อยละ 100 - - ให*บริการ 5 หน�วยงาน 34 ครั้ง
 กพร., กรมป?องกันบรรเทาฯ, 
ศปก.นรม.,กรมที่ดิน,สรอ., 
สหกรณ(มหาดไทย,
กระทรวงมหาดไทย,สํานักงบฯ
,กรมการปกครอง,กระทรวง
เกษตรฯ,จ.พิษณุโลก (กลุ�ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล�าง) 
ดําเนินการแล*วเสร็จ

25 - -

5. การจ*างบํารุงรักษา
ยานพาหนะ/เครื่องยนต(
กําเนิดไฟฟ?า/
เครื่องปรับอากาศ ของ
ศสข.8

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา/ซ�อมแซม

ร*อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -

6. โครงการพัฒนา
บุคลากรด*านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ดําเนินการจัดส�งเจ*าหน*าที่ของ
 ศสข.8 เข*ารับการฝYกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร

ร*อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข
งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส
วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ ค
าเปAาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

7. งานการจ*างเหมาทํา
ความสะอาดอาคาร

ทําสัญญาจ*างเหมาพนักงาน
ทําความสะอาดอาคาร 
จํานวน 1 คน

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ*างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดจํานวน 1 คน 
และได*เบิกจ�ายไปแล*ว จํานวน 
 3 งวด ๆ ละ 9,000 บาท

25 27,000 25

8.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน(โดยรอบอาคาร
สํานักงาน ศสข.8

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน(
โดยรอบอาคารสํานักงาน 
ศสข.8

ร*อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -

9. งานบริการและให*
คําแนะนําด*าน
สารสนเทศ เช�น ระบบ
โทรศัพท( ระบบ E-mail
 ระบบประชุม มท.

แนะนําและให*คําปรึกษา งาน
บริการเช�น ระบบโทรศัพท( 
ระบบ E-mail ระบบประชุม 
มท.

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ได*พัฒนาข*อมูลการให*บริการ
ของศสข. 8 พิษณุโลก เป_นไป
ด*วยความเรียบร*อย

25 - -

10.การบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของศสข.8 
และจังหวัดในข�าย

ดําเนินการตรวจสอบ/
บํารุงรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ(ต�างๆ ให*สามารถใช*
งานได*อย�างมีประสิทธิภาพ

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -

11.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน(โดยรอบอาคาร
สํานักงาน ศสข.8

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน(
โดยรอบอาคารสํานักงาน 
ศสข.8

ร*อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - - - - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข
งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส
วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ ค
าเปAาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

เบิกจ�ายค�าสาธารณูปโภค
ค�าไฟฟ?า
ค�าน้ําประปา
ค�าโทรศัพท(
ค�าไปรษณีย(

ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 85,000 - เบิกจ�ายค�าสาธารณูปโภครวม 
3 เดือน

100 64,151.74 75

ค�าวัสดุ ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 40,000 เบิกจ�ายค�าวัสดุรวม 3 เดือน 100 15,579.20 39

เบิกจ�ายค�าตอบแทนใช*สอย ร*อยละของความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 203,000 - เบิกจ�ายค�าใช*สอยทั่วไป 100 119,773.50 59

12.ภารกิจอื่น
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )
1. ภารกิจพื้นฐาน
1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร
   1.1 รับ-ส#งข#าวทางระบบโทรสารและ  - รับข#าวจากส#วนกลาง/จังหวัด  -รายงานประจําเดือน ฉบับ รับ 800 ใช0 งปม.  -  -ข#าวรับ  264  ฉบับ 33.00  -  -
E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอียดข#าว  -รายงานตามไตรมาส ส#ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ข#าวส#ง 1,574  ฉบับ34.98

 - กระจายข#าวไปยังปลายทาง แบบ รต.2 , รต.6
 - ตรวจสอบผู0รับข#าว

 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน
   1.2 สลับสายโทรศัพทB  - รับสายผู0ติดต#อ ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง 600 ใช0 งปม.  - 60 ครั้ง 10.00  -  -

 - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)
 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน

   1.3 การใช0วิทยุสื่อสาร  - ตอบรับผู0ที่ติดต#อเข0ามา บริการได0ทันที ครั้ง 600 ใช0 งปม.  - 60 ครั้ง 10.00  -  -
 - สอบถามเรื่องที่ต0องการให0ประสานงาน ศสข.9 (นว.)
 - ดําเนินการหรือแจ0งให0เจ0าของเรื่องดําเนินการ

   1.4 การใช0งานระบบสารบรรณ  - รับเอกสารที่ต0องการส#งผ#านระบบสาร ร0อยละของจํานวน ฉบับ รับ 600 ใช0 งปม.  -  - ข#าวรับ  155 ฉบับ 25.83  -  -
อีเล็กทรอนิกสB บรรณอิเล็กทรอนิกสB นส.ส#งออกที่ส#งผ#าน ส#ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ข#าวส#ง 155 ฉบับ 25.83

 - สแกนเอกสารให0อยู#รูปแบบไฟลB PDF ระบบสารบรรณ
 - ส#งเอกสารผ#านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสBอีเล็กทรอนิกสB
 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   1.5 การติดตั้งอุปกรณBระบบการประชุมวิดิทัศนB - การเตรียมความพร0อมอุปกรณBระบบ เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 29 ครั้ง 48.33  -  -
(VCS) และอื่นๆ (แบบประจําที่) VCS ก#อนการประชุม ติดตั้งอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

 - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล0อง VCS ,  TV  เครื่องขยายเสียงเครื่องมือสื่อสาร
 - ทดสอบอุปกรณBระบบ VCS
 - ทดสอบการใช0งานกับจังหวัดในข#ายฯ

   1.6 การติดตั้งอุปกรณB MCU  - การเตรียมความพร0อมอุปกรณB MCU เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 29 ครั้ง 48.33  -  -
(แบบประจําที่) ก#อนการประชุม VCS ติดตั้งอุปกรณBเครื่อง ศสข.9 (นว.)

 - ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ LED มือสื่อสาร
 - ตรวจสอบการเรียกเข0า/ออก MCU
 - ทดสอบเส0นทางการเชื่อมโยงไปยัง
จังหวัดในข#ายฯ (Ping IP)

   1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - การประชุม VCS จากส#วนกลางมายัง ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 29 ครั้ง 48.33  -  -
วีดิทัศนBฯ  ผ#านอุปกรณB MCU จังหวัดในข#ายฯผ#านอุปกรณB MCU ในการให0บริการ ศสข.9 (นว.)

 - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรBใช0ควบคุม ระบบการควบคุมการ
อุปกรณB MCU ประชุมวีดิทัศนBทาง
 - ทดสอบระบบ VCS กับจังหวัดในข#าย ไกลผ#านอุปกรณB MCU
 - ตรวจสอบ Packit Loss และค#าต#างๆ
ของระบบ VCS ของจังหวัดในข#าย
 - ติดต#ออุปกรณB MCU เข0าส#วนกลาง
พร0อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง
 - ถ#ายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด
ในข#าย พร0อมควบคุมอุปกรณB MCU
 - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู0บังคับบัญชา
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

      2.1 การติดตั้งและซ#อมคอมพิวเตอรB
และอุปกรณB

เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร0องขอ รายงานตามไตรมาส
แบบรต.4,รต.2

ครั้ง ใช0 งปม. 
ศสข.9(นว.)

- ดําเนินการ 1 ครั้ง - - -

     2.2 การปรับปรุงเว็บไซคB ศสข.9 นว  - จัดเตรียมข0อมูลที่ต0องการเผยแพร# ดําเนินการ ครั้ง 24 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง 37.50  -  -
 - จัดทําข0อมูล ในรูปแบบภาษา HTML ,ASP เดือนละ 2 ครั้ง ศสข.9 (นว.)
 - ทดสอบข0อมูลและการแสดงผล
 - Upload ข0อมูลขึ้น Web Server
 - ทดสอบเรียกใช0งาน

     2.3 ระบบปLองกันและกําจัดไวรัส  - ตรวจสอบเส0นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
แบบองคBกร (Nod 32 Server)      (Ping)ว#าสามารถใช0งานได0ปกติหรือไม# ศสข.9 (นว.)

 - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน
     2.4 ระบบบริหารจัดการเครือข#าย ใช0โปรแกรมบริหารจัดการเครือข#าย มีการตรวจสอบ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ -  -  -
ของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ ข0อมูลทุกวัน ศสข.9 (นว.) จํานวน - ครั้ง

    2.5 ระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบโดยใช0โปรแกรม มีการตรวจสอบ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ -  -  -
(Firewall) ข0อมูลทุกวัน ศสข.9 (นว.) จํานวน - ครั้ง
3) การบริหารงบประมาณ
   3.1 งานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ#าย ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 18 ครั้ง 100 169,876.33  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)
ประจําเดือน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -
ศสข.9 (นว.)

   3.3 การใช0จ#ายงบประมาณประจําเดือน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 16 ครั้ง 100  -  -
ศสข.9 (นว.)

   3.4 การจัดซื้อ/จัดจ0าง ตามระเบียบ ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณBที่มีความ ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 25.53 -  -
สํานักนายกรัฐมนตรี (วิธีตกลงราคา) จําเปmนที่จะต0องดําเนินการจัดซื้อและ และจัดจ0างตาม ศสข.9 (นว.)

จัดจ0าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดเวลา
        3.4.1 จัดจ0างซ#อมครุภัณฑB ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ0าง ดําเนินการตาม ครั้ง 9 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง - -  -
สํานักงาน ส#งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
จ#ายเงินผู0รับจ0าง  พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน

         3.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน .วัสดุ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 37 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 8.11 900  -

คอมพิวเตอรB .วัสดุยานพาหนะและขนส#ง. ส#งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

วัสดุงานบ0านงานครัว .วัสดุไฟฟLาและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร#

ห.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน 
จ#ายเงินผู0ขาย พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน

4) การบริหารงานทั่วไป
   4.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร การลา .คําสั่งปฏิบัติ ครั้ง 36 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 33.33  -  -

หน0าที่เวร ,ตรวจเวร ศสข.9 (นว.)
(รายงานประจําเดือน)

   4.2 งานธุรการและสารบรรณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ รับ 115 ใช0 งปม.  -  - ข#าวรับ 366 ฉบับ 314.78  -  -
,ทะเบียนหนังสือส#ง ส#ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ข#าวส#ง 240 ฉบับ 279.07
รายงานประจําเดือน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   4.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 8 ครั้ง 66.67  -  -
บํารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   ๔.๔ งานยานพาหนะ การซ#อมแซม บํารุงรักษา รายงานผลเมื่อดําเนิน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50  -  -
การเสร็จเรียบร0อยแล0ว ศสข.๙ (นว.)

๕) การบริการต.าง ๆ
   4.4 งานยานพาหนะ การซ#อมแซม บํารุงรักษา รายงานผลเมื่อดําเนิน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 0 ครั้ง -  -  -

การเสร็จเรียบร0อยแล0ว ศสข.9 (นว.)
5) การบริการต.างๆ
    5.1 การตรวจสอบ/บํารุงรักษา ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -
รถยนตB ศสข.9 (นว.)
    5.2 การจัดห0องประชุม การจัดเตรียมความพร0อมอุปกรณB/โตrะ/ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50  -  -

เก0าอี้ และทําความสะอาด ศสข.9 (นว.)
    5.3 การตรวจซ#อมสาธารณูปโภค การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน/ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50  -  -

บํารุงรักษา และดําเนินการเมื่อมีการแจ0งเสีย รายงานประจําเดือน ศสข.9 (นว.)
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6) การตรวจสอบสถานภาพระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการ
บํารุงรักษาเชิงปDองกัน(PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 
(นว.) และกลุ.มงานข;อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัด
ในข.ายรับผิดชอบ
   6.1 ระบบสื่อสัญญาณ (ATM) ใช0โปรแกรม CLI  Manager ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -

การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.2 ระบบตู0ชุมสายโทรศัพทB MD 110 ใช0โปรแกรม FIOL ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.3 ระบบสื่อสารข0อมูล ใช0คําสั่ง Ping ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   6.4 ระบบไฟฟLา ,เครื่องยนตBกําเนิด  - ตรวจดูที่ตู0เมนไฟฟLา ร0อยละความสําเร็จของ สัปดาหB 48 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 25  -  -
ไฟฟLา ,เครื่องสํารองไฟฟLา (UPS)  - โดยการสตารBเครื่องยนตBกําเนิดไฟฟLา การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

 - ปtด-เปtดเครื่องสํารองไฟฟLา ดูการจ#ายไฟฟLาสํารองICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.5 วงจรสื่อสัญญาณทางไกล ดูสถานะหลอดไฟที่ NODE UIH ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.6 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการเชื่อมโยง ร0อยละความสําเร็จของ ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
(C-BAND) แบบ SCPC หรือแบบ FTDMA ระบบกับ ศสส.สป. การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

 - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑBที่กําหนดICT ทุกระบบ และ
 - ทดสอบการใช0งานโทรศัพทBข#าย มท. และ เครื่องมือสื่อสาร ไม#
ข#ายองคBการฯ น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.7 ระบบโทรศัพทBและโทรสาร ใช0โทรศัพทBเรียกออกทางใกล0 และทาง ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
ไกลไปยังจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

101



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   6.8 ระบบปLองกันไฟฟLากระโชก ดูสถานะหลอดไฟที่ตู0ปLองกันไฟฟLากระโชก ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
(Surge Protection) การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.9 เครื่องควบคุมการเปtด-ปtด  - ดูสถานะหลอดไฟ ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

 - ตรวจการทํางานของ Phase Protector ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.10 ระบบกราวดBอุปกรณBเครื่องมือสื่อสาร - ใช0เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
 - ตรวจดูบ#อกราวดB การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.11 ระบบบริหารจัดการเครือข#าย ใช0โปรแกรมบริหารจัดการเครือข#าย ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
ของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   6.12 ระบบโทรศัพทBในข#าย  - ใช0โปรแกรม VMS เชื่อมต#อกับอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จของ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ23.48  -  -
กระทรวงมหาดไทย (IP Phone)  - Read parameter ดึงข0อมูลจากอุปกรณB การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

มาตรวจสอบ ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.13 ระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
 ของ ศสข.9 (นว.)  - ดูตู0เครื่องควบคุมการกระพริบของหลอดไฟ การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.14 เครื่องปรับอากาศของศสข.9 (นว. เปtด-ปtด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
และการทํางานของเครื่อง การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น;อยกว.าร;อยละ 80

   6.15 ศูนยBข0อมูลกลาง  - ทดสอบเส0นทางการเชื่อมโยงไปยัง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ25  -  -
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด Server ของแต#ละจังหวัด (Ping) ศสข.9 (นว.)

 - ทดสอบเรียกใช0งานเว็บไซตB
 - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน

   6.16 ระบบปLองกันและกําจัดไวรัส  - ตรวจสอบเส0นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ25  -  -
แบบองคBกร (Nod 32 Server) (Ping) ว#าสามารถใช0งานได0ปกติหรือไม# ศสข.9 (นว.)

 - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน

103



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   6.17 การตรวจสอบระบบรักษาความ ตรวจสอบระบบการทํางานของกล#องควบคุม รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม. - ดําเนินการทุกวันทําการ25 - -
ปลอดภัยอุปกรณBสารสนเทศ การทํางานของอุปกรณBทําความสะอาดอุปกรณB ศสข.9 (นว.)
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) รายผลการตรวจสอบระบบการทํางานทุกวัน 

และรายเดือน
7) การบํารุงรักษาเชิงปDองกัน(PM) ระบบ
ปกติและอุปกรณ9 ICT ของศสข.9(นว.)
และกลุ.มงานข;อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   7.1 การบํารุงรักษาระบบตู0ชุมสาย ทําความสะอาดดูดฝุ|นตู0ชุมสาย ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 4 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 75  -  -
โทรศัพทB MD 110 ตรวจสอบการทํางานของตู0ชุมสายโทรศัพทB การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

อัตโนมัติ ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
ตรวจสอบระบบไฟฟLาสํารอง

   7.2 การบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพทB เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทB ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 4 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 75  -  -
โทรสาร โทรสาร การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ตรวจสอบการทํางาน ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.3 การบํารุงรักษาเครื่องปLองกันไฟฟLา ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
กระโชก (Surge Protection) ตรวจสอบการทํางาน การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.4 การบํารุงรักษาเครื่องควบคุมการ ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
เปtด - ปtด เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ตรวจสอบการทํางาน การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   7.5 การบํารุงรักษาระบบกราวดB ทําความสะอาดบ#อกราวนB ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
อุปกรณBเครื่องมือสื่อสาร ย้ําจุดต#อบารBกราวดBให0แน#นหนา การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.6 การบํารุงรักษาระบบไฟฟLา,เครื่องยนตBทําความสะอาด ดูดฝุ|น เติมน้ําหม0อน้ํา ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
กําเนิดไฟฟLา,เครื่องสํารองไฟฟLา (UPS) ตรวจดูน้ํามันเครื่อง การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.7 การบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทําความสะอาด ดูดฝุ|น อุปกรณBเครื่องมือสื่อสารร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
เครือข#ายของกระทรวงมหาดไทย การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.8 การบํารุงรักษาโทรศัพทBในข#าย ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
กระทรวงมหาดไทย (IP Phone) ตรวจสอบการทํางาน การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.9 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสารทําความสะอาดตู0ควบคุมการกระพริบ ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
(Self Support) ของ ศสข. 9 (นว.) ของหลอดไฟบนเสา การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ตรวจดูระบบสายสัญญาณ ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 
   7.10 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร0อยละความสําเร็จของ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ศสข.9 นว. ล0าง Filter กรองอากาศ การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ไม#น0อยกว#าร0อยละ 80 

