




 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ไตรมาสที่ 2  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  

 
                                                                                                                      

กลุ.มงานติดตามประเมินผลด/านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

โทรศัพท)/โทรสาร 0 2282 6560-79 
เบอร) มท. 51112,51129 

E-mail: moi0210.4@gmail.com 



 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 



ข 

 

 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป.  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 60) 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข6งขันของประเทศ  

ผลผลิต : ส6วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน6วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว6างดําเนินการ ยังไม6ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 20 12 8 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ 8 - 8 - 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 14 7 5 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 16 6 10 - 
5 กลุ�มงานโครงสร)างพื้นฐาน 10 3 7 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร.ฯ 17 8 9 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ 12 3 5 4 
8 ศสข.2 ชลบุรี 13 - 13 - 
9 ศสข.3 นครปฐม 11 7 4 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 13 7 3 3 
11 ศสข.5 อุดรธานี 15 3 4 8 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 12 7 4 1 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 15 13 1 1 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 12 3 4 5 
15 ศสข.9 นครสวรรค. 19                                                                                                                           5                                                                                                                            11 3 
16 ศสข.10 สุราษฎร.ฯ 8                                                                                                                            7 1 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 16             1                                                                                                                            15 - 
18 ศสข.12 สงขลา 8 3                                   3 2 

รวม 251 102 117 32 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 60) 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน�วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบรายจ3ายอื่น รวม 
ผลงาน เบิกจ3าย ร4อยละ 

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  168,333,754.51 24.44 

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�างการเบิกจ�ายของกองคลัง สป.   

1.2 รายการผูกพันใหม� (โครงการดับเพลิงและสารบรรณอิเล็กทรอนิกสG)  20,000,000      

     1.2.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณGสารสนเทศและการสื่อสาร(ดับเพลิง)  14,000,000   - ลงนามในสัญญากับบริษัท กลิสเทน 
อินเตอรGเทรด จํากัด เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 

  

     1.2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสGของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 6,000,000   - คณะกรรมการพิจารณาผล พจิารณา วันที่ 
18 เม.ย.60 

  

1.3 รายการจัดหาปKเดียว (11 รายการ)        

     1.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสGของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 15,000,000   - คาดว�าลงนามในสัญญา วันที่ 23 เม.ย.60   

     1.3.2 โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยสุื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ�นดินของ
กระทรวงมหาดไทย(ระยะที่ 1) 

 27,883,200    - ร�างประกาศและร�างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสGเผยแพร�ทางเว็บไซตGของ
ส�วนราชการ 

  

ค 

 

หน�วย : บาท 



 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบรายจ3ายอื่น รวม 
ผลงาน เบิกจ3าย ร4อยละ 

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

     1.3.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัสายดิน (Ground System)  
ของระบบเครื่องมือสื่อสาร 

 15,000,000   - ลงนามในสัญญากับบริษัท คอม เทรดดิ้ง 
จํากัด เมื่อวันที่ 13 มี .ค.60 วงเงินใน
สัญญา 14,400,000 บาท 

  

     1.3.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปVด (CCTV) ภายใน
กระทรวงมหาดไทยและศูนยGเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 10,312,400   - อยู�ระหว�างเสนอคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการพิจารณาผล 

  

     1.3.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณGเพื่อการประชุมของ
กระทรวงมหาดไทย 

 4,082,000   - ดําเนินการในส�วนของห�องประชุม 3 
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 482,000 
บาท 

  

     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   - ยังไม�ส�งมอบงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 
พ.ค.60 

  

     1.3.7 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปVด (CCTV) บริเวณภายนอกศูนยGราชการ 
จังหวัดลําปาง  14 ตัว 

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

     1.3.8 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปVด (CCTV) บริเวณศาลากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู16 ตัว 

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

     1.3.9 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปVด (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�องโทรทัศนGวงจรปVด (CCTV) พร�อมปรับปรุงของเดิม 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 8 ตัว  

 500,000   - จังหวัดดําเนินการ เบิกจ�ายเรียบร�อยแล�ว 500,000  

     1.3.11 โครงการติดตั้งระบบกล�องโทรทัศนGวงจรปVด (CCTV) บริเวณศาลากลาง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25 ตัว 

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

939,500  

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 – 53 
ศสข. 1 - 12  54 – 161 
คณะผู
จัดทํา  162 

 

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
 - งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ
- งานธุรการต�างๆ และงานกิจกรรม
พิเศษ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ ร�อยละ - - 50 - -

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร งานวางแผน วิเคราะห:และจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ�ายประจําป;

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - ไม�มีรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2

50 - -

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

1



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.
2560 ให�กับ ศสข. 1 - 12

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 4,925,600 - โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ
ศสข. จํานวน 12 เขต ครั้งที่ 1
 (ต.ค. 59 - ม.ค. 60) เพื่อ
เปEนค�าใช�จ�ายในส�วนของ
ค�าตอบแทน ค�าใช�สอย ค�า
วัสดุ และค�าสาธารณูปโภค
(ไม�มีรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

50 - -

งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 
2560 ให�กับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 33,532,982 - โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต� เพื่อ
เปEนค�าจ�างบํารุงรักษา
กล�องโทรทัศน:วงจรปHด CCTV

100 - -

2



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

งานเร�งรัดติดตามการเบิกจ�าย
งบประมาณ พ.ศ.2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�งหน�วยงาน
ภายในสังกัด ศสส.สป. และ 
ศสข. เร�งรัดเบิกจ�าย
งบประมาณตามมาตรการ
เพื่อประสิทธิภาพการใช�จ�าย
งบประมาณ จํานวน 6 เรื่อง 
(ไม�มีรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

50 - -

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณ

ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�งเวียนกับระเบียบ
การเบิกจ�าย การขยายเวลา
ก�อหนี้ผูกพันจํานวน 1 เรื่อง 
(ไม�มีรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2)

50 - -

3



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.
2560 ให�กับ สนจ.ลําปาง สนจ.
หนองบัวลําภู สนจ.ชุมพร สนจ.
แม�ฮ�องสอน สนจ.ปราจีนบุรี

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

100 2,945,243 100

งานบริการเบิกจ�ายงบประมาณ
รายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 
2560       ทุกประเภทของข�าราชการ 
ลูกจ�าง บริษัท หรือหน�วยงานที่เปEน
ผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือถึง สนผ.สป. เพื่อ
ควบคุมงบประมาณ (FMD) 
พ.ศ. 2560 งานบริการ     
ทุกประเภทของข�าราชการ 
ลูกจ�าง บริษัทหรือหน�วยงานที่
เปEนผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง

100 302,235,211.69 100

4



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

งานขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
และการส�งใช�เงินยืมทดรองราชการ

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - มีหนังสือแจ�งกองคลัง สป. 
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการและส�งใช�เงินยืมทด
รองราชการจากการ
ปฏิบัติงานของข�าราชการ
และลูกจ�างในสังกัด ศสส.สป.
 มีจํานวน 19 เรื่อง

100 618,238 100

3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร งานควบคุมการเบิกจ�ายวัสดุ/ครุภัณฑ:
- งานซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ:ของ 
ศสส.สป.
- งานตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ:ประจําป;
- งานควบคุมการใช�ยานพาหนะ/การ
เบิกจ�ายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศสส.สป.
- งานจัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ
ของ ศสส.สป.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - กํากับการดําเนินงานโครงการ
เช�าให�เปEนไปตาม
สัญญา 11 โครงการ 
กํากับการดําเนินงานโครงการ
จ�างให�เปEนไปตามสัญญา 9(
ไม�มีรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2)

25 - 25

จ�างเหมารักษาความปลอดภัย ศสส.สป.
 ประจําป;งบประมาณ 2560 รปภ.

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

- 342,000 50

5



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 600,000 600,000 บัตรเติมน้ํามัน - 79,023.20 13.17

จ�างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด
อาคารศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. ประจําป;งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (แม�บ�าน)

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

100 306,000 50

จ�างเหมาบริการ ทํางาน ที่ศสส.สป. ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

100 1,528,765.16 58

จัดซื้อน้ําดื่มประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 
2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

100 23,680 32.89

จ�างเหมาบริการเพื่อปXองกันและกําจัด
ปลวก มด แมลงสาบ และหนู ประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 70,000 70,000 ใบสั่งจ�างเลขที่ ศสส.จ 
3/2560 ลงวันที่ 26 ต.ค. 59

100 เบิกจ�ายสิ้นป;
งบประมาณ

-

จัดซื้อหนังสือพิมพ:รายวัน ประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

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

100 3,720 44.28

6



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด7านการสร7างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบ ลิฟต:
โดยสาร ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 35,310 35,310 ใบสั่งจ�างเลขที่ ศสส.จ 
2/2560 ลงวันที่ 20 ต.ค. 59

100 เบิกจ�ายสิ้นป;
งบประมาณ

-

ปรับปรุงอาคารศูนย:เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร วิสุทธิ
กษัตริย: (ทาสีภายนอก)

ร�อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร�อยละ 100 1,156,000 582,000 เบิกจ�ายเงินให�ผู�รับจ�าง
เรียบร�อยแล�ว(ผู�รับจ�างส�งมอบ
งานล�าช�ากว�ากําหนด จํานวน
 14 วัน ค�าปรับวันละ 582 
บาท เปEนเงินจํานวน 8,148 
บาท)

100 573,852 98.60

ทําสัญญาโครงการเช�าใช�บริการฯเช�า
สัญญา 11 โครงการ

เบิกจ�ายไตรมาส 2 แล�ว 
จํานวน 10 โครงการ อยู�
ระหว�างดําเนินการ จํานวน   
 1 โครงการ

ทําสัญญาโครงการจ�างใช�บริการฯ 9 
โครงการ

เบิกจ�ายไตรมาส 2 แล�ว 
จํานวน 6 โครงการ อยู�
ระหว�างดําเนินการ จํานวน  3
 โครงการ
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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� 
 

การดําเนินงานให�ความรู� ติดตามผลการ - - - - - อยู�ระหว�างดําเนินงาน 50 - -

ติดตามผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน รับทราบป$ญหาอุปสรรคและ

รับทราบป$ญหาอุปสรรคในพื้นที่ ขยายผลการดําเนินงาน ของ ศสส.สป. สู�

และขยายผลการดําเนินงานของ ศสข. รวมถึงจังหวัดลูกข�าย

ศสส.สป.   - เขียนโครงการ

  - จัดทํารายระเอียดโครงการ

   - ทําหนังสือขออนุมัติโครงการ

  - ขออนุมัติดําเนินโครงการและเดินทางไปราชการ

  - พิธีเป6ดการนิเทศงานฯ      

  - วิทยากรให�ความรู� 

  - แลกเปลี่ยนความรู�ระหว�างผู�ร�วม

สัมมนาและวิทยากรกลุ�ม

  - รับทราบป$ญหาอุปสรรคในพื้นที่

  - รวบรวมแบบสอบถาม

  - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได�

 -ประมวลผลความพึงพอใจและไม�พึงพอใจ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

  - จัดทําสรุปรายภาค

  - จัดทํารายงานเป8นรูปเล�ม

  - นําเสนอผู�บังคับบัญชา

  - นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซต;ของ 

 ศสส.สป. และของ สตป.

2. การจัดทําสรุปผลการราชการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการ จํานวนเอกสาร เล�ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 50 - -

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป? ที่ได�จัดทําเป8น จํานวน 2 เล�ม

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ  พ.ศ. 2560 รายไตรมาส รูปเล�ม

  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสละ 1 เล�ม

  - กําหนดแบบฟอร;ม แจ�งวิธีการ

รายงานผล

  - หน�วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล

  - รวบรวม ประมวล วิเคราะห;ข�อมูล

  - จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

  - นําเสนอผู�บังคับบัญชา

  - นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซต; ศสส.
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

3. การติดตามประเมินผลการ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสาร เล�ม 1 - - อยู�ระหว�างดําเนินงาน 50 - -

ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ  ศสส. ประจําป? ที่ได�จัดทําเป8น

ของ ศสส.สป. ประจําป? 2560 งบประมาณ พ.ศ. 2560  รายป? รูปเล�ม

  -  ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาสละ 1 เล�ม

รายจ�ายประจําป?

  - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด�าน ICT

 ที่ได�รับงบประมาณ

 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการ

  - นําเสนอผู�บังคับบัญชาทราบ/ นําออก

เผยแพร�ทางเว็บไซต;
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

4. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตาม จํานวนเอกสาร เล�ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 50 - -

ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได�รับจัดสรรประจําป? ที่ได�จัดทําเป8น จํานวน 2 เล�ม

ได�รับจัดสรร ประจําป? งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายไตรมาส รูปเล�ม

งบประมาณ 2560  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสละ 1 เล�ม

 - หน�วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล

 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห;

 - จัดทํารายงานเป8นรูปเล�ม

 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซต;

5. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 50 - -

 และอุปกรณ; ICT ของ ศสส.สป. อุปกรณ; ICT รวบรวมเอกสารที่ได�รับ สรุปผลการติดตั้ง จํานวน 6 ชุด

การรายงานจากส�วนกลาง และจาก ระบบและอุปกรณ;

  ศสข. 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน

 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ;

 ICT รายเดือน นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซต;
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

6. การติดตามประเมินผลการเช�า รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 50 - -

วงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว จาก ศสข. 1-12 และผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการใช� จํานวน 6 ชุด
 2 Mbps ของทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร;เมชั่น งานปกติ

ไฮเวย; จํากัด หรือเกิดขัดข�อง
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน ณ จุดใดบ�าง

 - สรุปผลการใช�งาน 1 เดือน/ชุด
7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจาก จํานวนเอกสาร 

 
ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 50 - -

การเช�าใช�สัญญาณดาวเทียม ส�วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได� สรุปผลการใช� จํานวน 6 ชุด
รถสื่อสารดาวเทียม ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม งานดาวเทียม

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน และ ให�บริการ

  - สรุปผลประเมินการเช�าวงจรสื่อ รถดาวเทียม
สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด
และ Ku - Band
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

8. การสํารวจความพึงพอใจและ การสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจ จํานวนเอกสาร ครั้ง 2 - - ดําเนินการแล�ว 1 ครั้ง 50 - -

ไม�พึงพอใจต�อคุณภาพการ ต�อคุณภาพการให�บริการของ ศสส.สป. สรุปผลสํารวจ

ให�บริการของ ศสส.สป. ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 ความพึงพอใจ

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560  - จัดทําแบบสํารวจใน 12 งานบริการ และไม�พึงพอใจ

 - เสนอขอความเห็นชอบต�อผู�บังคับบัญชา คุณภาพการ

 - เสนอผู�บังคับบัญชาทอดแบบสอบถาม ให�บริการ ของ

 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห; ศสส.สป. ป?ละครั้ง
 - สรุปผลความพึงพอใจและไม�พึงพอใจฯ

 - จัดทํารายงานเป8นรูปเล�ม

 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซต;
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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�วยงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 100 - -
หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท.ตามที่ร�องขอ ดําเนินการตาม การร�องขอจากหน�วยงาน

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ภารกิจและการ (1 เว็บไซต�)
  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความ ร�องขอจาก สํานักงานรัฐมนตรี มท.
ต�องการตามความประสงค�ของหน�วยงาน หน�วยงาน
 - ออกแบบเว็บไซต� พร�อมแผนผังเว็บไซต� (ร�อยละ 100)
 (Site Map) และหน�าเว็บเพจที่เชื่อมโยง
  - ออกแบบเว็บไซต�พร�อมจัดทําเว็บไซต�
ต�นแบบ  (Prototype)
  - พัฒนาเว็บไซต�
  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข
  - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน
  - ให�คําปรึกษา ประสานงานและ
แก�ไขปBญหาให�กับผู�ใช�งาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

2. การปรับปรุงเว็บไซต�ของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต�ทั้ง 3 เว็บไซต� ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 100 - -
กระทรวงมหาดไทย ตามที่หน�วยงานร�องขอและตามภารกิจ ดําเนินการตาม การร�องขอจากหน�วยงาน

(www.moi.go.th) เว็บไซต� ของหน�วยงาน ภารกิจและการ (59 เรื่อง)

เครือข�ายภายใน (moinet)   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ร�องขอจาก

และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโน /ตามภารกิจ หน�วยงาน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการใน (ร�อยละ 100)

(www.ict.moi.go.th) เผยแพร�ข�อมูล และบริการอิเล็กทรอนิกส�
ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน
  - ออกแบบระบบให�ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการใช�งาน
  - ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจตามแบบ
หรือแนวทางที่กําหนด
  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข
  - ใช�งานจริง ประสานแก�ไข
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 100 - -
หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. นําเข�าข�อมูล การร�องขอจากหน�วยงาน

ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) (38 เรื่อง)

(www.moi.go.th) และ /ตามภารกิจ
เว็บไซต�เครือข�ายภายใน   - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการ
(moinet) เผยแพร�ข�อมูล และบริการอิเล็กทรอนิกส�

ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน
  - ทําการ Scan หรือปรับปรุงข�อมูล
ให�อยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
  - ทําการเผยแพร�ข�อมูลผ�านเครือข�าย
ภายในหรือเครือข�ายภายนอกตาม
ความประสงค�ของผู�ขอรับบริการ
  - ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

4. ถ�ายทอดสดการประชุม ดําเนินการถ�ายทอดสดการประชุมต�าง ๆ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -
ผ�านระบบ Video Streaming  ผ�านระบบ Video Streaming ถ�ายทอดการ (16 ครั้ง)

   - ได�รับสําเนาหนังสือแจ�งจากส�วน ประชุม

เทคโนโลยีการสื่อสาร (ร�อยละ 100)

   - จัดเตรียมอุปกรณ�สําหรับการใช�งาน
ถ�ายทอดสด
   - ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย
ให�พร�อมใช�งาน
   - ทําการถ�ายทอดสดการประชุม
   - จัดทําระบบการถ�ายทอดการประชุม
ย�อนหลัง

17



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

5. การตรวจสอบเว็บไซต� ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต�ที่มีหัวข�อ ร�อยละของ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -
ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น /ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย� ความสําเร็จใน (208 เว็บไซต�)
สถาบันพระมหากษัตริย�   - ค�นหาที่อยู�เว็บไซต� (URL) ที่มีข�อความ การตรวจสอบ

รูปภาพ Clip Video  ที่มีหัวข�อ/ประเด็น
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย�
  - จัดเก็บข�อมูลเป̂นรายสัปดาห�
  - ส�งเมล�ข�อมูลที่ค�นพบให�กับศูนย�ติดตาม
และเฝ̀าระวังการนําเสนอ
ข�อมูลข�าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือ
ไม�เหมาะสมผ�านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ตํารวจแห�งขาติ
  - รวบรวมข�อมูลเป̂นรายเดือน
  - ส�งให�กับสํานักกิจการความมั่นคง
ภายใน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

6. การประสานตอบกระทู�ที่ ประสานข�อมูลและตอบกระทู�ที่ได�มีผู�ซัก ร�อยละ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -
มีข�อซักถามในเว็บไซต� ถามในเว็บไซต�ของกระทรวงมหาดไทย ความสําเร็จของ (2 เรื่อง)
กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) การตอบกระทู�

(www.moi.go.th)   - ทําการตรวจสอบกระทู�ในเว็บไซต�ขอ
งกระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th)
  - พิจารณาข�อซักถามว�าเกี่ยวข�องกับส�วน
ราชการใดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  - ติดต�อประสานขอข�อมูลเบื้องต�น
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
  - ตอบข�อซักถามของผู�ที่ถามเข�ามา
ในกระทู�
  - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามการร�องขอ - - -

และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ พัฒนาระบบงานสารสนเทศ(Application) ดําเนินการตาม จากหน�วยงานให�ปรับปรุง

(Application) ให�เหมาะสมกับ  ให�เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ การร�องขอจาก แก�ไข และเพิ่มเติม (3 ระบบ)

ลักษณะงาน หน�วยงานร�องขอ หน�วยงาน 1. ระบบฐานข�อมูลและสืบค�น

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) ข�อมูลผู�ได�รับพระราชทาน

  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ เหรียญราชการชายแดน 

ผู�ใช�การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า และเหรียญพิทักษ�เสรีชน

(input) ข�อมูลออก (output) (กองการเจ�าหน�าที่)

  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล 2. ระบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่ม

(Flow Chart) ประสิทธิภาพการทํางานของ 

  - ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน ผวจ. และนายอําเภอ (สนผ. 

ออกแบบหน�าจอโปรแกรม ร�วมกับ สตร.)

  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม 3. ระบบติดตามประเมินผล

ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม การดําเนินงานตามแผน

  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้งโปรแกรม ยุทธศาสตร� สํานักงานปลัด

ที่พัฒนา ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด

  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม (สํานักนโยบายและแผน สป.)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปBญหาให�กับผู�ใช�งาน

8. งานศึกษา วิเคราะห� ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน และพัฒนาระบบงานสนับสนุน ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงานร�องขอ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน (Back Office, การร�องขอจาก
(Back Office, Front Office) Front Office) ตามที่หน�วยงานร�องขอ หน�วยงาน

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100)
  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ
ผู�ใช� การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า

 (input) ข�อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล ขั้นตอน
การดําเนินงาน (Flow Chart)
  - ออกแบบฐานข�อมูลออกแบบรายงาน
 ออกแบบหน�าจอโปรแกรม
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม
ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้งโปรแกรม
ที่พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน
งานและแก�ไขปBญหาให�กับผู�ใช�งาน

9. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงานร�องขอ
ภูมิศาสตร� (GIS) (GIS) ตามที่หน�วยงานร�องขอ การร�องขอจาก

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน
  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ (ร�อยละ 100)  
ผู�ใช�การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า

 (input) ข�อมูลออก (output)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล ขั้นตอน

การดําเนินงาน(Flow Chart) ออกแบบ
ฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน  ออกแบบ
หน�าจอระบบ
  - พัฒนาระบบโดยสร�างระบบตามที่ได�
ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
  - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่
พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ
  - ส�งมอบระบบ
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน
งานและแก�ไขปBญหาให�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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

10. เป̂นศูนย�กลางประสาน ดําเนินการประสานข�อมูลสารสนเทศของ ร�อยละของการ - - - - ดําเนินการตามการร�องขอจาก 100 - -
ข�อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและ ดําเนินการตาม หน�วยงาน (4 จังหวัด ได�แก� 
มหาดไทย จังหวัดและ  กลุ�มจังหวัด การร�องขอจาก อ�างทอง ประจวบคีรีขันธ� ตาก
กลุ�มจังหวัด   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน และพิจิตร ซึ่งดําเนินการ

  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�อง (ร�อยละ 100) เรียบร�อยแล�ว)
การตามความประสงค�ของหน�วยงาน
  - ประสานขอข�อมูลจากหน�วยงานที่เป̂น
เจ�าของข�อมูล
  - ติดต�อขอรับข�อมูลจากหน�วยงานที่เป̂น
เจ�าของข�อมูล
  - นําข�อมูลที่ได�รับมาปรับปรุงตาม
ความต�องการ
  - ส�งมอบข�อมูล
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

11. ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูล ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูลเพื่อ ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - - -
เพื่อการบริหารและวางแผน การบริหารและวางแผนพัฒนาของ ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงานร�องขอ
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย การร�องขอจาก

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน
  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�อง (ร�อยละ 100)
การตามความประสงค�ของหน�วยงาน
  - พัฒนา และปรับปรุงข�อมูลตามความ
ต�องการ
  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข
  - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปBญหาให�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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

12. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
สอบการใช�ทรัพยากรในระบบ ให�กับผู�ขอใช�เครือข�ายมหาดไทย ตรวจสอบ ( 26 คน)
Internet (Authentication)   - รับเอกสารการลงทะเบียนของผู�ใช� (ร�อยละ 100)

เครือข�าย
 - ผู�ขอใช�เครือข�ายลงทะเบียนผ�านเว็บไซต�
  - ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร
โดยต�องมีผู�บังคับบัญชารับรอง
  - ตรวจสอบและทําการอนุญาตให�ผู�ขอ
ให�เครือข�ายสามารถใช�งานเครือข�าย
มหาดไทย
  - แจ�งผู�ขอใช�บริการเครือข�ายสามารถ
 ใช�งานได�
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

13. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� รักษาระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�าย หน�วยงานที่ (- ครั้ง)
แม�ข�าย   - ติดตั้งเครื่องแม�ข�าย ร�องขอ

  - ตรวจสอบระบบการใช�งาน (ร�อยละ 100)

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

14. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100 - -
รักษาและติดตั้งระบบป̀องกัน และติดตั้งระบบป̀องกันไวรัส หน�วยงานที่ (82 เครื่อง)
ไวรัส   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ ร�องขอ

  - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่ (ร�อยละ 100)

จะติดตั้ง
  - ติดตั้งโปรแกรมป̀องกันไวรัส NOD32
  - ทําการอัปเดทโปรแกรมป̀องกันไว�รัส
 ให�เป̂นปBจจุบัน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

15. งานซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร� ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100 - -
คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หน�วยงานที่ (82 ครั้ง)
คอมพิวเตอร�ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร�องขอ

มหาดไทยและสํานักงาน   - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทางโทรศัพท� (ร�อยละ 100)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ลงทะเบียนการขอรับบริการจาก
ส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ดําเนินการตรวจซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร�

/อุปกรณ�เครือข�าย
  - ทดสอบการใช�งาน
  - ส�งมอบเครื่องคอมพิวเตอร�/อุปกรณ�คืน
ให�กับผู�ขอรับบริการ
  - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

16. งานบํารุงรักษาระบบเครือข�าย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือข�ายให�บริการ ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 100  - -
ให�บริการภาครัฐ (GIN)และระบบ ภาครัฐ (GIN)  และระบบรักษาความ ตรวจสอบ (3 ครั้ง)
รักษาความปลอดภัยระบบ ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย (ร�อยละ 100)

คอมพิวเตอร�และเครือข�าย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย
สารสนเทศ ภายในกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ

  - ทําการติดตั้งระบบเครือข�ายให�บริการ
ภาครัฐ (GIN)
  - ตรวจสอบการใช�งานระบบเครือข�าย
ให�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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

17. งานบริหารจัดการและบํารุง บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ ร�อยละของ ร�อยละ 100  -  - - -  - -
รักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� เครือข�ายคอมพิวเตอร� และอุปกรณ� หน�วยงาน
และอุปกรณ�ต�อพ�วงภายในของ ต�อพ�วงภายในของ มท. และ สป.มท. ที่ร�องขอ

กระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
18. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการบํารุงรักษา - - - 980,000 980,000 - 50 490,000.02 -
ระบบและซ�อมแซมแก�ไข และซ�อมแซมแก�ไขระบบเว็บไซต�
ระบบเว็บไซต�และ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส�
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส�   '- 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

19. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการ - - - 199,000 199,000 - 50 99,499.98 -
ระบบถ�ายทอดสดผ�านระบบ บํารุงรักษาระบบถ�ายทอดสดผ�าน
อินเทอร�เน็ต (Video Streaming) ระบบอินเทอร�เน็ต (Video Streaming)

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

20. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจัดหาระบบรักษา - - - 24,000,000 23,280,000 - - 11,640,000 50
ซ�อมแซมแก�ไขระบบ ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร�โครงการ   - จัดทํา TOR/ราคากลาง
พัฒนาศูนย�ข�อมูลกลาง   - จัดหาผู�รับจ�าง
กระทรวงมหาดไทยและ   - กําหนดแนวทางการดําเนินการ
จังหวัดระยะที่ 1 - 3   - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

21. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - 1,350,000 1,350,000 - - 675,000.00 50

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน

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

  '- จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน

22. เช�าใช�บริการสื่อสัญญาณ ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการเช�าใช� - - - - - - - - -

ข�อมูลระบบอินเทอร�เน็ต บริการสื่อสัญญาณข�อมูล ระบบอินเทอร�

แบบองค�กร พร�อมอุปกรณ� เน็ตแบบองค�กร พร�อมอุปกรณ�บริหาร

บริหารจัดการ จัดการ

  - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

23. โครงการพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดหาระบบรักษา - - - - - - - - -

รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร

และการสื่อสาร   - จัดทํา TOR/ราคากลาง

   - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

   - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

   - ตรวจรับงาน

24. พัฒนาและปรับปรุงระบบ   - จัดทํา TOR/ราคากลาง - ร�อยละ 100 6,000,000 - - - - -

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ของ    - จัดหาผู�รับจ�าง

สป.มท.   - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

25. พัฒนาและปรับปรุงระบบ   - จัดทํา TOR/ราคากลาง - ร�อยละ 100 15,000,000 - - - - -

จดหมายอิเล็กทรอนิกส�ของ    - จัดหาผู�รับจ�าง

สป.มท.   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

   - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

   - ตรวจรับงาน
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการจ�างบํารุงรักษาและ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป� - - - 33,523,982 33,519,758 ลงนามในสัญญาแล�ว - - -
ซ�อมแซมแก�ไขระบบกล�อง งบประมาณ 2560จากส�วนกลาง
โทรทัศน0วงจรป1ด (CCTV) ใน ไปตั้งจ�ายส�วนภูมิภาค
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�
1.1 จังหวัดนราธิวาส 7,313,185 7,300,000 - - - -
1.2 จังหวัดยะลา 6,893,316 6,893,316 - - - -
1.3 จังหวัดปCตตานี 10,847,846 10,847,846.90 - - - -
1.4 จังหวัดสงขลา 6,424,000 6,424,000 - - - -
1.5 จังหวัดสตูล 2,054,635 2,054,600 - - - -
2. โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยุ
สื่อสารเพื่อการสื่อสารบริหารราชการ
แผ�นดินของ มท. (ระยะที่ 1)

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

20
40
10
15
15

ร�อยละ 100 27,883,200.00 - ร�างประกาศและร�างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0
เผยแพร�ทางเว็บไซต0ของส�วน
ราชการ

- - -

3.โครงการเช�าใช�เชื่อมโยงระบบ
กล�องโทรทัศน0วงจรป1ด (CCTV) ใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�

จัดเช�าโดยวิธีพิเศษ ร�อยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 23,188,322 21,599,990 สัญญาเลขที่ 222/2560 ลงวันที่ 
13 ธ.ค.59

50 10,799,201.52 50

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

4.โครงการพัฒนาและปรับระบบ
กล�องโทรทัศน0วงจรป1ด (CCTV) 
ภายในกระทรวง มหาดไทยและศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

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

- - - 10,312,400 - อยู�ระหว�างการพิจารณาผลของ
คณะกรรมการ

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 มี.ค. 60 คิดเป]น 50% 50 14,850.01 50

6. งานบริการระบบการประชุม
ผ�านระบบวีดิทัศน0ทางไกล 
(Video Conference)

ให�บริการระบบการประชุมผ�านระบบวีดิ
ทัศน0ทางไกล (Video Conference) กับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน
ต�างๆ ที่ร�องขอ

ร�อยละความสําเร็จ
ในการให�บริการ
ระบบการ
ประชุมวีดิทัศน0
ทางไกล (Video 
Conference)

ร�อยละ 100 - -  55 ครั้ง 100 - -    
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

7. งานบริการระบบโสตทัศนูปกรณ0 
ห�องประชุม
กระทรวงมหาดไทย

ให�บริการระบบโสตทัศนูปกรณ0ประจํา
ห�องประชุมกระทรวงมหาดไทย ให�กับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน
ต�างๆ ที่ร�องขอใช�ห�องประชุม
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม

ร�อยละความสําเร็จ
ในการให�บริการ
ระบบ
โสตทัศนูปกรณ0
ห�องประชุม 
พร�อมการ
ทดสอบระบบให�
พร�อมใช�งาน

ร�อยละ 100 - - 77 ครั้ง 100 - -    

8. งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ
ซ�อม/บํารุงรักษาระบบโทรศัพท0/
โทรสาร กระทรวงมหาดไทย

การการตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท0/โทรสาร 
ภายใน สป.มท

เวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ย 100 - -                               100 - -    

9. การใช�งานระบบสื่อสารดาวเทียม 
ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.มท. (ติดตั้ง/รื้อถอน)

ภารกิจถวายความปลอดภัย แด� 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
และบรมวงศานุวงศ0ทุกพระองค0ขณะ
เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือ
ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่
ทั่วประทศ

ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 128 ครั้ง 100 - -    
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

10. งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ
สื่อสารดาวเทียม

การการตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ 
บํารุงรักษา ระบบสื่อสารดาวเทียม
ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.

เวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจสอบ/
ตรวจซ�อม/
บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ย 100 - - 182 ครั้ง 100 - -    

11.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมระบบประชุมผ�านวีดิทัศน0
ทางไกล (Video Conference) ของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2560

จัดจ�างด�วยวิธีประกวดราคา
อีเล็กทรอนิกส0 (Electronic Bidding : 
e-Bidding)

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 9,000,000 - อยู�ระหว�างคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะและกําหนด
ราคากลาง

- - -

12.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประชุมวีดิทัศน0ทางไกล (Video 
Conference System) ของ
กระทรวงมหาดไทย

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

- - - 226,087,000 - อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง 
(ไม�มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2)

- - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

13.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เครือข�ายสื่อสาร และระบบดาวเทียม
ของกระทรวง มหาดไทย ระยะที่ 2 
(จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 พ.ศ.2557 โครงการพัฒนาและแก�ไข
ปCญหาของประชาชนในความ
รับผิดชอบของ มท.

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

- - - 89,000,000 87,500,000 - 100 87,500,000 100

14.การเช�าใช�บริการช�องสัญญาณ
ดาวเทียมย�านความถี่ C - Band 
จํานวน 7/18 Transponder

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู�รับจ�าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

ร�อยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 28,999,920 28,596,000 ถึง มี.ค. 60 คิดเป]น 50%          50 14,298,000 50

15.การเช�าใช�บริการระบบสื่อสารผ�าน
ดาวเทียมพร�อมอุปกรณ0และการ
บํารุงรักษาสําหรับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู�รับจ�าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

ร�อยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 6,660,000 6,300,000 ถึง มี.ค. 60 คิดเป]น 25%          25 3,150,000 50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

16.การเช�าใช�บริการระบบเชื่อมโยง
ระบบสื่อสารข�อมูลแบบไร�สาย 
(Wireless LAN) ผ�านดาวเทียม
สําหรับพระตําหนักภูพิงค0ราชนิเวศน0 
ภูพานราชนิเวศน0 ทักษิณราชนิเวศน0 
วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับ
โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม�

1.จัดทํา TOR
2.จัดหาตัวผู�รับจ�าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

- - - 5,779,920 5,580,000 สัญญาเลขที่ 219/2560 ลงวันที่ 7
 ธ.ค. 59

25 2,790,000 50

40



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.กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงาน
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) 
(ไม มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

- - -

2.โครงการจ�างบํารุงรักษาซ อมแซมแก�ไข
อุปกรณ�เครื่องมือสื่อสารและเครือข ายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด�วย
ระบบทางด วนข�อมูลระยะที่ 1,2 และ 3 
(ส วนกลาง)

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

20
40

     10    
                       

 15
 15

ร�อยละ 100 4,200,000 4,000,000 อยู ระหว างดําเนินการ - - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

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

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

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

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

3.โครงการจ�างบํารุงรักษาซ อมแซมแก�ไข
ระบบโทรศัพท� IP Phone ของ
กระทรวงมหาดไทย

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับงาน

20
40

     10    
                       

 15
 15

ร�อยละ 100 16,920,000 15,040,000 คณะกรรมการตรวจรับใน
เดือน มี.ค.60 (เดือนที่ 2)แล�ว 
(ตั้งแต  1 ก.พ.60-30 ก.ย.60)

25 3,760,000.00 25

4. โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ�สารสนเทศและการสื่อสาร(ดับเพลิง)

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 14,000,000 14,000,000 ทําสัญญาก อหนี้ผูกพัน 2 
ปMงบประมาณ (ปM 60-61) ปM
60ช14 ล�านบาท ขณะนี้อยู 
ระหว างการสํารวจสถานที่
ติดตั้งอุปกรณ�คาดว าจะเสร็จ
ภายใน 24 กรกฎาคม 2560

- - -
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

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

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยสายดิน (Ground System)
 ของระบบเครื่องมือสื่อสาร

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

20
40

     10    
                       

 15
 15

ร�อยละ 100 15,000,000 15,000,000 ขณะนี้อยู ระหว างการสํารวจ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ� คาดว า
จะแล�วเสร็จภายใน ๒๗ 
กันยายน 2560

- - -

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

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 138,000,000 136,000,920 คณะกรรมการตรวจรับใน
เดือน มี.ค.60 (เดือนที่ 6) แล�ว

50 67,990,662.14 50

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

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 2,889,000 2,600,100 คณะกรรมการตรวจรับใน
เดือน มี.ค.60 (เดือนที่ 6) แล�ว

50 1,300,050.00 50
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

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

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 787,000.00 786,989.28 คณะกรรมการตรวจรับใน
เดือน มี.ค.60 (เดือนที่ 6) แล�ว

50 393,494.64 50

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

1.จัดทําร างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

100 ร�อยละ 100 550,000.00 549,988.56 คณะกรรมการตรวจรับใน
เดือน มี.ค.60 (เดือนที่ 6) แล�ว

50 274,998.28 50

10.เช าบริการคู สายจากศาลากลาง เชิญผู�รับจ�างตกลงราคา ทําสัญญา 100 ร�อยละ 100 51,360 ใบสั่งซื้อ เลขที่ คสส.ช - - -

จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 คู สาย 2/2560 ลงวันที่ 
 ไปยัง 4 เส�นทาง (4 หมายเลข) 27-ต.ค.-59
 ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม มีรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2
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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. โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สป.มท.