   7.11 การบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรB ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกเดือน รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 8.33 - -
แม#ข#ายและเครื่องคอมพิวเตอรBลูกข#าย และรายงานผลไปศสส.สป. ศสข.9 (นว.)
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   7.12 อุปกรณBเชื่อมโยงสัญญาณ Digital ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ระหว#าง ศสข. สื่อสารจังหวัดผ#านใยแก0วนํา ศสข.9 (นว.)
แสง (FMUX301)
   7.13 อุปกรณBสลับสัญญาณ L 3 ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
(Router) ระหว#างศสข. - สื่อสารจังหวัด ศสข.9 (นว.)
Cisco รุ#น WS-C3850-24T
   7.14 การบํารุงรักษาระบบปLองกันและ ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกเดือน รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
กําจัดไวรัสแบบองคBกร ศสข.9 (นว.)
8) การติดตาม ควบคุม การบํารุงรักษา
อุปกรณ9เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ
(โครงการ Outsourcing) ของ ศสข.9(นว.)
8.1 ระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ตรวจสอบควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณB มีการกํากับการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 0 ครั้ง - - -
ของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) เครื่องมือสื่อสารของบริษัท และรายงานผลให0 ตรวจสอบและรายงาน ศสข.9 (นว.)

ศสส.สป. ทราบ ผลการดําเนินการ
8.2 ระบบสื่อสารข0อมูล ตรวจสอบควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณB มีการกํากับการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -

เครื่องมือสื่อสารของบริษัท และรายงานผลให0 ตรวจสอบและรายงาน ศสข.9 (นว.)
ศสส.สป. ทราบ ผลการดําเนินการ

8.3 เครื่องคอมพิวเตอรBแม#ข#าย (Data Serverเมื่อบริษัทฯ เข0ามาดําเนินการ รายงานผลภายหลัง ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
และเครื่องคอมพิวเตอรBลูกข#าย บริษัทฯ เข0ามาดําเนินการ ศสข.9 (นว.)
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. แผนการติดตาม ควบคุม บํารุงรักษาอุปกรณ9  ตรวจสอบการทํางานของ อุปกรณBที่อยู# ภายหลังเสร็จสิ้น ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข.าย 7 จังหวัด ในโครงการศูนยBข0อมูลกลางให0สามารถใช0งาน การปฏิบบัติงาน ศสข.9 (นว.)
ตามโครงการศูนย9ข;อมูลกลางของกระทรวงได0ปกติ
มหาดไทย และจังหวัด (โครงการ Outsourcingประสานการปฎิบัติงาน/ป�ญหา/อุปสรรค 
ของบริษัท) เพื่อร#วมกันหาแนวทางแก0ไข
10. การดําเนินงานระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่
10.1 ถวายความปลอดภัยด0านสื่อสาร แด# รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมจากมีการดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 4 ครั้ง 25 15,510 25
พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู#หัว สมเด็จพระนางเจ0าฯจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ แผนงาน ศสข.9 (นว.)
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศBขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตามแผนการใช0รถ
ทุกพระองคB สื่อสารดาวเทียม

เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบร.1
10.2 จัดเคลื่อนข#ายสื่อสารในภารกิจความมั่นคงรับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมจากมีการดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 8.33 24,380 -
ของชาติ/สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ จังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ แผนงาน ศสข.9 (นว.)
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช#วยเหลือผู0ประสบภัยพิบัติขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตามแผนการใช0รถ
/ประเพณี - วัฒนธรรม/ การเลือกตั้ง สส. สื่อสารดาวเทียม
ภารกิจอื่นๆ ที่รับการร0องขอ เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบร.1

107



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. การบํารุงรักษาเชิงปLองกัน (PM) ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จของ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ระบบสื่อสารดาวเทียม (C-Band) เครื่องมือสื่อสารที่ติดตั้งภายในรถยนตB การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)
แบบ SCPC หรือแบบ FTDMA สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ไม#น0อยกว#าร0อยละ 90 
12 ตรวจซ#อม/อุปกรณB/เครื่องมือสื่อสาร ตรวจซ#อมตามเวลามาตรฐานที่กําหนด ตามเวลามาตรฐาน ครั้ง 6 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 50 - -
/ระบบเครือข#ายของศสข. 9 (นว.) และรายงานตามแบบ ร.2 ตามประกาศของ ศสข.9 (นว.)
และกลุ#มงานข0อมูลสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติไปราชการ ตรวจซ#อมตามเวลา ศสส.สป.
 สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานที่กําหนดและรายงานตามแบบร.2 

(กรณีจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ)
13 การนิเทศงานและให0คําปรึกษาด0านเทคโนโลยีจัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง 2 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
สารสนเทศและการสื่อสารสื่อสารจังหวัด ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ได0รับ ศสข.9 (นว.)
กลุ#มงานข0อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดในข#ายรับผิดชอบการนิเทศ
สํานักงานจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ สรุปการดําเนินงาน และรายงาน
14 แผนการติดตามการใช0งานระบบปLองกันไวรัสประสานการปฎิบัติงานและสอบถาม/ป�ญหา/อุปสรรค รายงานผลหลังเสร็จสิ้น ครั้ง 2 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
แบบองคBกร (Nod 32 Server) ข0อเสนอแนะในการใช0งานระบบปLงอกันไวรัส(Nod การปฏิบัติงาน ศสข.9 (นว.)
จังหวัดในข#ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด จัดทํารายงานเสนอผู0บังคับบัญชา
15 แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ อาคารสํานักงานขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการตามแผน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ  - ครั้ง - - -
ป�จจุบัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ประจําป�งบประมาณ ศสข.9 (นว.)

พ.ศ. 2560 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 แผนงานการอบรมเพิ่มทักษะการใช0งานขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการตามแผนงาน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสB (E - Documentปฏิบัติตามแผนงานการอบรมเพิ่มทักษะการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสB (E - Document) 
ในการรับ - ส#ง หนังสือ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

17 แผนงานการจําหน#ายวัสดุหมดความจําเปmนของขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการตามแผนงาน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ดําเนินงานตามแผนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศสข.9 (นว.)
นครสวรรคB ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
18 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศนB ของศูนยBเทคโนโลยีขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการตามแผน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
สานสนเทศและการสื่อสาร เขต 9 ดําเนินการตามแผนงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศสข.9 (นว.)
นครสวรรคB 
19 แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ อาคาร ขออนุมัติแผนงาน ร0อยละความสําเร็จของ ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
สํานักงานป�จจุบันประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 การใช0งานของอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

ICT ทุกระบบ และ
เครื่องมือสื่อสาร ไม#
น0อยกว#าร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) การบริหารงบประมาณ
2.1 งานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ#าย ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 18 ครั้ง 25 169,876.33 -

เงินงบประมาณ ศสข.9(นว.)
ประจําเดือน

2.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 12 ครั้ง 25 - -
ศสข.9(นว.)

2.3 การใช0จ#ายงบประมาณประจําเดือน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจําเดือน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 16 ครั้ง 25 - -
ศสข.9(นว.)

2.4 การจัดซื้อ/จัดจ0าง ตามระเบียบ ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณBที่มีความ ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 12 ครั้ง 25 - -
สํานักนายกรัฐมนตรี (วิธีตกลงราคา) จําเปmนที่จะต0องดําเนินการจัดซื้อ และจัดจ0างตาม ศสข.9(นว.)

กําหนดเวลา
2.4.1 จัดจ0างซ#อมครุภัณฑBสํานักงาน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ0าง ดําเนินการตาม ครั้ง 9 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 0 ครั้ง 0 - -

ส#งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9(นว.)
หน.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
จ#ายเงินผู0รับจ0าง พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 37 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 900 -
คอมพิวเตอรB วัสดุยานพาหนะและขนส#ง ส#งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9(นว.)
วัสดุงานบ0านงานครัว วัสดุไฟฟLาและวิทยุ ห.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จ#ายเงินผู0ขาย พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน
2.4.3 การจ0างพนักงานทําความสะอาด ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -

และขออนุมัติดําเนินการจ0าง โดยดําเนินการ กําหนดเวลา ศสข.9(นว.)
ทั้งป� ตามบันทึกข0อตกลงหรือสัญญาจ0าง
และส#งมอบเปmนรายเดือนกรรมการจะดําเนิน
การตรวจรับและรายงานผลการตรวจรับต#อ
หน.หน#วยงาน จ#ายเงินให0ผู0รับจ0าง พร0อมใบ
สําคัญการรับเงิน 

2.4.4 การจ0างพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตามกําหนด ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ดําเนินการจ0าง โดยดําเนินการทั้งป� ตาม เวลา ศสข.9(นว.)
บันทึกข0อตกลงหรือสัญญาจ0าง และส#งมอบ
งานเปmนรายเดือน กรรมการจะดําเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับต#อ
หน.หน#วยงานจ#ายเงินให0ผู0รับจ0าง พร0อม
ใบสําคัญการรับเงิน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน.วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค9)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข.งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส.วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.การดําเนินงานระบบสื่อสารดาวเทียม รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 4 ครั้ง 25 15,510 25
เคลื่อนที่ จากจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ แผนงาน ศสข.9(นว.)
ถวายความปลอดภัยด0านสื่อสาร ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตามแผนการ
แด#พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู#หัว ใช0รถสื่อสารดาวเทียม
สมเด็จพระนางเจ0าฯ พระบรมราชินีนาถ เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1
และพระบรมวงศานุวงศBทุกพระองคB
3.1จัดเคลื่อนข#ายสื่อสารในภารกิจความ รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 25 24,380 -
มั่นคงของชาติ/สนับสนุนการปฏิบัติ จากจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ แผนงาน ศสข.9(นว.)
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช#วย ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตามแผนการ
เหลือผู0ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี - ใช0รถสื่อสารดาวเทียม
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส.สว. และ เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1
ภารกิจอื่นๆ ที่ได0รับการร0องขอ
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

1. การบํารุงรักษาเพื่อ
ป�องกัน (Preventive 
Maintenance:PM) 
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ) ICT ของ ศสข.
10 และจังหวัดในข5าย

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 
และอุปกรณ) ICT ของ ศสข.
10 (สฎ.) และจังหวัดในข5าย
ให8สามารถใช8งานได8อย5างมี
ประสิทธิภาพ

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (ปBละ 2 ครั้ง)

ร8อยละ 100 - - - - - -

2. โครงการนิเทศงาน
ติดตามและประสาน
การดําเนินงานของ 
ศสข.10 (สฎ.)ให8กับ
จังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการนิเทศงานตรวจ
เยี่ยมและประสาน การ
ปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - - - - -

3. การให8บริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน)
ทางไกล (VCS) และการ
ควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)

ให8บริการระบบการประชุม
วีดิทัศน)ทางไกลแก5กระทรวง 
ทบวง กรม และหน5วยงาน
ต5างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - ต.ค. 59 = 7 ครั้ง
พ.ย. 59 = 12 ครั้ง
ธ.ค. 59 = 7 ครั้ง

- - -

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด,านการสร,างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปCาหมาย

หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด,านการสร,างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปCาหมาย

หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

4. โครงการพัฒนา
บุคลากรและเสริมสร8าง
ประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช8
ประโยชน)

จัดเจ8าหน8าที่เข8าร5วมการ
ฝVกอบรมหลักสูตรต5างๆ ที่ 
ศสส.สป. หรือหน5วยงานอื่นๆ
จัด เพื่อมาปรับปรุงพัฒนา 
งาน ศสข.10 (สฎ.)