1. ศึกษาหลักสูตร กําหนดหัวข�อ
เนื้อหาวิชาสรรหา/จัดหาประสาน งาน
วิทยากร ประมาณกําหนดกลุ.มเป/าหมาย
ประมาณการค.าใช�จ.าย เพื่อจัดทําร.าง
แผนการอบรมต.อไป
2. ขออนุมัติเสนอต.อ ปมท.
3. แจ�งเวียนหน.วยงานที่เกี่ยวข�องขอส.ง
รายชื่อบุคลากรเข�ารับอบรม/รวบรวม
รายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน
4. ประสานงานด�านการอบรม (เชิญ
วิทยากรจัดเตรียมสถานที่/
โสตทัศนูปกรณ9 อาหาร อาหารว.างและ
เครื่องดื่ม)

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

ร�อยละ 100 - - 1. วิเคราะห9หลักสูตร
2. ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร
3 ประมวลผล เพื่อกําหนด
หลักสูตรด�านไอซีที ที่จะ
อบรมในป?งบประมาณ และ
เพื่อจะจัดทําร.างแผนต.อไป

50 - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

5. ยืมเงินทดรองราชการ
6. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม     7.
 จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม    8. 
รวบรวม/ส.งหลักฐานหักล�างเงินยืม   9. 
ประเมินผลการอบรม                  10. 
สรุปผลการอบรม

2. จัดทําฐานข�อมูลบุคลากรที่
ผ.านการอบรมด�านไอซีทีย�อนหลัง
 5 ป?

1. รวบรวมรายชื่อผู�ผ.านการฝGกอบรม
2. บันทึกข�อมูล
3. ออกแบบจัดทําฐานข�อมูล
4. ตรวจสอบข�อมูล/ประมวลผล

ฐานข�อมูลการ
ฝGกอบรมบุคลากร
ด�านไอซีทีของ 
สป.มท.

งาน 1 - - รวบรวมรายชื่อผู�อบรม 25 - 25

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ.2559-2562

1. จัดทําคําสั่งแต.งตั้ง คกก. จัดทําแผนฯ
2. คณะทํางานจัดทําร.างแผน 
3. นําเสนอร.างแผนให� คกก. พิจารณา 
ปรับแก�ไข ให�ความเห็นชอบ
4. จัดทําแผน ประกาศใช�

แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ด�านไอซีที
ประจําป?
งบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560

แผน 1 - - 1. กําหนดหลักสูตร
2. สรรหาวิทยากร
3 กําหนดกลุ.มเป/าหมาย     4.
 จัดทําคําสั่งแต.งตั้ง คกก.
จัดทําแผนฯ

25 - 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

4.การประชุมคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร9ของ
กระทรวงมหาดไทย

ประชุมคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร9ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร9ของ
หน.วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง 9 - - ไตรมาสที่ 2 มีการประชุม 1 
ครั้ง เบี้ยประชุมและ
ค.าอาหารว.างรวมกันประมาณ
 ครั้งละ 44,000 บาท

10 44,000.00 -

5. โครงการศูนย9อํานวยความ
สะดวกทางธุรกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

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

- - - 5,180,000 - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�าง 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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

6.โครงการพัฒนาศูนย9ข�อมูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดและการพัฒนาออกแบบ
เว็บไซต9เพื่อรองรับการเข�าสู.
ประชาคมอาเซียน ได�รับจัดสรร 
งบประมาณ รวม 237,065,800
 บาท                                 
   -  ป?งบประมาณ 2557 จํานวน
 35,559,900 บาท          - 
ป?งบประมาณ 2558            
จํานวน 11,853,300 บาท        
  - ป?งบประมาณ 2559          
จํานวน 47,413,200 บาท        
  - ป?งบประมาณ 2560         
จํานวน 142,239,400 บาท

ในป?งบประมาณ 2559 ดําเนินการจัดหา
บริษัทผู�รับจ�าง มีผู�ยื่น 2 ราย ไม.ผ.านการ
พิจารณา ดําเนินการแก�ไข TOR

- - - 142,239,400 - อยู.ระหว.างการปรับปรุงแก�ไข
 TOR

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

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

7.การจัดซื้อครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9
 จํานวน 3 รายการ                 
  

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

- - - 3,922,000 - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�าง
ขั้นตอนประชาพิจารณ9

25 - -

8. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย9
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย9
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แขวงทุ.งสองห�อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

- - - - - อยู.ระหว.างหาผู�รับจ�าง 25 - -

9. ส.งบุคลากรเข�าร.วมการ
อบรม/สัมมนา หน.วยงาน
ภายนอก

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การส.งบุคลากร
เข�าร.วมการ
อบรม/สัมมนา
หน.วยงานภายนอก

ร�อยละ 100 - - ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ศสส. ได�จัดสรรงบประมาณ
ให�ดําเนินการอบรม/สัมมนา 
จึงไม.ต�องส.งบุคลากรไปอบรม
หน.วยงานภายนอก

- - -

10. การดําเนินการตามเกณฑ9
การบริหารจัดการภาครัฐ

ร.วมประชุมกับคณะทํางาน PMQA    
สป.มท.

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

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

100 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

11. การดําเนินการตามต�นทุน
ต.อหน.วยผลผลิต

เข�าร.วมประชุมคณะทํางานต�นทุนต.อ
หน.วยผลผลิต สป.มท.

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

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

100 - -

12. การเตรียมการจัดงาน ITU 
Telecom World 2016

ร.วมประชุมกับคณะกรรมการแห.งชาติ
เพื่อเตรียมการจัดงาน ITU Telecom 
World 2016 ห�องประชุมคณะรัฐมนตรี 
ชั้น 2 อาคารสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 2 เข�าร.วมการ
ประชุม 3 ครั้ง

100 - -

13. การดําเนินการจัดทําร.าง
พระราชบัญญัติการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร9

ร.วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทําร.าง
พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่ทํา
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 2 เข�าร.วมการ
ประชุม 1 ครั้ง

100 - -

14. นโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร9แห.งชาติ

ร.วมประชุมกับคณะอนุกรรมการยกร.าง
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร9แห.งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่มี
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 2 เข�าร.วมประชุม 3
 ครั้ง

100 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

15. การเข�าถึงข�อมูลการบูรณา
การฐานข�อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ (Linkage 
Center)

ร.วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณาการ
เข�าถึงข�อมูลการบูรณาการฐานข�อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) คลอง 9 กรมการ
ปกครอง

จํานวนครั้งที่มี
การประชุม

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

100 - -

16. การขับเคลื่อนแผนดิจิทัล ร.วมประชุมกับคณะทํางานการขับเคลื่อน
 แผนดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวนครั้งที่มี
การประชุม

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 2 เข�าร.วมการ
ประชุม 3 ครั้ง

100 - -

17. การดําเนินการย�ายและ
ติดตั้งอุปกรณ9เครื่องมือสื่อสาร

ร.วมสํารวจออกแบบและประมาณการ
ค.าใช�จ.ายในการย�าย/ติดตั้งอุปกรณ9
เครื่องมือสื่อสาร

จํานวนครั้งที่มี
การดําเนินการ

ครั้ง ทุกครั้ง - - ไตรมาสที่ 2 เข�าร.วมการ
ประชุม 1 ครั้ง

100 - -
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

18. ร.างโครงการฝGกอบรมการ
จัดเก็บข�อมูลการปฏิบัติงานของ 
ศสส.สป. ด�วยโปรแกรม 
Toodledo

1. กําหนดเนื้อหา/หัวข�อวิชา
2. ประสานวิทยากร
3. กําหนดกลุ.มเป/าหมาย
4. จัดทําโครงการ
5. ประมาณการค.าใช�จ.าย
6. ขออนุมัติโครงการ
7. ยืมเงินทดลองราชการ
8. ดําเนินการจัดอบรม
9. เคลียร9เงินยืมทดรองราชการ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการ

ร�อยละ 100 - - 1.ได�รับบัญชาจาก
ผู�บังคับบัญชา ให�จัดการ
อบรมการจัดเก็บข�อมูลการ
ปฏิบัติงานของ ศสส.สป. ด�วย
โปรแกรม Toodledo โดย
อบรมผ.านระบบ VCS ไปยัง 
ศสข.1-12 ให�กับ จนท. 
ศสส.สป.ส.วนกลาง และ 
ศสข.1-12                       
2. ขออนุมัติโดครงการ

50 - 50
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน
                  หน�วย : บาท

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

๑๙. แผนปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด�านไอซีที 
ประจําป? พ.ศ. 2560

1. กําหนดหัวข�อวิชา เนื้อหา ชื่อหลักสูตร
2. สรรหาวิทยากร
3. กําหนดกลุ.มเป/าหมาย
4. ประมาณการค.าใช�จ.าย
5. จัดทําร.างแผน

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ประจําป? พ.ศ. 
2560

ร�อยละ 100 - - 1.ศึกษา วิเคราะห9 ทบทวน
หลักสูตรการอบรม/ สัมมนา 
นํามาประมวลผล เพื่อ
วางแผนในการร.างแผนปฏิบัติ
การประจําป?งบประมาณ พ.ศ.
 2560     2. มีมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559 
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ9
ดําเนินนโยบายสําคัญที่ใช�
กลไกประชารัฐในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งให�จัดทําภาพ
หรือกราฟฟlกเพื่อการสื่อสาร 
(Infographics) หรือใน
ลักษณะเปqนภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ที่ทันสมัยและ
เข�าใจง.าย ควรกําหนด
หลักสูตรเหล.านี้ไว�ในแผน     
3.กําหนดเนื้อหา และ
หลักสูตร            4.กําหนด
กลุ.มเป/าหมาย                  

- - -
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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
 - ดําเนินการก�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�บุรีให"มีความสะอาด
เรียบร"อย สามารถใช"งานได"อย�างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 - ตรวจซ�อมแก"ไขอุปกรณ�
 - รายงานผู"บังคับบัญชา

จํานวนครั้งที่เข"า
ทําการและครบทั้ง
 5 จังหวัด

ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - ดําเนินการแล"ว 50 18,640 100

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

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร7อยละ

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>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"/รับทราบปKญหาและอุปสรรค
 - รวบรวมข"อมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผู"บังคับบัญชา
 - เผยแพร�ทางเว็บไซต�

จํานวนครั้งที่เข"า
ทําการนิเทศและ
ครบทั้ง 5 จังหวัด

ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - - - - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

4. โครงการจัดล"างทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศประจํา
สํานักงาน

จ"างล"างทําความสะอาดครื่องปรับอากาศ
สํานักงาน จํานวน 12 เครื่อง ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ7า และ
เปMนการยืดอายุ
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 - - - - -

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

จ"างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 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

- 90,000 50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

6. โครงการจ"างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดอาคารและทําสวน

จ"างเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคาร
และจ"างทําสวน มีหน"าที่ทําความสะอาด
อาคาร ทั้งภายในและภายนอกให"สะอาด
เรียบร"อย ตัดหญ"า ตกแต�งต"นไม" ภายใน
และบริเวณโดยรอบอาคารให"มีความ
สวยงาม ร�มรื่น

ร"อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

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

- 54,000 50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>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  8  ครั้ง 100 99,245 100
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>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  14 ครั้ง 100 - 100

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

10. โครงการพัฒนาปรับปรุง 
Website, Internet, Intranet

พัฒนาปรับปรุงระบบ website ให"
สามารถเข"าถึงข"อมูลข�าวสารได"สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถให" บริการได"อย�างมี
ประสิทธิภาพ 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 เปMนประจําทุกวัน
 - ประสานกับหน�วยงานส�วนกลางที่
รับผิดชอบดําเนินการแก"ไขเมื่อเกิดปKญหา
 - 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

เป>าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

12. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ� 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ�ที่จําเปMนต�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
างตรวจสอบและล
าง
ทําความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข.2 
(ชลบุรี)

ดําเนินการจัดจ
างตรวจสอบการทํางาน
ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล
างทํา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน 
ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 เครื่อง เพื่อ
ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานและเป,นการยืดอายุการใช
งาน
 - ดําเนินการจัดหาบริษัท/ร
านค
าเพื่อจัด
จ
างตรวจสอบการทํางานระบบ
เครื่องปรับอากาศและล
างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศของ ศสข.2 (ชลบุรี) 2 
ครั้ง/เครื่อง/ป1
 - ขออนุมัติจัดจ
างฯ
 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน
ให
ผู
บังคับบัญชาทราบ
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวน
ความสําเร็จใน
การตรวจสอบ
และทําความ
สะอาด/จํานวน
เครื่องปรับอากาศ)
x100

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

2. การจัดจ
างตรวจสอบและ
ตรวจซ6อมสายอากาศวิทยุที่
ติดตั้งบนเสา Self-Supporting 
Tower และเปลี่ยนหลอดไฟเสา
วิทยุ Self-Supporting Tower 
ของ ศสข.2 (ชลบุรี)

ดําเนินการจัดจ
างตรวจสอบและเปลี่ยน
หลอดไฟเสาวิทยุ Self-Supporting 
Tower (ความสูง 80 เมตร) ที่ชํารุด เพื่อ
ความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎของ
กรมการบินพาณิชยR
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ดําเนินการจัดหาบริษัท/ร
านค
าเพื่อจัด
จ
างตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟเสา
วิทยุ Self-Supporting Tower
 - ขออนุมัติจัดจ
างฯ
 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน
ให
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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

3. การให
บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศนRทางไกล (VCS)

รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ
ประชุมวีดิทัศนRทางไกล (VCS) ที่ให
แก6
กระทรวง ทบวง กรม และหน6วยงาน
อื่น ๆ ตามภารกิจหลักและได
รับการร
อง
ขอ
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - สรุปรายงานผลการประชุมผ6านระบบ
วีดิทัศนRทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2
 - นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผล
ให
 ศสส.สป. ทราบ
 - สรุปการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ประชุมผ6านระบบ
วีดิทัศนRทางไกล 
(VCS)   1 เดือน/
ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค. 59- มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. 59- มี.ค. 60 
จํานวน 6 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%
          
         
10%

15%
          
         

    
15%

          
         
50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

4. การจ
างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนยRเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 
(ชลบุรี)

ดําเนินการจ
างเหมาบุคคลทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานศูนยRเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
 ประจําป1งบประมาณ2559 จํานวน 1 คน
 - ได
รับแจ
งจัดสรรงบประมาณประจําป1 
2560 ของศสข.2(ชลบุรี)
 - ดําเนินการจัดหาการจ
าง
 - ขออนุมัติจัดจ
าง และทําสัญญาจ
าง
 - ตรวจรับงานจ
างและรายงานผล
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 และ
ให
นํามาคิดเป,น
ไตรมาสโดยนําผล
ที่ได
หาร 4 (ไตร
มาส)

ร
อยละ 100 99,600 ต6อป1 8,300 ต6อเดือน ไตรมาสที่ 1 + 2    
ดําเนินการตามสัญญาจ
าง
เหมาและได
มีการเบิกจ6าย
ค6าจ
างไปแล
วจํานวน 6 งวด

50 49,800 50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

5. แผนงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยR ในด
านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร

ดําเนินการจัดส6งเจ
าหน
าที่ของ ศสข.2 
(ชบ.)เข
ารับการฝ_กอบรมในโครงการ
ต6าง ๆ โดยพิจารณาตามหน
าที่ ที่
รับผิดชอบและ Competency ของ
บุคลากร
 - ดําเนินการส6งรายชื่อเจ
าหน
าที่ของ 
ศสข. 2 (ชบ.) เพื่อเข
ารับการฝ_กอบรม
เมื่อมีการแจ
งโครงการฝ_กอบรม
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 - ทําหนังสือส6งตัวผู
เข
ารับการฝ_กอบรม
 - ผู
เข
าฝ_กอบรมรายงานผลการฝ_กอบรม
ต6อผู
บังคับบัญชา
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการ
เดินทางไปฝ_กอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด
วยการเบิก
ค6าใช
จ6ายในการเดินทางไปราชการฯ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 และ
ให
นํามาคิดเป,น
ไตรมาสโดยนําผล
ที่ได
หาร 4 (ไตร
มาส)

ร
อยละ 100 60,000 - ไตรมาสที่ 2                    
 -ไม6มีการจัดอบรม

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

6. การให
บริการรถยนตRสื่อสาร
ดาวเทียม

ให
บริการรถยนตRสื่อสารดาวเทียมใน
ภารกิจถวายความปลอดภัย และภารกิจ
อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย/ร
องขอ

ร
อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานฯ

ร
อยละ 100 120,000 - อยู6ระหว6างดําเนินการ      
(ไม6มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

- - -

7. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู
 MDF ของ
ชุมสายโทรศัพทRมหาดไทยให
กับ
จังหวัดในข6าย

ดําเนินการจัดหาอุปกรณRเพื่อปรับปรุง
ระบบเชื่อมโยงภายในตู
 MDF/จัดทํา
ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพทRประจําตู
 
MDF และปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณR
ปgองกันไฟฟgาจากคู6สายตอนนอกที่เข
ามา
เชื่อมต6อตู
ชุมสายโทรศัพทR MD 110
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว
 

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
(ร
อยละ 12.5/ 
จังหวัด)

ร
อยละ 75 45,000 -           ไตรมาสที่ 2          -
ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
 และจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 6
 - 10 มีนาคม 2560           
 -ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก
ว 
และจังหวัดนครนายก เมื่อ
วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560

50.00 22,760 50.57
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

 - ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู
 MDF จังหวัดในข6าย
 - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ6อม
 และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม
แบบ ร.2) และรายงานเป,นรายเดือน 
(ตามแบบ รต.4.3) 
 - รายงานผลการดําเนินงานของแต6ละ
จังหวัดในข6าย ให
ผู
บังคับบัญชาทราบ
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด
วยการเบิก
ค6าใช
จ6ายในการเดินทางราชการฯ
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

8. การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ลูกข6ายเพื่อให
ความรู
และ
รับทราบถึงปjญหาและอุปสรรค
ของแต6ละจังหวัดเพื่อนําเสนอ 
ศสส.สป.

ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ
งานจังหวัดลูกข6าย เพื่อรับฟjงปjญหา 
พร
อมนําข
อมูลมาช6วยกันแก
ไข ปรับปรุง
ให
ดีขึ้น และให
คําปรึกษาแนะนําทางด
าน
 บริหารการสื่อสารและด
านเทคนิคอื่นๆ
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว
 (จังหวัดละ 2 ครั้ง/
ป1งบประมาณ)
 - รับทราบปjญการและอุปสรรคในพื้นที่
และเสนอแนะและให
คําปรึกษา พร
อม
แลกเปลี่ยนความรู
ระหว6างกัน
 - ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซ6อม
พร
อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ในกรณีที่
พบว6าอุปกรณRสื่อสารขัดข
อง

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                 
 - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
สระแก
ว และจังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1-3 
มีนาคม 2560                   
 - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ระยอง และจังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560

50.00 16,140 26.90
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

  - บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยมของแต6ละจังหวัดในช6าย             -
รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแต6ละจังหวัดในข6าย ให

ผู
บังคับบัญชาทราบ
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด
วยการเบิก
ค6าใช
จ6ายในการเดินทางไปราชการฯ
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9. การตรวจสอบและบํารุงรักษา
 อุปกรณRเครือข6ายอุปกรณRสื่อสาร
 และด
าน ICT

9.1 ดําเนินการตรวจสอบ บํารุง รักษา
ระบบและอุปกรณRของตู
ชุมสายโทรศัพทR
 MD110 และตู
ชุมสายโทรศัพทR IP 
Phone ศสข.2 (ชลบุรี)
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณR 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช
งาน
ระบบปgองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรR
ลูกข6ายแบบองคRกรของ ศสข.2 (ชลบุรี) 
และจังหวัดในข6าย
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาการใช

งานระบบปgองกัน
ไวรัส 1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณRสื่อสัญญาณ ของ ศสข.
2 (ชลบุรี)
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณRสื่อ
สัญญาณ 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. 59- มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา 
วงจรเช6าสื่อสัญญาณความเร็ว 2 Mbps 
ของ ศสข.2(ชลบุรี) และจังหวัดในข6าย
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

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

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -

74



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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.5 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เครื่องยนตRกําเนิดไฟฟgาของ ศสข.2 
(ชลบุรี)
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณR
เครื่องยนตRกําเนิด
ไฟฟgา ๑ เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ
ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช
งานระบบ
วงจรเช6า ISDN แบบ BAI ของ ศสข.2 
(ชลบุรี) และจังหวัดในข6าย
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุป ผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาการใช

งานระบบวงจรเช6า
 ISDN แบบBAI 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค.59 - มี.ค. 60 
จํานวน 6 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

10. รายงานการตรวจซ6อม 
อุปกรณRเครือข6าย,อุปกรณRสื่อสาร
 และด
าน ICT

ดําเนินการตรวจซ6อม อุปกรณRเครือข6าย
และอุปกรณRสื่อสารและด
าน ICTของ 
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข6ายตาม
ภารกิจหลักและได
รับการร
องขอ
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/การ
ตรวจซ6อม/บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 
(ร.2) รายเดือนตามแบบ รต.4.3
 - นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผล
ให
 ศสส.สป.ทราบ
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการตรวจ
ซ6อม อุปกรณR
เครือข6ายและ
อุปกรณRสื่อสาร 1 
เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค. 59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

11. การติดตั้ง/รื้อถอน อุปกรณR
เครือข6าย ,อุปกรณRสื่อสาร และ
ด
าน ICT

ดําเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง / 
รื้อถอนอุปกรณRเครือข6าย , อุปกรณR
สื่อสาร และด
าน ICT ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
  และจังหวัดในข6ายตามภารกิจหลักและ
ได
รับการร
องขอ
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - สรุปผลการปฏิบัติงานด
าน ICT (ร.1 
และ ร.1/1) รายเดือน ตามแบบ รต.4.1
 - นําเสนอผู
บังคับบัญชาและรายงานผล
ให
 ศสส.สป.ทราบ
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง/
รื้อถอน อุปกรณR
เครือข6ายและ
อุปกรณRสื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ชุด 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
 ต.ค.59 - มี.ค. 60 จํานวน 6
 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

12. การปฏิบัติภารกิจ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band หรือ Ku-Band 
   - ถวายความปลอดภัยด
าน
การสื่อสารแด6พระบาทสมเด็จ
พระเจ
าอยู6หัว สมเด็จพระนาง
เจ
าพระบรมราชินีนาถและพระ
บรมวงศานุวงศR
   - จัดเครือข6ายด
านการสื่อสาร
ในภารกิจความมั่นคงของชาติ / 
ช6วยเหลือผู
ประสบภัยพิบัติ / การ
เลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ ตามที่
ได
รับการร
องขอ

ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ 
Ku-Band  เพื่อถวายความปลอดภัยด
าน
การสื่อสาร และภารกิจที่สําคัญตามที่
ได
รับการร
องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข6าย
และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู
บังคับบัญชา
 - ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
 - ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได
รับการ
ร
องขอให
สนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ c-Band หรือ KU-Band ตาม
ภารกิจนั้นๆ พร
อมรายงานผลการติดตั้ง/
รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 
 - รายงานผลการปฎิบัติงานต6อ
ผู
บังคับบัญชาและรายงานผลให
 ศสส.สป.
 ทราบทุกครั้งหลังปฏิบัติภารกิจแล
วเสร็จ

ร
อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ
 = (จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน/
จํานวนครั้งการ
ร
องขอ)x100 และ
ให
นํามาคิดเป,น
ไตรมาสโดยนําผล
ที่ได
หาร 4 (ไตร
มาส)

ร
อยละ 100 
(รวม 4 
ไตรมาส)

120,000 - ไตรมาสที่ 2                    
 -มีภารกิจจํานวน 4 ภารกิจ
ดังนี้                             
1.ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด
านการสื่อสารแก6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชจังหวัดพังงา
 และจังหวัดภูเก็ต ในระหว6าง
 วันที่ 14-21 มกราคม 2560 
2.ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด
านการสื่อสารแก6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ณ 
สถาบันวิทยสิริเมธี ต.ปyายุบใน
 อ.วังจันทรR จ.ระยอง 
ระหว6างวันที่ 1-2 กุมภาพันธR 
2560

50 67,590 56.32
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

 - สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร
ดาวเทียมเป,นรายไตรมาส ตามแบบ รต.5
 - สรุปการปฏิบัติงานประจําป1
งบประมาณพร
อมข
อเสนอแนะ
 - ดําเนินการเบิกจ6ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการฯ

3.ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด
านการสื่อสารแด6
พระองคRโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ณ วัดเขตรR
นาบุญญาราม ตําบลวัดใหม6 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ระหว6างวันที่ 12-14 
กุมภาพันธR 2560             
4.ดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครือข6ายสื่อสารในโอกาสที่
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมเยียน
ประชาชน ณ โรงเรียนปราจิ
นราษฎรRอํารุง ตําบลหน
าเมือง
 อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ในระหว6าง
วันที่ 8-10 มีนาคม 2560
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป?าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป?าหมาย

ผลงาน
หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

13. การเผยแพร6ผลการ
ดําเนินงานของหน6วยงานผ6าน
ทางเว็บไซตR

ดําเนินการเผยแพร6ผลงานของหน6วยงาน
และประชาสัมพันธRการดําเนินงานของ
หน6วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข
อง ผ6านทาง
เว็บไซตRให
เป,นปjจจุบันทุกเดือน
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน
- ผู
บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดหาและจัดทําข
อมูล
เผยแพร6ตามแผนที่กําหนด
- รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
- นําเสนอผู
บังคับบัญชา
- นําออกเผยแพร6ทางเว็บไซตR ศสข.2 
(ชลบุรี)

ร
อยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ

ครั้ง 12 - - 1. ผ6านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู
บังคับบัญชาอนุมัติ
แผนการดําเนินงาน            
3. ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค. 59- มี.ค. 60 จํานวน 6 
เดือน
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เดือนต.ค. 59- มี.ค. 60 
จํานวน 6 ชุด
5. ผลการดําเนินการไตรมาส 
2 คิดเป,น                    (ไม6
มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

10%

10%

15%

15%

50%

- -
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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�อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกันอุปกรณ�เครื่องมือสื่อสาร
ระบบต%างๆให�พร�อมใช�งานได�
อย%างต%อเนื่องที่สถานีสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดในข%ายรวม 7 
จังหวัดได�แก% จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ�

ให�คําปรึกษา นิเทศงานทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให�แก%นายช%างไฟฟ�าและผู�เกี่ยวข�อง 
พร�อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน
เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารระบบต%างๆ

ร�อยละของ
จํานวนสถานี
สื่อสารจังหวัดใน
ข%าย (7 จังหวัด) 
ที่ได�รับการนิเทศ
งานและ
คําปรึกษาด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

จังหวัด 7 / ป< ค%าเบี้ยเลี้ยง/ค%า
เดินทาง
จํานวน 
6,470.00 บาท

- สามารถให�คําปรึกษา นิเทศ
งานทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
จํานวน 5 จังหวัด
- ม.ค. 60 นฐ.
- ก.พ. 60 นฐ., สส., สค., กจ.
- มี.ค. 60 นฐ.,ชบ.

100 เบิกจ%ายจํานวน 
6,470.00 บาท

100

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

ผลผลิต : ส(วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

2. จ�างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดที่ทําการศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ 
ตามหลักเกณฑ�การจ�างของ สป.
มท.

ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดที่ทําการศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) และบริเวณโดยรอบตาม
หลักเกณฑ�การจ�างของ สป.มท. พร�อม
ทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และมี
การเบิกจ%ายงบประมาณค%าจ�างเหมา
เปFนรายเดือน

สามารถจ�าง
เหมาพนักงานทํา
ความสะอาดที่
ทําการศูนย�
เทคโนโลยี
สารสนเทศเขต 3 
(นครปฐม) และ
บริเวณโดยรอบ 
พร�อมทั้ง
คณะกรรมการได�
ตรวจรับงานและ
มีการเบิกจ%าย
งบประมาณ
ค%าจ�างเหมาเปFน
รายเดือน

1 งาน 100% 108,000.00 - สามารถดําเนินการจ�างเหมา
และขออนุมัติฯ เบิกจ%าย
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ
 ต%อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
54,000 บาท (เดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 6 เดือน)

50 เบิกจ%าย จํานวน
 54,000.00 บาท
คงเหลือ จํานวน
 54,000.00 บาท

50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

3. จ�างเหมาพนักงานขับรถยนต� 
ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
 ตามหลักเกณฑ�การจ�างของ สป.
มท.

ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานขับรถยนต�
ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตาม
หลักเกณฑ�การจ�างของ สป.มท. พร�อม
ทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และมี
การเบิกจ%ายงบประมาณค%าจ�างเหมา
เปFนรายเดือน

สามารถจ�าง
เหมาพนักงานขับ
รถยนต�ของศูนย�
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสารเขต 3 
(นครปฐม) 
โดยรอบพร�อมทั้ง
คณะกรรมการได�
ตรวจรับงานและ
มีการเบิกจ%าย
งบประมาณ
ค%าจ�างเหมาเปFน
รายเดือน

1 งาน 100% 144,000.00 - สามารถดําเนินการจ�างเหมา
และขออนุมัติฯ เบิกจ%าย
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ
 ต%อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
72,000 บาท (เดือนละ 
12,000 บาท จํานวน 6 เดือน)

50 เบิกจ%าย จํานวน
 72,000.00 บาท
คงเหลือ 
72,000.00 บาท

50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

4. ให�บริการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกล (Video Conference 
System

ให�บริการระบบประชุมวีดิทัศน�ทางไกล
กับกระทรวง ทบวง กรม และ
หน%วยงานต%างๆ ที่ร�องขอ

ร�อยละ
ความสําเร็จใน
การให�บริการ
ระบบประชุมวีดิ
ทัศน�ทางไกล
(VCS)เทียบกับ
จํานวนครั้งที่ร�อง
ขอ

ครั้ง 100 - - สามารถให�บริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน�ทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน%วยงานต%างๆ ที่ร�องขอ
จํานวน 19 ครั้ง 
ดําเนินการสําเร็จจํานวน       
 19 ครั้ง

100 - -

5. ให�บริการด�วยรถยนต�สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ให�บริการระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอดภัย
ด�านสื่อสาร

ร�อยละ
ความสําเร็จใน
การให�บริการ
ด�วยรถยนต�
สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่

ครั้ง 100 - - สามารถให�บริการ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ ในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยด�านสื่อสาร
ร�องขอจํานวน 11 ครั้ง  
ดําเนินการสําเร็จจํานวน  11
 ครั้ง

100 เบิกจ%ายจํานวน 
131,727 บาท

100
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

6. ตรวจสอบอุปกรณ�เครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบเครือข%ายที่
เชื่อมโยงระหว%างส%วนกลางและ
จังหวัดในข%ายรวม 7 จังหวัด

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ�ระบบ 
ATM ,ระบบสื่อสารข�อมูล ,ระบบ
โทรศัพท� ระบบไฟฟ�า ระบบวีดิทัศน�
ทางไกลและอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง เปFน
ประจําทุกวัน

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

ครั้ง  ร�อยละ 85 - - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ�
เครื่องมือสื่อสารสามารถใช�
งานได�เปFนปกติและต%อเนื่อง

100 - -

7. การบํารุงรักษาเชิงป�องกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ(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�อย
กว%าร�อยละ 85

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

100 - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

8. การใช�งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส�

ดําเนินการส%งหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 
นฐ ถึง ผอ.ศสส.สป. ผ%านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส�

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

ฉบับ ร�อยละ 70 - - สามารถดําเนินการส%งหนังสือ
ที่ออกโดย ศสข.3 นฐ ถึง ผอ.
สสส.สป. ผ%านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส� จํานวน
หนังสือที่ส%ง เท%ากับ 38 
ส%งผ%านระบบฯเท%ากับ 38 ฉบับ

100 - -

9. บริการ-รับส%งเอกสารข%าวผ%าน
ระบบโทรสาร และ E-Mail

ดําเนินการส%งข%าวผ%านระบบโทรสาร
และEMail ระหว%างส%วนกลางและ
จังหวัดในข%ายรวม 7 จังหวัดได�แก% 
จังหวัด นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี 
และประจวบคีรีขันธ�

ส%งข%าวผ%านระบบ
โทรสารและ 
Email ระหว%าง
ส%วนกลางและ
จังหวัดในข%ายรวม
 7 จังหวัดไม%น�อย
กว%า ร�อยละ 85

ฉบับ ร�อยละ 85 - - สามารถส%งข%าวผ%านระบบ
โทรสารและ Email ระหว%าง
ส%วนกลางและจังหวัดในข%าย
รวม 7 จังหวัดสําเร็จดังนี้
ข%าวรับ = 137 ฉบับ
ข%าวส%ง = 959 ฉบับ
ข%าวผ%าน = 1,096 ฉบับ

100 - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

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

 -เสนอขออนุมัติเบิกจ%ายเงินงบประมาณ
 ประจําป< 2560 หมวดค%าตอบแทนใช�
สอยวัสดุ ต%อผอ.ศสข.3 นฐ.
 -เสนอขอเบิกจ%ายงบประมาณประจําป< 
2560 หมวดค%าตอบแทนใช�สอบวัสดุ 
ต%อหัวหน�าสํานักงานจังหวัดนครปฐม

ระดับความสําเร็จ
ในการใช�จ%าย
งบประมาณ 
2560หมวด
ค%าตอบแทน ใช�
สอยวัสดุ

บาท 100 รวมรับจํานวน 
309,070.00 
บาท

- สามารถดําเนินขออนุมัติฯ 
งบประมาณ ประจําป< 2560 
หมวดค%าตอบแทนใช�สอยวัสดุ
 ต%อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน 
264,836.98 บาท

85.68 เบิกจ%ายจํานวน 
264,836.98 
บาท

85.68

11. การบริหารงานงบประมาณ
(งานการเงินและบัญชี,งาน
เบิกจ%ายงบประมาณ, งานจัดซื้อ
 /จัดจ�าง  งานพัสดุ และสถานที่