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - 19 - 24 ธ.ค. 59 
นายสราวุธฯ เข8าอบรม

24 - 30 ธ.ค. 59 
นายเดโชฯ เข8าอบรม

25 - -
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด,านการสร,างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปCาหมาย

หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

5. โครงการให8บริการ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ C-Band 
5.1 ถวายความ
ปลอดภัยด8านการ
สื่อสารแด5สมเด็จพระ
เจ8าอยู5หัว สมเด็จพระ
นางเจ8าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ)ทุก
พระองค)
5.2 จัดเครือข5ายสื่อสาร
ในภารกิจด8านความ
มั่นคงของชาติ/การ
ช5วยเหลือผู8ประสบภัย
พิบัติ/ประเพณี
วัฒนธรรม/การ
เลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได8ร8องขอ

ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band  เพื่อถวายความ
ปลอดภัยด8านการสื่อสารและ
ภารกิจที่สําคัญในเขต
รับผิดชอบและจังหวัดที่ร8องขอ

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - 20 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559
วางเครือข5ายอํานวยความ
สะดวกแก5ประชาชนในการ
เดินทางเข8าเฝ�าฯ กราบพระ
บรมศพสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ค5าย
ธนะรัชต) อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ) จํานวน 3ครั้ง

100 119,020 -
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด,านการสร,างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปCาหมาย

หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

6. โครงการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

ทําการล8างตรวจเช็คสภาพ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน    
12 เครื่อง ปBละ 2 ครั้ง

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - - - - -

7. โครงการตรวจซ5อม/
บํารุงรักษายานพาหนะ 
จํานวน 5 คัน

ดําเนินการตรวจซ5อม/บํารุง 
รักษารถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน รถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 คัน รถกระบะ 
จํานวน 2 คัน รถจักรยาน- 
ยนต) จํานวน 1 คัน

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - 8 พ.ย. 59 
ซ5อมรถ ษฐ 7398 กทม.
ซ5อมรถ 1กข 1527 กทม.

100  
17,340.63
10,808.07

-

8. โครงการตรวจซ5อม
อุปกรณ)เครื่องมือ
สื่อสารและระบบ
เครือข5ายของ ศสข.10 
(สฎ.) และจังหวัดในข5าย
รับผิดชอบ

ตรวจสอบและซ5อมอุปกรณ)
เครื่องมือสื่อสารและระบบ
เครือข5ายตามเวลามาตรฐาน
ที่กําหนด

ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร8อยละ 100 - - ศสข.10 ระบบดทรทัศน)
จํานวน 9 ครั้ง

100 - -
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. การบํารุงรักษาเชิง
ป�องกันระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT 
ให#กับจังหวัดในข(าย
รับผิดชอบ ได#แก( กระบี่ 
พัทลุง ตรัง และ 
นครศรีธรรมราช

ออกไปดําเนินการตรวจสอบระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�ด#าน ICT ทั้ง
 Hardware และ Software ทุกระบบ 
จํานวน 2 ครั้ง

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร#อยละ 100% - - ครั้งที่ 1 
ระหว(าง ต.ค. 59 ถึง มี.ค. 60

25 - -

ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นครศรีธรรมราช

2. นิเทศงานและให#
คําปรึกษางานด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก(เจ#าหน#าที่ที่
รับผิดชอบประจําจังหวัดใน
ข(ายที่รับผิดชอบ

จัดเจ#าหน#าที่ไปพบปะกับเจ#าหน#าที่ผู#ดูแล
ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�ด#าน 
ICT ประจําในข(ายที่รับผิดชอบ ได#แก( จ.
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง 
เพื่อ 
ทําความเข#าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด#าน 
ICT เพื่อเปJนแนวทางในการทํางานร(วมกัน
รับฟLงปLญหา ข#อคิดเห็น/เสนอแนะ เพื่อ
การปรับปรุงระบบต(างๆ ให#ประสิทธิภาพ
ต(อไป 
จํานวน 1 ครั้ง 4 จังหวัด

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 6,400 - 1.วันที่ 27-28 ต.ค. 59 
นิเทศงาน จ.พัทลุง 
2.วันที่ 24-25 พ.ย. 59
นิเทศงาน จ.กระบี่ 

100 - -
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.ติดตั้ง เชื่อมโยงวาง
เครือข(าย รื้อถอน ระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�
เครือข(าย ICT รถยนต�
สื่อสารดาวเทียม

เมื่อได#รับมอบหมายหรือได#รับการร#องขอ 
จัดรถยนต�สื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง 
เชื่อมโยงวางเครือข(ายระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ�ด#าน ICT ได#แก( 
1.ระบบโทรศัพท�
2.ระบบโทรสาร
3.ระบบ Internet WiFi

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือข(าย รื้อถอน 
ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�
เครือข(าย ICT รถยนต�สื่อสารดาวเทียม 
จํานวน 68 ครั้ง

25 - -

3.ระบบ Internet WiFi
4.ระบบวิทยุสื่อสารชนิดเชื่อมโยง
เครือข(ายดาวเทียม
5.ระบบการประชุมทางไกล(VCS)
เพื่อภารกิจถวายความปลอดภัยด#านการ
สื่อสารแด(พระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค�
 และให#บริการสนับสนุนตามภารกิจของ
รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ภารกิจของ
ผู#บริหารระดับสูง ตลอดจนภารกิจของ
สนับสนุนการช(วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
ต(างๆ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล#วทําการรื้อ
ถอนระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�
ต(างๆ ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ได#แก( 
จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง 
และพื้นที่อื่นๆตามที่ได#รับมอบหมาย
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.พัฒนาบุคลากรด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด#านการบริการ
จัดการระบบเครือข(าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

พัฒนาบุคลากรด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด#านการบริการจัดการ
ระบบเครือข(ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและด#านอื่นๆที่มีส(วนเกี่ยวข#อง
ต(อการปฎิบัติราชการร(วมกับ ศสส.สป.,
จังหวัดนครศรีธรรมราช,หน(วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข#องด#าน ICT และได#รับการพิจารณา

ร#อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร#อยละ 100 - - ฝaกอบรม จํานวน 4 ครั้ง 25 - -

เกี่ยวข#องด#าน ICT และได#รับการพิจารณา
จากผู#บังคับบัญชาให#เข#าร(วมฝaกอบรม

5.การให#บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน�

ให#บริการระบบประชุมวีดิทัศน�ทางไกล
(VCS)

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การให#บริการ

ร#อยละ 100 - - ให#บริการ 9 หน(วยงาน 28 ครั้ง  สนับสนุน
ภารกิจรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงต(างๆ ได#สําเร็จทุกครั้ง