ดําเนินการบริหารจัดการงาน
งบประมาณ โดยให�สอดคล�องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป< 2560 และ
งบประมาณที่ได�รับจากส%วนกลาง

บริหารจัดการ
งานงบประมาณ 
โดยให�สอดคล�อง
กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป< 
2560 และ
งบประมาณที่
ได�รับจาก
ส%วนกลาง

บาท 100 ค%าใช�สอย      
309,070.00 
บาท

- สามารถบริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ�างและการเบิกจ%ายสําเร็จ
ตามเป�าหมาย ดังนี้           
 -ค(าใช8สอย 
รับจํานวน 264,836.98 บาท

85.68 เบิกจ%ายจํานวน
264,836.98 
บาท
คงเหลือจํานวน 
44,233.02 บาท

85.68
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

ร8อยละ

เป?าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

ค%าสาธารณูปโภค
178,400.00 
บาท

- ค%าสาธารณูปโภค  
รับจํานวน  108,359.26 บาท

60.73  -เบิกจ%าย
จํานวน 
108,359.26 
บาท คงเหลือ 
70,040.74 บาท

60.73
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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�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 
4 (นครราชสีมา)

ทําสัญญาจ�างเหมาทําความสะอาด
อาคารจํานวน 1 คน

ร�อยละความ
สําเร็จของการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ�างเหมาพนักงาน
ทําความสะอาดจํานวน 1 
คนระยะเวลา 12 เดือน 
และได�เบิกจ1ายไปแล�ว 
จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 
9,000.00 บาท

50 54,000 50

2.งานจ�างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
อาคารศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 
4 (นครราชสีมา)

ทําสัญญาจ�างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1 คน

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 114,000 114,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จํานวน 1 คน 
ระยะเวลา 12 เดือนและได�
เบิกจ1ายไปแล�ว จํานวน 6 
เดือน ๆ ละ 9,500.00 บาท

50 57,000 50

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

จัดส1งเจ�าหน�าที่เข�ารับการฝ?กอบรมตาม
โครงการที่ได�รับแจ�งมอบหมาย

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ไม1มีการจัดฝ?กอบรม
บุคลากรด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แต1อย1างใด

- - -

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

4. การให�บริการรถยนต�สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ติดตั้ง ควบคุม ให�บริการติดต1อสื่อสาร
ผ1านระบบสื่อสารดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่ตามที่ได�รับมอบหมายหรือ
ร�องขอ

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - นํารถยนต�สื่อสารดาวเทียม
ออกปฏิบัติภารกิจที่ได�รับ
มอบหมายและร�องขอ 
จํานวน 2 ครั้ง

100 7,840 100

5. บริการระบบประชุมวีดิ
ทัศน�ทางไกล (VCS)

ติดตั้ง ควบคุม บริการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกลแก1 กระทรวง ทบวง กรม 
ตามที่ตามที่ได�รับมอบหมาย

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ให�บริการรประชุมวีดิทัศน�
ทางไกลตามที่ได�รับ
มอบหมาย จนเสร็จสิ้น 
จํานวน 18 ครั้ง

100 - -

6. การบํารุงรักษาเชิงปHองกัน 
(PM) เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT

จัดเจ�าหน�าที่เข�าทําการตรวจสอบ 
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารในความ
รับผิดชอบ

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 -  - เดินทางไปราชการเพื่อ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ยังจังหวัด
ในข1าย 1 ครั้ง (วันที่ 17 - 
20 ม.ค.60) เสร็จเรียบร�อย

50 11,380 100
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

7. การบํารุงรักษาแบบแก�ไข 
(Corrective Maintenance :
 CM) เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT

ทราบถึงการขัดข�องของเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT แล�วออกทํา
การตรวจซ1อม

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 -  - ไม1มีเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ในความ
รับผิดชอบชํารุดขัดข�อง

- - -

8. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ�
เชื่อมโยงเครือข1ายระบบสื่อสาร

ติดตาม ตรวจสอบ การติดตามใช�งาน
อุปกรณ� MPLS ศสข.4(นม) และ
จังหวัดในข1าย

ความสําเร็จของ
การการ
ดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - อุปกรณ� MPLS ในความ
รับผิดชอบใช�งานเป[นปกติ

100 - -

9. โครงการนิเทศงาน ติดตาม 
และประสานการดําเนินงาน
ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขต 4 ให�กับ
จังหวัดที่เป[นเครือข1ายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 30,000 - (ไม1มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

- - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

10. โครงการก1อสร�างโรงจอด
รถบ�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
โครงการ
ปรับปรุง

ห�องเครื่องยนต�
กําเนิดไฟฟHา 

ศสข.4 
(นครราชสีมา)

100

11. โครงการปรับปรุงห�อง
เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟHา 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
โครงการ
ก1อสร�าง

โรงจอดรถบ�าน
พักข�าราชการ 

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

12. โครงการเชื่อมโยงระบบ 
VCS สําหรับห�องประชุมศาลา
กลางนครราชสีมา 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�วเสร็จเมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
2. ระหว1างเดือน
พฤศจิกายน- เดือนธันวาคม
 2559 อยู1ระหว1างทดสอบ
ระบบ

100 งบประมาณ
เบิกจาก

สํานักงาน
จังหวัด

นครราชสีมา

100

13. โครงการติดตั้ง WIFI 
บริเวณตัวอาคารศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - (ไม1มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

- - -

14. การตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ของศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 
4 (นครราชสีมา) ทุกระบบ

ดําเนินการตรวจสอบสภาพการทํางาน
ของเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT 
ทุกวันทําการ ทุกระบบ 

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผนงาน

ร�อยละ 100 - - - 100 - -
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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

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การให�บริการ

ร�อยละ 100 - - ประชุมผ#านระบบ วีดีทัศน�
ทางไกล (VCS) จํานวน 20 
ครั้ง

100 - 100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน&วยนับ ค&าเป5าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

(VCS)และการควบคุมระบบ
การประชุมทางไกล (MCU)

หน#วยงานต#างๆ ที่ร�องขอ การให�บริการ ครั้ง

2.การให�บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การให�บริการ

ร�อยละ 100 125,000 - ออกภารกิจรถสื่อสาร
ดาวเทียมจํานวน 2 ครั้ง

100 31,040 100

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

ดําเนินการโดยส#งเจ�าหน�าที่ ศสข.5 (อด.)
 เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตรของ
ส#วนกลาง และของจังหวัด

ระดับ
ความสําเร็จของ
การเข�ารับการ
ฝFกอบรม

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 )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน&วยนับ ค&าเป5าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

4. โครงการนิเทศงาน ติดตาม 
และประสานงานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
เครือข#ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได�แก# 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย 

ร�อยละของ
จังหวัดที่เปGน
เครือข#าย ที่

ร�อยละ 100 358,000 - เบิกจ#ายไปแล�ว 50 179,000 50

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให�กับจังหวัดเครือข#าย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 
จังหวัด (ปKละ 2ครั้ง/จังหวัด)

อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย 
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และ
บึงกาฬ

เครือข#าย ที่
ได�รับการนิเทศ
งานติดตามและ
ประสานการ
ดําเนินงาน

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

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.) และ
จังหวัดเครือข#ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8
 จังหวัด ให�สามารถใช�งานได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
หน#วยงานและ
จังหวัดที่ได�รับ
การบํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
 และอุปกรณ� ICT

ร�อยละ 100 150,000 - เบิกจ#ายไปแล�ว 50 75,000 50
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน&วยนับ ค&าเป5าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

6. โครงการปรับปรุงอาคาร
จอดรถยนต�และเทพื้น
คอนกรีตติดตั้งกันสาดอาคาร

สํารวจตรวจสอบสถานที่และพื้นที่
ดําเนินการ จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ
ตรวจรับงานจ�าง เบิกจ#ายงบประมาณ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 166,000 163,000 เบิกจ#ายไปแล�ว 100 163,000 100

คอนกรีตติดตั้งกันสาดอาคาร
บ�านพัก ศสข.5 (อุดรธานี)

ตรวจรับงานจ�าง เบิกจ#ายงบประมาณ
รายงานผล ศสส.สป.

การดําเนินการ

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

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

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 1 8,000 - - - - -

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

สํารวจตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ จัด
จ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับงานจ�าง 
เบิกจ#ายงบประมาณรายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 1 30,000 - - - - -

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

สํารวจตรวจรถยนต�และเครื่องกําเนิด
ไฟฟNา จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับ
งานจ�าง เบิกจ#ายงบประมาณรายงานผล
 ศสส.สป.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 35,000 - - - - -
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน&วยนับ ค&าเป5าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

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

สํารวจอุปกรณ�สํารองไฟฟNา UPS จัดจ�าง
ตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับงานจ�าง 
เบิกจ#ายงบประมาณรายงานผล ศสส.สป.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ระบบงาน 1 60,000 - - - - -

ศสข.5 (อุดรธานี) และลูกข#าย เบิกจ#ายงบประมาณรายงานผล ศสส.สป. การดําเนินการ

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�อยละ
ความสําเร็จของ
การให�บริการ

ร�อยละ 1 - - - - - -

12. โครงการปรับปรุงไฟฟNา
ส#องสว#างในสํานักงาน (เปลี่ยน
หลอดไฟฟNาแบบ LED) ศสข.5 
(อุดรธานี)

สํารวจจํานวนหลอดไฟสํานักงาน 
จัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ตรวจรับ
งานจ�าง เบิกจ#ายงบประมาณรายงานผล
 ศสส.สป.

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การประหยัด
พลังงาน

ร�อยละ 100 - - - - - -

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

ขอความร#วมมือ กฟภ. จังหวัด 
ดําเนินการตรวจสอบ/ประมาณการการ
ปรับปรุงระบบไฟฟNาอาคารและติดตั้ง
มิเตอร�ไฟฟNาทดแทนของเดิม

ร�อยลํา
ความสําเร็จของ
การบํารุงรักษา

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

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด6านการสร6างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน&วยนับ ค&าเป5าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

14. งานจ�างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน 
ศสข.5 (อุดรธานี)

จ�างเหมาบุคคลธรรมดา ทําสัญญาราย
ปKงบประมาณ ทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบอาคารสํานักงาน ศสข.5 

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 18,000 1 ปK เบิกจ#ายไปแล�ว 2 ไตรมาส 50 57,000 50

ศสข.5 (อุดรธานี) โดยรอบอาคารสํานักงาน ศสข.5 
(อุดรธานี)

การดําเนินการ

15. งานบริหารงาน
งบประมาณประจําปK
งบประมาณ 2560 (งาน
การเงินและบัญชี งานเบิกจ#าย
งบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ�าง 
งานธุรการและงานสารบรรณ
และงานพัสดุ)

ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจําปK (งานการเงินและบัญชี งาน
เบิกจ#ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ�าง
งานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ) 
ตามวงเงินที่ได�จัดสรร ให�เปGนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด�วยการ
พัสดุ 2535 และฉบับที่แก�ไขเพิ่มเติม

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การบริหารงาน 
การจัดการ งาน
งบประมาณ ใน
การจัดซื้อจัดจ�าง
 งานพัสดุ และ
การเบิกจ#ายให�
เปGนไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

ร�อยละ 100 357,128 - เบิกจ#ายไปแล�ว 2 ไตรมาส 60 216,220 60
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)
1. ให�บริการ ระบบประชุม
วีดิทัศน�ทางไกล(VCS) และ
ควบคุมระบบ(MCU)

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

ร�อยละของ
ความสําเร็จ 
ของการ
ดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - ให�บริการระบบประชุมวีดี
ทัศน�ทางไกล (VCS) กับ
กระทรวง กรม และ
หน%วยงานต%างๆ รวม 19 ครั้ง
 ดํานินการแล�วเสร็จ

100 - -

2. ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่

ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ถวายความ
ปลอดภัยด�านการสื่อสารแด%พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู%หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค� ตามความ
เหมาะสมและความจําเป<น และภารกิจอื่นๆ ตามที่
ได�รับมอบหมาย

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ให�บริการสื่อสารดาวเทียม
ระหว%าง ม.ค.-มี.ค. 60 รวม  
 5 ครั้ง ดําเนินการแล�วเสร็จ

100 40,760 100

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เป:าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป:าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เป:าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป:าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

3. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ปEองกัน (PM) เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ที่ใช�ประจํา 
ศสข.6(ขอนแก%น) และจังหวัดที่
เป<นเครือข%ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 7จังหวัด

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่ใช�
ประจํา ศสข.6 และจังหวัดที่เป<นเครือข%ายในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ใช�งานได�อย%างต%อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
หน%วยงานและ
จังหวัดที่ได�รับ
การบํารุงรักษา
สามารถ
เครื่องมือ 
อุปกรณ� ICT

ร�อยละ 100 - - บํารุงรักษาและตรวจสอบ
แก�ไขปLญหาเกี่ยวกับอุปกรณ�
ไฟฟEาและระบบสารสนเทศ 
ข%ายรับผิดชอบ รวม 7 
จังหวัด (ดําเนินงานพร�อมกับ
การนิเทศงาน)

100 19,360 100

4. โครงการบํารุงรักษาเชิงแก�ไข
 (Corrective Maintenance) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ที่อยู%ในเขตรับผิดชอบ

ทําการบํารุงรักษาเชิงแก�ไข (CM) ทุกครั้งที่เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ขัดข�องหรือได�รับการร�องขอ

เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT
 ที่ใช�งานประจํา
 ศสข.6 
(ขอนแก%น) และ
จังหวัดในข%าย
สามารถใช�งาน
ได�ปกติ เมื่อ
ได�รับการตรวจ
ซ%อมและ
บํารุงรักษา

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการบํารุงรักษาเชิง
แก�ไข(CM) อุปกรณ�ที่ใช�งานที่
 ศสข.6 (ขอนแก%น) และ
จังหวัดในข%ายอย%างสม่ําเสมอ
 ทุกครั้งที่ได�รับการร�องขอ

100 9,280 100
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เป:าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป:าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

5. โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร�างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช�ประโยชน�

จัดเจ�าหน�าที่เข�าร%วมการฝ\กอบรมหลักสูตรต%างๆ ที่
ศสส.สป.หรือหน%วยงานอื่นดําเนินการ เพื่อนํามา
พัฒนาปรับปรุงระบบงานของ ศสข.6 (ขอนแก%น)

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ไม%มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 2

- - -

6. นิเทศงานและให�ความรู�
รับทราบปLญหา และอุปสรรค
ของจังหวัดในลูกข%าย

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัดลูกข%าย
รับทราบปLญหาอุปสรรค และดําเนินการแก�ไขปรับปรุง

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจ
เยียมและนิเทศงานจังหวัด
ลูกข%าย 7 จังหวัดเรียบร�อย
แล�ว (ได�ดําเนินการพร�อมกับ
โครงการบํารุงรักษาเชิง
ปEองกัน)

100 - 100

7. โครงการบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบหรือแก�ไขปLญหา 
เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟEาและ
อุปกรณ�จ%ายไฟฟEาสํารอง (UPS)
 ของ ศสข.6 (ขอนแก%น) และ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ให�บริการบํารุงรักษาและตรวจสอบหรือแก�ไขปLญหา
เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟEาและอุปกรณ�จ%ายไฟฟEาสํารอง 
(UPS) ของ ศสข.6 (ขอนแก%น) และจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตรวจสอบ
เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟEาของ 
ศสข.6 (ขอนแก%น) และ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ทุก
สัปดาห�อย%างสม่ําเสมอ

100 - 100
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เป:าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป:าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

8. การบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของ ศูนย�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 6 (ขอนแก%น)

ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให�
สามารถใช�งานได�อย%างมีประสิทธิภาพ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

ร�อยละ 100 - - ไม%มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 2

- - -

9. โครงการปรับปรุงเว็บไซต�
ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 6 
(ขอนแก%น)

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต�ให�เข�าถึงข�อมูลข%าวสารได�ง%าย 
และให�สอดรับกับระบบงานสารสนเทศของ สป.มท. 
ได�อย%างมีประสิทธิภาพ

ร�อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

ร�อยละ 100 - - พัฒนาระบบ ปรับปรุง 
เว็บไซต�ให�เป<นปLจจุบัน
สามารถเรียกชมได�ที่ //
ict6.moi.go.th

100 - 100

10. จ�างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

จ�างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานด�าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 1 งาน

ร�อยละ 90 120,000 120,000 ทําสัญญาจ�างเหมาพนักงาน
ทํางานสารสนเทศจํานวน    
 1 คน (ไม%มีการรายงานผล
การดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

50 60,000 50
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เป:าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป:าหมาย จัดสรร

ศสข.6 (ขอนแก�น)

ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

11. จ�างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนย�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเขต
 6 (ขอนแก%น)

จ�างเหมาบุคลทําความสะอาดอาคารที่ทําการ ศสข.6 
(ขก.) จํานวน 1 งาน

จ�างเหมาทํา
ความสะอาด
จํานวน 1 งาน

งาน 1 84,000 84,000 ทําสัญญาจ�างเหมา พนักงาน
ทําความสะอาดจํานวน 1 คน
 (ไม%มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

50 42,000 50

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

ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 105,874 - เบิกจ%ายค%าสาธารณูปโภครวม 54.30 57,490.28 54.30

ค%าวัสดุ ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 72,293 - เบิกจ%ายค%าวัสดุ 54.70 39,539 57.70

เบิกจ%ายค%าตอบแทนใช�สอย ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร�อยละ 100 387,020 - เบิกจ%ายค%าใช�สอยทั่วไป 38.30 148,359.71 38.30

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

ให-บริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร-อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการจังหวัดในข*าย
รับผิดชอบครบทุกจังหวัด 
ในรอบแรก (1 ต.ค.59-31 
มี.ค.60)

100 - -

2. โครงการนิเทศงานและให-
คําปรึกษาด-านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
งานสื่อสารจังหวัดกลุ*มงาน
ข-อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดในข*ายรับผิดชอบ

ออกนิเทศงานงานฯ งานสื่อสารกลุ*ม
งานข-อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดในข*ายรับผิดชอบ

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการนิเทศงานและให-
คําปรึกษาจังหวัดในข*าย
รับผิดชอบครบทุกจังหวัด 
ในรอบแรก (1 ต.ค.59-31 
มี.ค.60)

100 - -

3. โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 (C-Band) และ(KU-Band)  
  

จัดทําแผน, ขออนุมัติรายงานผลการ
ดําเนินการ

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ติดตั้งระบบ C- BAND, ม.ค
 60 = 2 ครั้ง, ก.พ. 60 = 9
 ครั้ง, มี.ค. 60 = 4 ครั้ง

100 - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

4. การจัดการระบบประชุมวีดิ
ทัศนJทางไกลและการระบบ
MCUนอกสถานที่

จัดทําแผน , ขออนุมัติรายงานผลการ
ดําเนินการ

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการ จังหวัดในข*าย
รับผิดชอบครบทุกจังหวัด 
ในรอบแรก

100 - -

5. โครงการซ*อมยานพาหนะ/
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดเครื่อง
ไฟฟ�า เครื่องปรับอากาศ

สํารวจข-อมูล , ขออนุมัติรายงานผล
การดําเนินการ

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ซ*อมรถยนตJ 51-6858 กทม. 100 - -

6. โครงการฝRกอบรม-สัมมนา ส*งข-าราชการเข-าการฝRกอบรมตาม
โครงการฝRกอบรม ศสส.สป.