25 - -

6.การตรวจสอบสถานภาพ
การใช#งานระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT 
ตลอดถึงการเช็คการ
เชื่อมโยงเครือข(ายต(างๆ 
ของศสข.11 
(นครศรีธรรมราช)เพื่อให#
ระบบและอุปกรณ�ต(างๆ ใช#
งานได#อย(างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ทุกระบบ ทั้ง  
Hardware Software ตามแบบรายงาน
อย(างน#อยวันละ1 ครั้ง ของวันทําการ

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ครั้ง 100% - - ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ทุกระบบ จํานวน 
304 ครั้ง

25 - -
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.ตรวจซ(อมเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ�ด#าน ICT
 ที่ใช#ราชการประจําศสข.11 
(นครศรีธรรมราช) และ
จังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 
ได#แก( นครศรีธรรมราช 
กระบี่ ตรัง และ พัทลุง

เมื่อได#รับแจ#ง หรือได#รับการร#องขอหรือ
ตรวจสอบพบว(าเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ�ด#าน ICT ขัดข#องเสียหาย
ต#องการดําเนินการตรวจซ(อมแก#ไขหรือ
ประสานงานกับหน(วยงานที่เกี่ยวข#อง
ดําเนินการให#ใช#งานได#อย(างรวดเร็ว

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ครั้ง 100 - ดําเนินการตรวจซ(อมแก#ไข จํานวน 22 ครั้ง 25 - -

กระบี่ ตรัง และ พัทลุง

8.ติดตามการใช#งานอุปกรณ�
ตามโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ�เชื่อมโยง
เครือข(ายระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS)

ติดตามการใช#งานอุปกรณ�ตามโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ�เชื่อมโยง
เครือข(ายระบบสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 
(MPLS) ศสข.11 ,จว.นศ.,กบ.,ตง.,และพท.

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ดําเนินการภารกิจ 25 - -

9.ควบคุมติดตามการายงาน
 การเช(าใช#วงจรสื่อสัญญาณ
ทางไกล UIH

ประสานงานการตรวจเช็คและติดตาม
รวบรวมรายงานการเช(าใช#วงจรทางไกลทุก
เดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือน)

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ติดตามรวบรวมรายงานงานการเช(าใช#วงจร
ทางไกล จํานวน 3 ครั้ง

25 - -

10.ควบคุมติดตามการ
รายงานการเช(าใช#วงจรสื่อ
สัญญาณระบบโทรศัพท� 
ISDN แบบ Basic Access 

ประสานงานการตรวจเช็คและติดตาม
รวบรวมรายงานการเช(าใช#วงจรทางไกลทุก
เดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือน)

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ติดตามรวบรวมรายงานงานการเช(าใช#วงจร
ทางไกล จํานวน 3 ครั้ง

25 - -

ISDN แบบ Basic Access 
Interface (BAI)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11.ตรวจสอบระบบกราวด� ตรวจสอบอุปกรณ�ระบบกราวด�ของ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�ต(างๆ ห#อง
เครื่องมือสื่อสาร ศสข.11 ให#อยู(ในภาพ
เรียบร#อยปกติ

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - - - - -

12.การให#บริการข#อมูล
ข(าวสารผ(านระบบ
1.ระบบโทรสาร

ให#บริการ รับ - ส(ง ข(าวสาร 
ผ(านเครื่องมือสื่อสารของหน(วยงาน

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การให#บริการ 

ร#อยละ 100 - - ให#บริการ ข(าวรับ - ส(ง จํานวน 1,082 ฉบับ
 สนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ได#สําเร็จทุกครั้ง รับ - ส(ง อิเล็กทรอนิกส� 

25 - -

1.ระบบโทรสาร
2.ระบบ E-mail
3.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส�

การให#บริการ 
รับ-ส(ง ข#อมูล
ข(าวสาร ได# 
100% 
- แบบรายงาน
ข(าว รับ - ส(ง ราย
เดือน

ได#สําเร็จทุกครั้ง รับ - ส(ง อิเล็กทรอนิกส� 
จํานวน 380 ฉบับ

13.ควบคุมดูแลระบบ
ป�องกันไวรัสแบบองค�กร 
เพื่อความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ

ตรวจสอบติดตามให#มีการใช#งานระบบ
ป�องกันไวรัส ของหน(วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ

มีปริมาณการใช#
งานไม(ต่ํากว(า 
95% ของเครื่อง
คอมพิวเตอร�ใน
ข(าย 
- แบบรายงาน
สถิติรายเดือน

ระดับ 5 - - ให#บริการปรับปรุงข#อมูลจํานวน 65 เครื่อง
 แก(ส(วนราชการในสังกัด

25
(ระดับ 5)

- -
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.การประหยัดพลังงาน
ของหน(วยงาน

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน    -
ประชุมชี้แจงวิธีการ                    -
ติดตามแก#ไขให#มีผลสัมฤทธิ์

ระดับความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ในการใช#พลังงาน
ไฟฟ�าและนํา

ระดับ 5 - - ออกคําสั่งประชุมชี้แจง 25
(ระดับ 5)

- -

ไฟฟ�าและนํา
ประปาแบบ
รายงานมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
รายเดือน

15.จัดทําข#อมูลเพื่อการ
วางแผน

วางแผนดําเนินการ (หาคอมพิวเตอร�
จัดเก็บข#อมูล)
จัดทํา จัดหาข#อมูล (วางระบบกําหนด
ขอบเขตงาน)
จัดเก็บข#อมูล (ออกแบบการจัดเก็บข#อมูล)
ทบทวน ตรวจสอบข#อมูล (รวบรวมจัดเก็บ
ข#อมูล)
แสดงผล นําไปใช#งาน (รายงานผล)

จัดทําคลังข#อมูล
ของหน(วยงาน

ระดับ 5 - - วางแผนดําเนินการ
(หาคอมพิวเตอร�จัดเก็บข#อมูล)
จัดทํา จัดหาข#อมูล
(วางระบบกําหนดขอบเขตงาน)
จัดเก็บข#อมูล
(ออกแบบการจัดเก็บข#อมูล)

25
(ระดับ 3)