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ส*งเจ-าหน-าที่เข-าฝRกอบรม 
จํานวน 2 ครั้ง

100 - -

7. โครงการจ-างพนักงานทํา
ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7
(ชม)

ของบประมาณ เบิกจ*าย ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - เบิกจ*าย เดือนมกราคม 60 
เดือนกุมภาพันธJ 60 มีนาคม
 60

100 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

8. โครงการบริการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

ให-บริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการบํารุงรักษา
ระบบฯ ศสข. 7 (ชม.) และ
จังหวัดในข*ายรับผิดชอบ

100 - -

9. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน (PM) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
 ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน
เครือข*ายรับผิดชอบ

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (PM)
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศสข.7 (ชม.)
- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 
(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 จังหวัดในเครือข*ายรับผิดชอบ
- รวบรวมการดําเนินงาน
- นําเสนอผู-บังคับบัญชา

ร-อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - (ไม*มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

- - -

10. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดําเนินการจัดส*งเจ-าหน-าที่ของ ศสข. 7 
เข-ารับการฝRกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร

ร-อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - -  (ไม*มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 2)

50 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

11. โครงการตรวจสอบระบบ
สถานภาพระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.7 
(ชม.) และจังหวัดในเครือข*าย

ตรวจสอบระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทุกวันทําการ

ร-อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ทุกวันทําการ

100 - -

12. การติดตามควบคุม
บํารุงรักษาอุปกรณJ (Out 
Sourcing)

ติดตาม ควบคุม จัดทํารายงาน ร-อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ติดตาม รายงานผลการ
บํารุงรักษาเดือนมกราคม 
60 จํานวน 1 ครั้ง เดือน
กุมภาพันธJ 60 จํานวน 1 
ครั้ง, เดือนมีนาคม 60 
จํานวน 1 ครั้ง

100 - -

13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนJ
ของ ศสข. 7 (ชม.)

ปรับปรุงภูมิทัศนJที่ทําการ ศสข. 7 (ชม.) ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการ ทําความสะอาด
 ตัดกิ่งไม-จัดระเบียบ

100 - -

14. โครงการประหยัดพลังงาน
 ของ ศสข.7(ชม.)

วางแผน, ร*วมมือดําเนินการควบคุม
ดตาม ควบคุม

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - ดําเนินการทุกวันทําการ 100 - -
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

15. การเบิกจ*ายงบประมาณ
ในภาพรวม

เบิกจ*ายงบประมาณตามระยะเวลาที่
กําหนด

ร-อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร-อยละ 100 - - เบิกจ*ายงบประมาณครบ 100 - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

1. การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ศสข.8 และจังหวัดในข�าย

ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณ(ต�างๆ ให*สามารถ
ใช*งานได*อย�างมีประสิทธิภาพ

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -

2. การนิเทศงานและให*ความรู* 
รับทราบป7ญหาและอุปสรรค
ของจังหวัดในข�าย

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน
จังหวัดลูกข�ายรับทราบป7ญหา อุปสรรค 
และดําเนินการแก*ไข ปรับปรุง

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน (ป;
ละ 2 ครั้ง)

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร

3. งานบริการรถยนต(สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ให*บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ในภารกิจถวายความปลอดภัยด*านการ
สื่อสารแด�พระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู�หัว 
สมเด็จพระนางเจ*าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ( ทุกพระองค( 
ตามความเหมาะสมและความจําเป?น 
และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได*รับมอบหมาย

ร*อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร*อยละ 100 327,500 - ให*บริการ 6 หน�วยงาน 
8 ครั้ง จ.นครสวรรค( จ.
สุโขทัย จ.พิษณุโลก 
กรมราชองค(รักษ( จ.
อุทัยธานี จ.ลําปาง

50 243,590 74.38
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร

4. การให*บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน(ทางไกล (VCS) 
และการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)

ให*บริการระบบการประชุมวีดิทัศน(
ทางไกล กับกระทรวง ทบวง กรมและ
หน�วยงานต�างๆ ที่ร*องขอ

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 
(จํานวนครั้ง)

ร*อยละ 100 - - ให*บริการ 9 หน�วยงาน 
20 ครั้ง กรมป?องกัน
บรรเทาฯ, ศปก.นรม.,
กรมที่ดิน, ปปท.,
กระทรวงมหาดไทย, 
กรมส�งเสริมการเกษตร,
 ศสส.สป. จ.พิษณุโลก
(กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง) ดําเนินการ
แล*วเสร็จ

50 - -

5. การจ*างบํารุงรักษา
ยานพาหนะ/เครื่องยนต(กําเนิด
ไฟฟ?า/เครื่องปรับอากาศ ของ
ศสข.8

ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา/
ซ�อมแซม

ร*อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด*าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ดําเนินการจัดส�งเจ*าหน*าที่ของ ศสข.8 
เข*ารับการฝPกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพบุคลากร

ร*อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -

7. งานการจ*างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร

ทําสัญญาจ*างเหมาพนักงานทําความ
สะอาดอาคาร จํานวน 1 คน

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ*างเหมา
พนักงานทําความ
สะอาดจํานวน 1 คน 
และได*เบิกจ�ายไปแล*ว 
จํานวน  6 งวด ๆ ละ 
9,000 บาท

50 54,000 50

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน(
โดยรอบอาคารสํานักงาน ศสข.8

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน(โดยรอบ
อาคารสํานักงาน ศสข.8

ร*อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร

9. งานบริการและให*คําแนะนํา
ด*านสารสนเทศ เช�น ระบบ
โทรศัพท( ระบบ E-mail ระบบ
ประชุม มท.

แนะนําและให*คําปรึกษา งานบริการเช�น
 ระบบโทรศัพท( ระบบ E-mail ระบบ
ประชุม มท.

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ได*พัฒนาข*อมูลการ
ให*บริการของศสข. 8 
พิษณุโลก เปWนไปด*วย
ความเรียบร*อย

50 - -

10. การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ศสข.8 และจังหวัดในข�าย

ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณ(ต�างๆ ให*สามารถ
ใช*งานได*อย�างมีประสิทธิภาพ

ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน(
โดยรอบอาคารสํานักงาน ศสข.8

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน(โดยรอบ
อาคารสํานักงาน ศสข.8

ร*อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร*อยละ 100 - - ไม�ได*รับการจัดสรร
งบประมาณไตรมาส 2

- - -

12. ภารกิจอื่น เบิกจ�ายค�าสาธารณูปโภค ร*อยละของ ร*อยละ 100 157,240 - เบิกจ�ายค�า
สาธารณูปโภค

100 97,739.76 62

ค�าไฟฟ?า ความสําเร็จของ รวม 6 เดือน
ค�าน้ําประปา การดําเนินงาน
ค�าโทรศัพท(
ค�าไปรษณีย(
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม

 (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

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

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปAาหมาย

หน
วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วย
นับ

ค
าเปAาหมาย จัดสรร

ค�าวัสดุ ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 71,000 เบิกจ�ายค�าวัสดุรวม 6 
เดือน

100 22,945.20 32

เบิกจ�ายค�าตอบแทนใช*สอย ร*อยละของ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร*อยละ 100 435,500 - เบิกจ�ายค�าใช*สอยทั่วไป 100 336,179.50 77
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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  -รายงานประจํา ฉบับ รับ 800 ใช0 งปม.  -  -ข#าวรับ  264  ฉบับ 30.75  -  -
E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอียดข#าว เดือน ส#ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ข#าวส#ง 1,574 ฉบับ 34.98

 - กระจายข#าวไปยังปลายทาง  -รายงานตาม
 - ตรวจสอบผู0รับข#าว ไตรมาส แบบ
 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจํา  รต.2, รต.6
วัน

   1.2 สลับสายโทรศัพทB  - รับสายผู0ติดต#อ ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง 600 ใช0 งปม.  - 60 ครั้ง 10  -  -
 - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)
 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจํา
วัน

   1.3 การใช0วิทยุสื่อสาร  - ตอบรับผู0ที่ติดต#อเข0ามา บริการได0ทันที ครั้ง 600 ใช0 งปม.  - 60 ครั้ง 10  -  -
 - สอบถามเรื่องที่ต0องการให0ประสานงาน ศสข.9 (นว.)
 - ดําเนินการหรือแจ0งให0เจ0าของเรื่อง
ดําเนินการ

   1.4 การใช0งานระบบสารบรรณ  - รับเอกสารที่ต0องการส#งผ#านระบบสาร ร0อยละของจํานวน ฉบับ รับ 600 ใช0 งปม.  -  - ข#าวรับ  203 ฉบับ 33.83  -  -
อีเล็กทรอนิกสB บรรณอิเล็กทรอนิกสB นส.ส#งออกที่ส#งผ#าน ส#ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ข#าวส#ง 1,144 ฉบับ 190.70

 - สแกนเอกสารให0อยู#รูปแบบไฟลB PDF ระบบสารบรรณ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

116



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

 - ส#งเอกสารผ#านระบบสารบรรณอิเล็ก อีเล็กทรอนิกสB
ทรอนิกสB
 - รายงานสรุปเสนอผู0บังคับบัญชาประจํา
วัน

   1.5 การติดตั้งอุปกรณBระบบ  - การเตรียมความพร0อมอุปกรณBระบบ เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 17 ครั้ง 28.33  -  -
การประชุมวิดิทัศนB (VCS) VCS ก#อนการประชุม ติดตั้งอุปกรณB ศสข.9 (นว.)
และอื่นๆ (แบบประจําที่)  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล0อง VCS, TV เครื่องมือสื่อสาร

เครื่องขยายเสียง
 - ทดสอบอุปกรณBระบบ VCS
 - ทดสอบการใช0งานกับจังหวัดในข#ายฯ
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   1.6 การติดตั้งอุปกรณB MCU  - การเตรียมความพร0อมอุปกรณB MCU เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 17 ครั้ง 28.33  -  -
(แบบประจําที่) ก#อนการประชุม VCS ติดตั้งอุปกรณB ศสข.9 (นว.)

 - ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ LED เครื่องมือสื่อสาร
 - ตรวจสอบการเรียกเข0า/ออก MCU
 - ทดสอบเส0นทางการเชื่อมโยงไปยัง
จังหวัดในข#ายฯ (Ping IP)

 1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - การประชุม VCS จากส#วนกลางมายัง ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 60 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 17 ครั้ง 28.33  -  -
วีดิทัศนBฯ  ผ#านอุปกรณB MCU จังหวัดในข#ายฯผ#านอุปกรณB MCU ในการให0บริการ ศสข.9 (นว.)

 - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรBใช0ควบคุม ระบบการควบคุม
อุปกรณB MCU การประชุมวีดิทัศนB
 - ทดสอบระบบ VCS กับจังหวัดในข#าย ทางไกล ผ#าน
 - ตรวจสอบ Packit Loss และค#าต#างๆ อุปกรณB MCU
ของระบบ VCS ของจังหวัดในข#าย
 - ติดต#ออุปกรณB MCU เข0าส#วนกลาง
พร0อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง
 - ถ#ายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด
ในข#าย พร0อมควบคุมอุปกรณB MCU
 - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เสนอผู0บังคับบัญชา
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2.1 การติดตั้งและซ#อม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร0องขอ รายงานตาม ครั้ง ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -

คอมพิวเตอรBและอุปกรณB ไตรมาส แบบ ศสข.9(นว.)
รต.4, รต.2

     2.2 การปรับปรุงเว็บไซคB ศสข.9 นว  - จัดเตรียมข0อมูลที่ต0องการเผยแพร# ดําเนินการ ครั้ง 24 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 10 ครั้ง 41.67  -  -
 - จัดทําข0อมูล ในรูปแบบภาษา HTML เดือนละ 2 ครั้ง ศสข.9 (นว.)
,ASP ,PHP
 - ทดสอบข0อมูลและการแสดงผล
 - Upload ข0อมูลขึ้น Web Server
 - ทดสอบเรียกใช0งาน

     2.3 ระบบปLองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส0นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
ไวรัสแบบองคBกร (Ping)ว#าสามารถใช0งานได0ปกติหรือไม# เดือน ศสข.9 (นว.)
 (Nod 32 Server)      - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

     2.4 ระบบบริหารจัดการ ใช0โปรแกรมบริหารจัดการเครือข#าย มีการตรวจสอบ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
เครือข#ายของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ ข0อมูลทุกวัน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

   2.5 ระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบโดยใช0โปรแกรม มีการตรวจสอบ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
(Firewall) ข0อมูลทุกวัน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
3) การบริหารงบประมาณ
   3.1 งานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ#าย ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 28 ครั้ง 233.30 594,607.13  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)
ประจําเดือน

   3.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 24 ครั้ง 200  -  -
เดือน ศสข.9 (นว.)

   3.3 การใช0จ#ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 20 ครั้ง 166.70  -  -
ประจําเดือน เดือน 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   3.4 การจัดซื้อ/จัดจ0าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณBที่มีความ ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 6.38 -  -
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จําเปmนที่จะต0องดําเนินการจัดซื้อและ และจัดจ0างตาม ศสข.9 (นว.)
(วิธีตกลงราคา) จัดจ0างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 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 ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 37 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 8.11 29,828.00  -
วัสดุคอมพิวเตอรB วัสดุยานพาหนะ ส#งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)
และขนส#ง.วัสดุงานบ0านงานครัว ห.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน 
วัสดุไฟฟLาและวิทยุ วัสดุโฆษณา จ#ายเงินผู0ขาย พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน
และเผยแพร#
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

4) การบริหารงานทั่วไป
   4.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร การลา คําสั่งปฏิบัติ ครั้ง 36 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 16 ครั้ง 44.44  -  -

หน0าที่เวร ,ตรวจเวร ศสข.9 (นว.)
(รายงานประจํา
เดือน)

   4.2 งานธุรการและสารบรรณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ รับ 115 ใช0 งปม.  -  - ข#าวรับ 246 ฉบับ 234.50  -  -
,ทะเบียนหนังสือส#ง ส#ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ข#าวส#ง 242 ฉบับ 254.70
รายงานประจํา
เดือน

   4.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 25 ครั้ง 208.3  -  -
บํารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   4.4 งานยานพาหนะ การซ#อมแซม บํารุงรักษา รายงานผล เมื่อ ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 20 ครั้ง 166.7  -  -
ดําเนินการ ศสข.9 (นว.)
เสร็จเรียบร0อยแล0ว
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

5) การบริการต,างๆ
    5.1 การตรวจสอบ/บํารุงรักษา ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 23 ครั้ง 191.7  -  -
รถยนตB เดือน ศสข.9 (นว.)
    5.2 การจัดห0องประชุม การจัดเตรียมความพร0อมอุปกรณB/โตpะ/ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 19 ครั้ง 158.3  -  -

เก0าอี้ และทําความสะอาด เดือน ศสข.9 (นว.)
    5.3 การตรวจซ#อม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน/ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50  -  -
สาธารณูปโภค บํารุงรักษา และดําเนินการ  เมื่อมีการ รายงานประจํา ศสข.9 (นว.)

แจ0งเสีย เดือน
6)การตรวจสอบสถานภาพระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามโครงการบํารุงรักษาเชิง
ปCองกัน(PM) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.9(นว.)