- -

16.โครงการจ#างเหมา
พนักงานทําความสะอาด 

ดําเนินการจ#างเหมาบริการทําความ
สะอาดตรวจรับเบิกจ(าย

ร#อยละของ
ความสําเร็จของ

ร#อยละ 100 96,000 96,000 ทําสัญญาจ#างเหมาทําความสะอาดจํานวน 
1 คน และได#เบิกจ(ายแล#วจํานวน 3 งวด 

25 - -

และบริเวณโดยรอบ การดําเนินงาน เปJนเงิน 24,000 บาท
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน  (Preventive 
Maintenance : PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ+ ICT ที่ใช2งาน
ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และ
ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

บํารุงรักษาอุปกรณ+ เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ+ ICT ที่ใช2งาน
ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ให2
สามารถใช2งานได2ตามปกติ (ป>ละ 1
 ครั้ง)

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร2อยละ 100 - - ยังไมDได2ดําเนินการ - - -

2.การนิเทศงานและคําปรึกษา
ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ลูกขDาย

ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยม
และประสานการปฏิบัติงานสื่อสาร
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร2อยละ 100 - - ยังไมDได2ดําเนินการ - - -

3.โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
3.1จัดเตรียมเครือขDายสื่อสาร
3.2จัดเครือขDายสื่อสารใน

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ในขDาย
รับผิดชอบและตามที่จังหวัดร2องขอ
จัดทําแผนการใช2รถสื่อสารดาวเทียม
ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
แจ2งจังหวัดที่จะไปดําเนินการ
ติดตั้งวางเครือขDายสื่อสาร
รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอ
ผู2บังคับบัญชา

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร2อยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ออกปฏิบัติถวายความปลอดภัย
ด2านการสื่อสารแดDพระบรมวงศานุวงศ+ 
จํานวน 2 ครั้ง และรักษาความปลอดภัย

ด2านการสื่อสารสนับสนุนภารกิจของ
นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมเยือน

ผู2ประสบภัยน้ําทDวม จํานวน 1 ครั้ง

25 - -

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด=านการสร=างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วย
นับ

ค�า
เป@าหมาย

จัดสรร ตามสัญญา
ร=อยละ

ร=อยละ
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด=านการสร=างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วย
นับ

ค�า
เป@าหมาย

จัดสรร ตามสัญญา
ร=อยละ

ร=อยละ

4.การให2บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน+ทางไกล (VCS) และควบคุม
ระบบ MCU

ให2บริการระบบประชุมวีดิทัศน+
ทางไกล แกDกระทรวง ทบวง กรม 
และหนDวยงานตDาง ๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร2อยละ 100 - - ได2ดําเนินการให2บริการประชุมผDาน
ระบบวีดิทัศน+ทางไกล จํานวน 31 ครั้ง 9
 หนDวยงาน ประกอบด2วย มท., ทด., กษ.
, ปค., สอ., มท., กพร., สรอ., สบจ., 
และปภ.

25 - -

5.งานสารบรรณหนังสือผDาน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส+

เปUดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส+
ลงรับหนังสือพร2อมปริ้นเอกสาร
ลงทะเบียนรับ
นําเสอผู2บังคับบัญชา
แจกจDายงานให2ผู2รับผิดชอบ

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร2อยละ 100 - - ทุกวันจะทําการเปUดระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส+เพื่อรับ และสDงหนังสือ
ผDานทางระบบฯ และปริ้นเอกสารเพื่อ
เสนอผู2บังคับบัญชาแจกจDายมอบ
ผู2รับผิดชอบ

25 - -

6.งานรายงานผลการเบิกจDาย
งบประมาณประจําป> 2560

รวบรวมข2อมูลเบิกจDายงบประมาณ
รายเดือน
จัดทํารายงานเสนอผู2บังคับบัญชา
สDงรายงานให2 ศสส.สป.

จัดทํารายงานสDงให2 
ศสส.สป. (รายเดือน)

รวยงาน
(ราย
เดือน)

12 - - รายงานผลการเบิกจDายงบประมาณราย
เดือน ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม ให2
 ศสส.สป.

25 - -

7.งานรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการของศูนย+เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 
2560 รายไตรมาส 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป>
จัดทํารายงานเสนอผู2บังคับบัญชา
สDงรายงานให2 ศสส.สป.

จัดทํารายงานสDงให2 
ศสส.สป. (รายไตร
มาส)

ร2อยละ
รายงาน
(ราย

ไตรมาส)

4 - - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2560 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2559) ให2 ศสส.สป.

25 - -
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด=านการสร=างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วย
นับ

ค�า
เป@าหมาย

จัดสรร ตามสัญญา
ร=อยละ

ร=อยละ

8.การบริหารจัดการโครงการ
กล2องโทรทัศน+วงจรปUด (CCTV) 5
 จังหวัดชายแดนภาคใต2

บริหารจัดการการจ2างซDอมแซม
และบํารุงรักษาโครงการ
กล2องโทรทัศน+วงจรปUด (CCTV)
จังหวัดชายแดนใต2

ร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร2อยละ 100 - - ดําเนินการตามเป�าหมายตามห2วงเวลา 25 - -
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คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา 
 
    นายรังสฤษดิ์  จิตดี ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.   

คณะทํางาน 
 
1. นายเถลิงศักดิ์   นุชประหาร ผอ.กลุ*มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร กตป.ศสส.สป. 
2. นางสาวสุภาพร จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
3. นางนพวรรณ ประคองศิลป3 นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
4. นางสาวมรกต ชัดใจ พนักงานวิเคราะห�นโยบายและแผน กตป.ศสส.สป. 
5. นางสาวจิราพัชร ไข*ทา พนักงานวิเคราะห�นโยบายและแผน กตป.ศสส.สป. 

ที่มาของข�อมูล 
 
1. กลุ*มงานอํานวยการ  ศสส.สป. 
2. กลุ*มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
3. กลุ*มงานโครงสร�างพื้นฐานด�านสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
4. กลุ*มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร  ศสส.สป. 
5. กลุ*มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป. 
6. ศสข. 1 - 12  ศสส.สป. 
 