และกลุ,มงานข:อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด

ในข,ายรับผิดชอบ
   6.1 ระบบสื่อสัญญาณ (ATM) ใช0โปรแกรม CLI  Manager ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ของอุปกรณB ICT 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.2 ระบบตู0ชุมสายโทรศัพทB ใช0โปรแกรม FIOL ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
MD 110 ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.3 ระบบสื่อสารข0อมูล ใช0คําสั่ง Ping ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.4 ระบบไฟฟLา ,เครื่องยนตB  - ตรวจดูที่ตู0เมนไฟฟLา ร0อยละความสําเร็จ สัปดาหB 48 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 13 ครั้ง 27.08  -  -
กําเนิดไฟฟLา ,เครื่องสํารองไฟฟLา  - โดยการสตารBเครื่องยนตBกําเนิดไฟฟLา ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
 (UPS)  - ปrด-เปrดเครื่องสํารองไฟฟLา ดูการจ#าย ของอุปกรณB ICT 

ไฟฟLาสํารอง ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.5 วงจรสื่อสัญญาณทางไกล ดูสถานะหลอดไฟที่ NODE UIH ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง
ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.6 ระบบสื่อสารดาวเทียม  - ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อทําการเชื่อมโยง ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
เคลื่อนที่ (C-BAND) แบบ SCPC ระบบกับ ศสส.สป. ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
หรือแบบ FTDMA  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑB ของอุปกรณB ICT 

ที่กําหนด ทุกระบบและ
 - ทดสอบการใช0งานโทรศัพทBข#าย มท. เครื่องมือสื่อสาร
 และข#ายองคBการฯ ไม#น0อยกว#า

ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

  6.7 ระบบโทรศัพทBและโทรสาร ใช0โทรศัพทBเรียกออกทางใกล0 และทาง ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
ไกลไปยังจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

  6.8 ระบบปLองกันไฟฟLากระโชก ดูสถานะหลอดไฟที่ตู0ปLองกันไฟฟLากระโชก ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
(Surge Protection) ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.9 เครื่องควบคุมการเปrด-ปrด  - ดูสถานะหลอดไฟ ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

 - ตรวจการทํางานของ ของอุปกรณB ICT 
 Phase Protector ทุกระบบและ

เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.10 ระบบกราวดBอุปกรณB  - ใช0เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
เครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบ#อกราวดB ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.11 ระบบบริหารจัดการ ใช0โปรแกรมบริหารจัดการเครือข#าย ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
เครือข#ายของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.12 ระบบโทรศัพทBในข#าย  - ใช0โปรแกรม VMS เชื่อมต#อกับอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -
กระทรวงมหาดไทย (IP Phone)  - Read parameter ดึงข0อมูลจาก ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

อุปกรณBมาตรวจสอบ ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.13 ระบบเสาวิทยุสื่อสาร  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
(Self Support) ของ ศสข.9  - ดูตู0เครื่องควบคุมการกระพริบของ ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
 (นว.) หลอดไฟ ของอุปกรณB ICT 

ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

   6.14 เครื่องปรับอากาศของ เปrด-ปrด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
ศสข.9 (นว.) และการทํางานของเครื่อง ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

ของอุปกรณB ICT 
ทุกระบบและ
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

130



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   6.15 ศูนยBข0อมูลกลาง  - ทดสอบเส0นทางการเชื่อมโยงไปยัง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด Server ของแต#ละจังหวัด (Ping) ศสข.9 (นว.)

 - ทดสอบเรียกใช0งานเว็บไซตB
 - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน

   6.16 ระบบปLองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส0นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -
ไวรัสแบบองคBกร (Ping) ว#าสามารถใช0งานได0ปกติหรือไม# ศสข.9 (นว.)
 (Nod 32 Server)  - รายงานเสนอผู0บังคับบัญชาประจําวัน
6.17 การตรวจสอบระบบรักษาความ ตรวจสอบระบบการทํางานของกล#อง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช0 งปม. - ดําเนินการทุกวันทําการ 100 - -

ปลอดภัยอุปกรณBสารสนเทศ ควบคุมการทํางานของอุปกรณBทําความ ศสข.9 (นว.)
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) สะอาดอุปกรณBรายผลการตรวจสอบระบบ

การทํางานทุกวัน และรายเดือน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

7) การบํารุงรักษาเชิงปCองกัน
(PM) ระบบปกติและอุปกรณ7ICT

 ของศสข.9(นว.)และกลุ,มงาน
ข:อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   7.1 การบํารุงรักษาระบบ ทําความสะอาดดูดฝุzนตู0ชุมสาย ร0อยละความสําเร็จ เดือน 4 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 75  -  -
ตู0ชุมสายโทรศัพทB MD 110 การทํางานของตู0ชุมสายโทรศัพทB ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

อัตโนมัติ ของอุปกรณB
ตรวจสอบระบบไฟฟLาสํารอง ไม#น0อยกว#า

ร0อยละ 80 
   7.2 การบํารุงรักษาเครื่อง เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทB ร0อยละความสําเร็จ เดือน 4 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 75  -  -
โทรศัพทB โทรสาร  โทรสาร ตรวจสอบการทํางาน ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

ของอุปกรณB
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   7.3 การบํารุงรักษาเครื่อง ทําความสะอาด ดูดฝุzน ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
ปLองกันไฟฟLากระโชก (Surge ตรวจสอบการทํางาน ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
 Protection) ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

   7.4 การบํารุงรักษาเครื่อง ทําความสะอาด ดูดฝุzน ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -
ควบคุมการเปrด - ปrด เครื่องปรับ ตรวจสอบการทํางาน ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
อากาศอัตโนมัติ ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

  7.5 การบํารุงรักษาระบบกราวดB ทําความสะอาดบ#อกราวนB ย้ําจุดต#อ ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
อุปกรณBเครื่องมือสื่อสาร บารBกราวดBให0แน#นหนา ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

ของอุปกรณB
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   7.6 การบํารุงรักษาระบบไฟฟLา, ทําความสะอาด ดูดฝุzน เติมน้ําหม0อน้ํา ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
เครื่องยนตBกําเนิดไฟฟLา, ตรวจดูน้ํามันเครื่อง ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
เครื่องสํารองไฟฟLา (UPS) ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

  7.7 การบํารุงรักษาระบบบริหาร ทําความสะอาด ดูดฝุzน อุปกรณBเครื่องมือ ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
จัดการเครือข#ายของกระทรวง สื่อสาร ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
มหาดไทย ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

   7.8 การบํารุงรักษาโทรศัพทB ทําความสะอาด ดูดฝุzน ระบบอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ในข#ายกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบการทํางาน ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
 (IP Phone) ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

   7.9 การบํารุงรักษาระบบ ทําความสะอาดตู0ควบคุมการกระพริบ ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
เสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของหลอดไฟบนเสา ตรวจดูระบบ ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
ของ ศสข. 9 (นว.) สายสัญญาณ ของอุปกรณB

ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

   7.10 การบํารุงรักษาเครื่อง ทําความสะอาด เปzาฝุzน ร0อยละความสําเร็จ เดือน 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ปรับอากาศของ ศสข.9 นว. ล0าง Filter กรองอากาศ ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)

ของอุปกรณB
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80 

   7.11 การบํารุงรักษาเครื่อง ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 8.33 - -
คอมพิวเตอรBแม#ข#ายและ และรายงานผลไป ศสส.สป. เดือน ศสข.9 (นว.)
เครื่องคอมพิวเตอรBลูกข#าย
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

  7.12 อุปกรณBเชื่อมโยงสัญญาณ ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
Digital ระหว#าง ศสข. สื่อสาร ศสข.9 (นว.)
จังหวัดผ#านใยแก0วนําแสง
 (FMUX301)
   7.13 อุปกรณBสลับสัญญาณ L3 ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
(Router) ระหว#างศสข. - สื่อสาร ศสข.9 (นว.)
จังหวัด  Cisco
รุ#น WS-C3850-24T
   7.14 การบํารุงรักษาระบบ ตรวจสอบการทํางานเปmนประจําทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
ปLองกันและกําจัดไวรัสแบบองคBกร เดือน ศสข.9 (นว.)
8) การติดตาม ควบคุม การบํารุง
รักษาอุปกรณ7เครื่องมือสื่อสาร
ของบริษัทฯ (โครงการ 
Outsourcing)ของ 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

8.1 ระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ตรวจสอบควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณB มีการกํากับ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 0 ครั้ง - - -
ของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) เครื่องมือสื่อสารของบริษัท และ การตรวจสอบ ศสข.9 (นว.)

รายงานผลให0 ศสส.สป. ทราบ และรายงาน
ผลการดําเนินการ

8.2 ระบบสื่อสารข0อมูล ตรวจสอบควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณB มีการกํากับ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -

เครื่องมือสื่อสารของบริษัท และ การตรวจสอบ ศสข.9 (นว.)
รายงานผลให0 ศสส.สป. ทราบ และรายงาน

ผลการดําเนินการ
8.3 เครื่องคอมพิวเตอรBแม#ข#าย เมื่อบริษัทฯ เข0ามาดําเนินการ รายงานผลภายหลัง ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -

(Data Server)  และ บริษัทฯ เข0ามา ศสข.9 (นว.)
เครื่องคอมพิวเตอรBลูกข#าย ดําเนินการ

137



(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

9. แผนการติดตาม ควบคุม บํารุง ตรวจสอบการทํางานของ อุปกรณBที่อยู# ภายหลังเสร็จสิ้น ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
รักษาอุปกรณ7เครื่องมือสื่อสาร ในโครงการศูนยBข0อมูลกลางให0สามารถ การปฏิบบัติงาน ศสข.9 (นว.)
จังหวัดในข,าย 7 จังหวัด  ตาม ใช0งานได0ปกติ ประสานการปฎิบัติงาน/

โครงการศูนย7ข:อมูลกลางของ ป}ญหา/อุปสรรค  เพื่อร#วมกันหาแนวทาง
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด แก0ไข
(โครงการ Outsourcing
 ของบริษัท)
10. การดําเนินงานระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
10.1 ถวายความปลอดภัยด0าน รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 4 ครั้ง 33.33 - -
สื่อสาร แด#พระบาทสมเด็จ จากจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)
พระเจ0าอยู#หัว สมเด็จพระนางเจ0าฯ ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตามแผน
พระบรมราชินีนาถ และ การใช0รถสื่อสารดาวเทียมเสร็จภารกิจ 
พระบรมวงศานุวงศB ทุกพระองคB สรุปและรายงานตามแบบร.1
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

10.2 จัดเคลื่อนข#ายสื่อสารใน รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสาร มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ ดาวเทียมจากจังหวัดลูกข#ายในความ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ รับผิดชอบขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการ
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช#วยเหลือ ตามแผนการใช0รถสื่อสารดาวเทียม
ผู0ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
วัฒนธรรม/ การเลือกตั้ง สส. สว. ร.1
และภารกิจอื่นๆ ที่รับการร0องขอ
11. การบํารุงรักษาเชิงปLองกัน ทําความสะอาด ดูดฝุzน ระบบอุปกรณB ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 - -
(PM) ระบบสื่อสารดาวเทียม เครื่องมือสื่อสารที่ติดตั้งภายในรถยนตB ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
(C-Band) แบบ SCPC หรือแบบ สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของอุปกรณB
 FTDMA ไม#น0อยกว#า

ร0อยละ 90 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

12 ตรวจซ#อม/อุปกรณB/เครื่องมือ ตรวจซ#อมตามเวลามาตรฐานที่กําหนด ตามเวลามาตรฐาน ครั้ง 6 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 50 - -
สื่อสาร/ระบบเครือข#ายของ และรายงานตามแบบ ร.2 ตามประกาศของ ศสข.9 (นว.)
ศสข. 9 (นว.) และกลุ#มงานข0อมูล ขออนุมัติไปราชการ ตรวจซ#อมตามเวลา ศสส.สป.
สารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานที่กําหนดและรายงานตามแบบ
สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.2 (กรณีจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ)
13 การนิเทศงานและให0คําปรึกษา จัดทําแผนงานขออนุมัติไปราชการ จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง 2 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 50 - -
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัด จังหวัดที่ได0รับ ศสข.9 (นว.)
การสื่อสารสื่อสารจังหวัด กลุ#มงาน ในข#ายรับผิดชอบ การนิเทศ
ข0อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปการดําเนินงาน และรายงาน
สํานักงานจังหวัดในข#ายรับผิดชอบ

14 แผนการติดตามการใช0งาน ประสานการปฎิบัติงานและสอบถาม รายงานผล ครั้ง 2 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
ระบบปLองกันไวรัสแบบองคBกร /ป}ญหา /อุปสรรค ข0อเสนอแนะในการ หลังเสร็จสิ้น ศสข.9 (นว.)
 (Nod 32 Server) จังหวัด ใช0งานระบบปLงอกันไวรัส (Nod 32)  การปฏิบัติงาน
ในข#ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด จัดทํารายงานเสนอผู0บังคับบัญชา
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

15 แผนงานกิจกรรม 5 ส ขออนุมัติแผนงานปฏิบัติตามแผนงาน ดําเนินการตามแผน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ  - ครั้ง - - -
ณ อาคารสํานักงานป}จจุบัน กิจกรรม 5 ส ประจําป�งบประมาณ ศสข.9 (นว.)
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2560
16 แผนงานการอบรมเพิ่มทักษะ ขออนุมัติแผนงานปฏิบัติตามแผนงาน ดําเนินการตามแผนงาน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
การใช0งานระบบสารบรรณอิเล็ก การอบรมเพิ่มทักษะการใช0งานระบบ ศสข.9 (นว.)
ทรอนิกสB (E - Document) สารบรรณอิเล็กทรอนิกสB (E-Document)

 ในการรับ - ส#ง หนังสือ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

17 แผนงานการจําหน#ายวัสดุ ขออนุมัติแผนงานดําเนินงานตามแผนงาน ดําเนินการตามแผนงาน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
หมดความจําเปmนของศูนยBเทคโน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศสข.9 (นว.)
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เขต 9 นครสวรรคB ประจําป�
งบประมาณ 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

18 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศนB ขออนุมัติแผนงานดําเนินการตามแผนงาน ดําเนินการตามแผน ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
ของศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศสข.9 (นว.)
และการสื่อสาร เขต 9

นครสวรรคB 
19 แผนงานกิจกรรม 5 ส ขออนุมัติแผนงาน ร0อยละความสําเร็จ ร0อยละ 100 ใช0 งปม. - ดําเนินการ - ครั้ง - - -
 ณ อาคารสํานักงานป}จจุบัน ของการใช0งาน ศสข.9 (นว.)
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอุปกรณB ICT 

ทุกระบบ และ ไม#
เครื่องมือสื่อสาร
ไม#น0อยกว#า
ร0อยละ 80

2) การบริหารงบประมาณ
  2.1 งานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ#าย ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 28 ครั้ง 233.30 594,607.13 -

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

  2.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 24 ครั้ง 200 - -
เดือน ศสข.9(นว.)

  2.3 การใช0จ#ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 20 ครั้ง 166.70 - -
ประจําเดือน เดือน ศสข.9(นว.)
  2.4 การจัดซื้อ/จัดจ0าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณBที่มีความ ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 6.38 - -
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จําเปmนที่จะต0องดําเนินการจัดซื้อ และจัดจ0างตาม ศสข.9(นว.)
(วิธีตกลงราคา) กําหนดเวลา
    2.4.1 จัดจ0างซ#อมครุภัณฑB 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

    2.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 37 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 8.11 29,828 -
วัสดุคอมพิวเตอรB วัสดุยานพาหนะ ส#งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9(นว.)
และขนส#งวัสดุงานบ0านงานครัว ห.หน#วยงาน ขออนุมัติเบิกจ#ายเงิน
วัสดุไฟฟLาและวิทยุ วัสดุโฆษณา จ#ายเงินผู0ขาย พร0อมรับใบเสร็จรับเงิน
และเผยแพร#
    2.4.3 การจ0างพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 27,000 -
ความสะอาด และขออนุมัติดําเนินการจ0าง โดยดําเนิน กําหนดเวลา ศสข.9(นว.)

การทั้งป� ตามบันทึกข0อตกลงหรือ
สัญญาจ0างและส#งมอบเปmนรายเดือน
กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและ
รายงานผลการตรวจรับต#อ หน.หน#วยงาน
 จ#ายเงินให0ผู0รับจ0าง พร0อมใบสําคัญ
การรับเงิน 
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

    2.4.4 การจ0างพนักงาน ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25 40,500 -
สารสนเทศ ดําเนินการจ0าง โดยดําเนินการทั้งป� ตาม ตามกําหนดเวลา ศสข.9(นว.)

บันทึกข0อตกลงหรือสัญญาจ0างและส#งมอบ
งานเปmนรายเดือน กรรมการจะดําเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับต#อ
หน.หน#วยงานจ#ายเงินให0ผู0รับจ0าง พร0อม
ใบสําคัญการรับเงิน

3.การดําเนินงานระบบสื่อสาร รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 4 ครั้ง 33.33 - -
ดาวเทียมเคลื่อนที่ ถวายความ จากจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9(นว.)
ปลอดภัยด0านสื่อสาร ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
แด#พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู#หัว แผนการใช0รถสื่อสารดาวเทียม
สมเด็จพระนางเจ0าฯ พระบรม เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศB  ร.1
ทุกพระองคB
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลการเบิกจ#าย

จนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( จํานวนเงิน )

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

                   หน,วย : บาท

ร0อยละผลดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค7)

หน#วยนับ ค#าเปLาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ

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

  3.1จัดเคลื่อนข#ายสื่อสารใน รับแจ0งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช0 งปม. - ดําเนินการ 1 ครั้ง 8.33 - -
ภารกิจมั่นคงของชาติ/สนับสนุน จากจังหวัดลูกข#ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9(นว.)
การปฏิบัติภารกิจของ ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช#วยเหลือ แผนการใช0รถสื่อสารดาวเทียม
ผู0ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส.สว.  ร.1
และภารกิจอื่นๆ ที่ได0รับ
การร0องขอ
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

1. การบํารุงรักษาเพื่อป�องกัน 
(Preventive Maintenance : 
PM) เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ) ICT ของ ศสข.10 และ
ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ) ICT ที่ใช;งานประจํา ศสข.10 
(สฎ.) และของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ให;สามารถใช;งานได;ตามปกติ

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 20-22 ก.พ. 2560           
บํารุงรักษา คมส.จว.พง.ภก.

50 8,360 -

2. โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงานของ
 ศสข.10 (สฎ.)ให;กับจังหวัดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ
ประสาน การปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 20-22 ก.พ. 2560           
ตรวจเยี่ยมนิเทศงาน จว.ภก.
, พง.

100 8,360 -

3. การให;บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน)ทางไกล (VCS) 
และควบคุมระบบ MCU

ให;บริการระบบการประชุมวีดิทัศน)
ทางไกลแกOกระทรวง ทบวง กรม และ
หนOวยงานตOางๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - ม.ค. 60 = 7 ครั้ง
ก.พ. 60 = 7 ครั้ง
มี.ค. 60 = 9 ครั้ง

100 - -

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

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

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปBาหมาย

                  หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย 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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปBาหมาย

                  หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

4. โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร;างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช;ประโยชน)

จัดเจ;าหน;าที่เข;ารOวมการฝXกอบรม
หลักสูตรตOางๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
หนOวยงานอื่นๆจัด เพื่อมาปรับปรุง
พัฒนา งาน ศสข.10 (สฎ.)

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 22 - 28 ม.ค. 2560 
นายลิขิต - นายคฤหัส อบรม
 MPLS

100 เบิก
งบประมาณ
จากบริษัทที่

อบรม

-

5. โครงการให;บริการ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
 C-Band และ KU– Band 
  5.1 ถวายความปลอดภัยด;าน
การสื่อสารแดOสมเด็จพระ
เจ;าอยูOหัว สมเด็จพระนางเจ;าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ)ทุกพระองค)

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ C-Band และKU-Band เพื่อ
ถวายความปลอดภัยด;านการสื่อสาร
และภารกิจที่สําคัญในเขตรับผิดชอบ
และจังหวัดที่ร;องขอ

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 24 ธ.ค.59 - 7 ม.ค. 60 และ
 7-8 ม.ค. 60 วางเครือขOาย
อํานวยความสะดวกแกO
ประชาชนในการเดินทางเข;า
เฝ�าฯ กราบถวายบังคมพระ
บรมศพสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่คOายธ
นะรัชต) อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ) จํานวน 2 
ครั้ง

100      32,600      
6,610

-
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปBาหมาย

                  หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

  5.2 จัดเครือขOายสื่อสารใน
ภารกิจด;านความมั่นคงของ
ชาติ/การชOวยเหลือผู;ประสบภัย
พิบัติ/ประเพณีวัฒนธรรม/การ
เลือกตั้ง/ภารกิจอื่นๆตามที่ได;
ร;องขอ ดําเนินการสนับสนุนรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
C-Band และ KU-Band เพื่อ
ถวายความปลอดภัยด;านการ
สื่อสารและภารกิจที่สําคัญใน
เขตรับผิดชอบและจังหวัดที่ร;อง
ขอ

100 - -  16-20 ม.ค. 60 เข;ารOวม
เชื่อมโยงเครือขOายสื่อสาร
ถวายความปลอดภัยแดO
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
โรงแรมเคปกูดู ต.เกาะยาว
น;อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
จํานวน 1 ครั้ง

100 4,400 -

6. โครงการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

ทําการล;างตรวจเช็คสภาพ
เครื่องปรับอากาศ จํานวน    12 เครื่อง
 ปcละ 2 ครั้ง

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 23 มี.ค.60 ล;างทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 12 เครื่อง

100 จนท. ใน ศสข.
10 ปฏิบัติเอง
ไมOมีคOาใช;จOาย

-
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา ร,อยละ ร,อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปBาหมาย

                  หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย จัดสรร
ผลดําเนินการ

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

7. โครงการตรวจซOอม/บํารุง 
รักษายานพาหนะ จํานวน 5 คัน

ดําเนินการตรวจซOอม/บํารุง รักษารถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน
 รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จํานวน 1
 คัน รถกระบะ จํานวน 2 คัน 
รถจักรยาน- ยนต) จํานวน 1 คัน

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - 17 มี.ค. 60 
1.ซOอมเครื่องปรับอากาศใน
รถสื่อสารดาวเทียม 
51-6860 กทม.
2.ซOอมรถยนต) 1กข 1527 
กทม.

100     1,000.00    
                    
                    

          
3,499.97

-

8. โครงการตรวจซOอมอุปกรณ)
เครื่องมือสื่อสารและระบบ
เครือขOายของ ศสข.10 (สฎ.) 
และจังหวัดในขOายรับผิดชอบ

ตรวจสอบและซOอมอุปกรณ)เครื่องมือ
สื่อสารและระบบเครือขOายตามเวลา
มาตรฐานที่กําหนด

ร;อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร;อยละ 100 - - ระบบโทรศัพท), โทรสาร, 
วิทยุ, ดาวเทียม และ VCS 
จํานวน 15 ครั้ง

50 - -
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.การบํารุงรักษาเชิงป�องกันระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT
 ให#กับจังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 
ได#แก( กระบี่ พัทลุง ตรัง และ 

ออกไปดําเนินการตรวจสอบระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�ด#าน ICT 
ทั้ง Hardware & Software ทุกระบบ

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน ป=
ละ 2 ครั้ง

ร#อยละ 100% - - ครั้งที่ 1 
วันที่ 13-17 มี.ค. 60

50 10,080 -

ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได#แก( กระบี่ พัทลุง ตรัง และ 
นครศรีธรรมราช

ละ 2 ครั้ง

2.การนิเทศงานและให#ความรู#
รับทราบปKญหาและอุปสรรคของ
จังหวัดในข(ายที่รับผิดชอบ ได#แก( 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ 
ตรัง และพัทลุง

ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง
 เพื่อรับทราบปKญหา อุปสรรคและการ
ดําเนินการแก#ไขปรับปรุง

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน ป=
ละ 2 ครั้ง

ร#อยละ 100% - - ครั้งที่ 1 
วันที่ 13-17 มี.ค. 60

50 13,440 -

3.ให#บริการรถยนต�สื่อสาร
ดาวเทียม

เมื่อได#รับมอบหมายหรือได#รับการร#อง
ขอ จัดรถยนต�สื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง 
เชื่อมโยงวางเครือข(ายระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ�ด#าน ICT ในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ ได#แก( จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง
 และพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได#รับมอบหมาย

ร#อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
(จํานวนครั้ง)

ครั้ง 100% - - 1 มกราคม 2560 ถึง 31 
มีนาคม 2560

50 - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.โครงการพัฒนาบุคลากรด#าน 
ICT

ดําเนินการจัดส(งเจ#าหน#าที่ของ ศสข.11 
(นศ.) เข#ารับการฝVกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ครั้ง 100% - ใช#งบ 
ประมาณของ
บริษัทตาม
สัญญา

ครั้งที่ 1 
วันที่ 23-25 ม.ค. 60         
  ครั้งที่ 2 
วันที่ 26-27 ม.ค. 60

50 - -

สัญญา วันที่ 26-27 ม.ค. 60

5.การให#บริการระบบการประชุม
วีดิทัศน�ทางไกล(VCS) และการ
ควบคุมระบบการประชุม(MCU)

ให#บริการการประชุมผ(านระบบวีดิทัศน�
ทางไกล(Video Conference system)
 กับส(วนราชการและหน(วยงานต(างๆ 
ตามที่ได#รับคําร#องขอ

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ครั้ง 100% - - 1 มกราคม 2560 ถึง 31 
มีนาคม 2560 จํานวน 35 
ครั้ง

50 - -

6.การตรวจสอบสถานภาพการใช#
งานระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ตลอดถึงการเช็คการ
เชื่อมโยงเครือข(ายต(างๆ ของ
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 
เพื่อให#ระบบและอุปกรณ�ต(างๆ ใช#
งานได#อย(างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบสถานภาพของระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT ทุก
ระบบ ทั้ง  Hardware Software ตาม
แบบรายงานอย(างน#อยวันละ1 ครั้ง 
ของวันทําการ

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ครั้ง 100% - - ตรวจสอบสถานภาพของ
ระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ� ICT ทุกระบบ 
จํานวน 304 ครั้ง (ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.ตรวจซ(อมเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ�ด#าน ICT ที่ใช#ราชการ
ประจําศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
 และจังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 

เมื่อได#รับแจ#ง หรือได#รับการร#องขอ
หรือตรวจสอบพบว(าเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ�ด#าน ICT ขัดข#องเสียหาย
ต#องการดําเนินการตรวจซ(อมแก#ไขหรือ

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ครั้ง 100 - ดําเนินการตรวจซ(อมแก#ไข 
จํานวน 22 ครั้ง(ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

25 - -

 และจังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 
ได#แก( นครศรีธรรมราช กระบี่ 
ตรัง และ พัทลุง

ต#องการดําเนินการตรวจซ(อมแก#ไขหรือ
ประสานงานกับหน(วยงานที่เกี่ยวข#อง
ดําเนินการให#ใช#งานได#อย(างรวดเร็ว

ตามแผนปฏิบัติการ)

8.ติดตามการใช#งานอุปกรณ�ตาม
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ�เชื่อมโยงเครือข(าย
ระบบสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 
(MPLS)

ติดตามการใช#งานอุปกรณ�ตามโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ�เชื่อมโยง
เครือข(ายระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS) ศสข.11 ,
จว.นศ.,กบ.,ตง.,และพท.

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ดําเนินการภารกิจ (ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.ควบคุมติดตามการายงานการ
เช(าใช#วงจรสื่อสัญญาณทางไกล 
UIH

ประสานงานการตรวจเช็คและติดตาม
รวบรวมรายงานการเช(าใช#วงจร
ทางไกลทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของ
เดือน)

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ติดตามรวบรวมรายงานงาน
การเช(าใช#วงจรทางไกล 
จํานวน 3 ครั้ง (ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ

25 - -

เดือน) เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

10.ควบคุมติดตามการรายงาน
การเช(าใช#วงจรสื่อสัญญาณระบบ
โทรศัพท� ISDN แบบ Basic 
Access Interface (BAI)

ประสานงานการตรวจเช็คและติดตาม
รวบรวมรายงานการเช(าใช#วงจร
ทางไกลทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของ
เดือน)

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - ติดตามรวบรวมรายงานงาน
การเช(าใช#วงจรทางไกล 
จํานวน 3 ครั้ง (ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

25 - -

11.ตรวจสอบระบบกราวด� ตรวจสอบอุปกรณ�ระบบกราวด�ของ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ�ต(างๆ ห#อง
เครื่องมือสื่อสาร ศสข.11 ให#อยู(ในภาพ
เรียบร#อยปกติ

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร#อยละ 100 - - (ยกเลิกเพราะไม(ได#รับการ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ)

- - -
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.การให#บริการข#อมูลข(าวสาร
ผ(านระบบ
1.ระบบโทรสาร
2.ระบบ E-mail

ให#บริการ รับ - ส(ง ข(าวสาร 
ผ(านเครื่องมือสื่อสารของหน(วยงาน

ร#อยละ
ความสําเร็จ ของ
การให#บริการ 
รับ-ส(ง ข#อมูล

ร#อยละ 100 - - ให#บริการ ข(าวรับ - ส(ง 
จํานวน 1,082 ฉบับ 
สนับสนุนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยได#

25 - -

2.ระบบ E-mail
3.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�

รับ-ส(ง ข#อมูล
ข(าวสารได# 100% 
- แบบรายงาน
ข(าว รับ - ส(ง ราย
เดือน

กระทรวงมหาดไทยได#
สําเร็จทุกครั้ง รับ - ส(ง 
อิเล็กทรอนิกส� จํานวน 380
 ฉบับ (ยกเลิกเพราะไม(ได#
รับการอนุมัติตาม
แผนปฏิบัติการ)

13.ควบคุมดูแลระบบป�องกัน
ไวรัสแบบองค�กร เพื่อความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ

ตรวจสอบติดตามให#มีการใช#งานระบบ
ป�องกันไวรัส ของหน(วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ

มีปริมาณการใช#
งานไม(ต่ํากว(า 
95% ของเครื่อง
คอมพิวเตอร�ใน
ข(าย 
- แบบรายงาน
สถิติรายเดือน

ระดับ 5 - - ให#บริการปรับปรุงข#อมูล
จํานวน 65 เครื่อง แก(ส(วน
ราชการในสังกัด (ยกเลิก
เพราะไม(ได#รับการอนุมัติ
ตามแผนปฏิบัติการ)

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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.การประหยัดพลังงานของ
หน(วยงาน

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน    -
ประชุมชี้แจงวิธีการ                    -
ติดตามแก#ไขให#มีผลสัมฤทธิ์

ระดับความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ

ระดับ 5 - - ออกคําสั่งประชุมชี้แจง 
(ยกเลิกเพราะไม(ได#รับการ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ)

25
(ระดับ

 5)

- -

มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ในการใช#พลังงาน
ไฟฟ�าและนํา
ประปาแบบ
รายงานมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
รายเดือน
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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 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด/านการสร/างความสามารถในการแข&งขันของประเทศ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15.จัดทําข#อมูลเพื่อการวางแผน วางแผนดําเนินการ (หาคอมพิวเตอร�
จัดเก็บข#อมูล)
จัดทํา จัดหาข#อมูล (วางระบบกําหนด
ขอบเขตงาน)

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ระดับ 5 - - วางแผนดําเนินการ(หา
คอมพิวเตอร�จัดเก็บข#อมูล) 
จัดทํา จัดหาข#อมูล (วาง
ระบบกําหนดขอบเขตงาน) 

25
(ระดับ

 3)

- -

ขอบเขตงาน)
จัดเก็บข#อมูล (ออกแบบการจัดเก็บ
ข#อมูล)
ทบทวน ตรวจสอบข#อมูล (รวบรวม
จัดเก็บข#อมูล)
แสดงผล นําไปใช#งาน (รายงานผล)

ระบบกําหนดขอบเขตงาน) 
จัดเก็บข#อมูล
(ออกแบบการจัดเก็บข#อมูล) 
(ยกเลิกเพราะไม(ได#รับการ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ)

16.โครงการจ#างเหมาพนักงานทํา
ความสะอาด และบริเวณโดยรอบ

ดําเนินการจ#างเหมาบริการทําความ
สะอาดตรวจรับเบิกจ(าย

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร#อยละ 100 96,000 96,000 ทําสัญญาจ#างเหมาทําความ
สะอาดจํานวน 1 คน และได#
เบิกจ(ายแล#วจํานวน 3 งวด 
เปpนเงิน 24,000 บาท 
(ยกเลิกเพราะไม(ได#รับการ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ)

25 - -
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป'องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) 
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ7 
ICT ที่ใช=งานประจํา ศสข.12 
(สงขลา) และของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ

บํารุงรักษาอุปกรณ7 เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ7 ICT ที่ใช=งานประจํา ศสข.
12 (สงขลา) และของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ ให=สามารถใช=งานได=
ตามปกติ (ปBละ 1 ครั้ง)

ร=อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร=อยละ 100 - - ยังไม�ได=ดําเนินการ - - -

2.การนิเทศงานและคําปรึกษา
ด=านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ลูกข�าย

ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ

ร=อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร=อยละ 100 - - ยังไม�ได=ดําเนินการ - - -

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป'าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป'าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

ร=อยละ

ร=อยละ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป'าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป'าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

ร=อยละ

ร=อยละ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

3.โครงการดําเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 
  3.1จัดเตรียมเครือข�ายสื่อสาร
  3.2จัดเครือข�ายสื่อสารใน

ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในข�ายรับผิดชอบและตามที่
จังหวัดร=องขอ
-จัดทําแผนการใช=รถสื่อสารดาวเทียม
-ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
-แจ=งจังหวัดที่จะไปดําเนินการ
-ติดตั้งวางเครือข�ายสื่อสาร
-รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอ
ผู=บังคับบัญชา

ร=อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร=อยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ออก
ปฏิบัติถวายความปลอดภัย
ด=านการสื่อสารแด�พระบรม
วงศานุวงศ7 จํานวน 4 ครั้ง 
และอํานวยความสะดวก
ป'องกันอุทกภัยฯ ณ ศูนย7 
ปค.เขต 12 (สงขลา) จํานวน
 3 ครั้ง

100 - -
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป'าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป'าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

ร=อยละ

ร=อยละ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

4.การให=บริการระบบประชุม
วีดิทัศน7ทางไกล (VCS) และ
ควบคุมระบบ MCU

ให=บริการระบบประชุมวีดิทัศน7ทางไกล
 แก�กระทรวง ทบวง กรม และ
หน�วยงานต�าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

ร=อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร=อยละ 100 - - ได=ดําเนินการให=บริการ
ประชุมผ�านระบบวีดิทัศน7
ทางไกล จํานวน 50 ครั้ง 10
 หน�วยงาน ประกอบด=วย ปภ.
, กษ., ทด., จชต. ปปท., มท.,
 สบจ., ศดธ., อก., ศสส.

100 - -

5.งานสารบรรณหนังสือผ�าน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส7

เปVดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส7
ลงรับหนังสือพร=อมปริ้นเอกสาร
-ลงทะเบียนรับ
-นําเสนอผู=บังคับบัญชา
-แจกจ�ายงานให=ผู=รับผิดชอบ

ร=อยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร=อยละ 100 - - ทุกวันจะทําการเปVดระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส7เพื่อรับ
 และส�งหนังสือผ�านทาง
ระบบฯ และปริ้นเอกสารเพื่อ
เสนอผู=บังคับบัญชาแจกจ�าย
มอบผู=รับผิดชอบ

100 - -
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ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป'าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป'าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

ร=อยละ

ร=อยละ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด;านการสร;างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

6.งานรายงานผลการเบิกจ�าย
งบประมาณประจําปB 2560

-รวบรวมข=อมูลเบิกจ�ายงบประมาณราย
เดือน
-จัดทํารายงานเสนอผู=บังคับบัญชา
ส�งรายงานให= ศสส.สป.

จัดทํารายงานส�ง
ให= ศสส.สป. (ราย
เดือน)

รวยงาน
(ราย
เดือน)

12 - - รายงานผลการเบิกจ�าย
งบประมาณรายเดือน 
ประจําเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2560 ให= ศสส.สป.

50 - -

7.งานรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการของศูนย7
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราย
ไตรมาส 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปB
จัดทํารายงานเสนอผู=บังคับบัญชา
ส�งรายงานให= ศสส.สป.

จัดทํารายงานส�ง
ให= ศสส.สป. (ราย
ไตรมาส)

ร=อยละ
รายงาน
(ราย

ไตรมาส)

4 - - รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปB
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไตร
มาสที่ 2 (เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2560) ให= ศสส.สป.

50 - -

8.การบริหารจัดการโครงการ
กล=องโทรทัศน7วงจรปVด (CCTV)
 5 จังหวัดชายแดนภาคใต=

บริหารจัดการการจ=างซ�อมแซมและ
บํารุงรักษาโครงการกล=องโทรทัศน7
วงจรปVด (CCTV) จังหวัดชายแดนใต=

ร=อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

ร=อยละ 100 - - ดําเนินการตามเป'าหมาย
ตามห=วงเวลา

 - -
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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 
4. นายศุภลักษณ� 

ประคองศิลป4 
วรรณพงษ� 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
นายช*างไฟฟ7าชํานาญงาน 

กตป.ศสส.สป. 
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. 
 


