




 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ไตรมาสที่ 1  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  

 
                                                                                                                      

ส-วนติดตามประเมินผลด/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. 2561 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. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) 
แผนงาน : ยุทธศาสตร3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ6นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ผลผลิต : ส6วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน6วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว6างดําเนินการ ยังไม6ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 3 - 3 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ  9 - 9 - 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25  1 18  6 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 12 - 12 - 
5 กลุ�มงานโครงสร(างพื้นฐาน 8 - 8 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร-ฯ   6 - 6 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ   13   - 5 8 
8 ศสข.2 ชลบุรี 12 - 12 - 
9 ศสข.3 นครปฐม 12 - 12 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 11 2 3 6 
11 ศสข.5 อุดรธานี 13 - 6 7 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 11   1 9 1 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 13 1 10 2 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 13 2 3 8 
15 ศสข.9 นครสวรรค- 21                                                                                                                             1                     12 8 
16 ศสข.10 สุราษฎร-ฯ 14                                                                                                                             - 14 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 9             -                                                                                                                             2 7 
18 ศสข.12 สงขลา 9 -                                   7 2 

รวม 214 8 151 55 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                                                                                         หน วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ3าย ร4อยละ 

438,386,000 42,900,000 481,286,600 

แผนงาน : พื้นฐานด)านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผลผลิต : ส วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งบดําเนินงาน 

      

Action 1 438,386,000  438,386,000    

           1.1 ค าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 146,249,000  146,249,000    

           1.2 ค าสาธารณูปโภค 271,624,600  271,624600  12,515,005.20 2.60 

Action 2  ค าสนับสนุนภารกิจภายในหน วยงาน 20,512,400  20,512,400    

Action 3  งาน/นโยบายของ สป.มท. (ฝJายบริหาร) -  -    

แผนงาน : ยุทธศาสตรLพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน                                            

      

Action 1  42,900,000 42,900,000    

          1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23                    

              1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณLสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)  27,300,000 27,300,000 สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงนามวันที่ 31 
มี.ค. 2560 ดําเนินงานในสวดที่ 1 ได)ตรวจ
รับถูกต)องครบถ)วน เปPนจาํนวนเงิน 
13,800,000 บาท เบกิเงินล วงหน)าจํานวน 
10,350,000 บาท คงเหลือจ ายจริงจํานวน 
3,450,000 บาท 

  

ค 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   หน วง  : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ3าย ร4อยละ 

438,386,000 42,900,000 481,286,600 

แผนงาน : ยุทธศาสตรLพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน 

      

Action 1  42,900,000 42,900,000    

             1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23       

            1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสLของ 
                    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 10,200,000 10,200,000 อยู ระหว างรอลงนามในสัญญา   

1.2 รายการผูกพันใหม        

          - โครงการสถาปRตยกรรมองคLกรของกระทรวงมหาดไทย  5,400,000 5,400,000 อยู ระหว างการทํา Term of Reference : 
TOR  และราคากลาง 

  

 

หมายเหตุ : งบลงทุนค าที่ดินและสิ่งก อสร)างฝากไว)ที่ กองคลัง สป. 6 รายการ งบประมาณ 6,076,800 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2561 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2561 

 

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 

 



 

 

ฉ

สารบัญ 
 
                    หน
า 

คํานํา                 ก 
บทสรุปผู�บริหาร                 ข – ง 
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน             ค 
สารบัญ                          ฉ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน         
ส�วนกลาง                                              1 – 5 
ศสข.  1 – 12                              6 – 9 
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส�วนกลาง                                        10 – 54 
ศสข.  1 – 12                              55 – 143 

 
 



 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

 

 



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการพัฒนาและ - - - 10,200,000 - อยู#ระหว#างลงนามในสัญญา - - -
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ของ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,

สํานักงานปลัดกระทรวง ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทย ผูกพัน 3 ป2 วงเงิน   - จัดทํา TOR 20%

งบประมาณ 27,700,000 บาท   - จัดหาผู�รับจ�าง 40%

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 60%

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 80%

  - ตรวจรับงาน 100%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : ยุทธศาสตร-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

1



กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.จัดทํา TOR - - - 10,312,400 10,190,000 ลงนามในสัญญาล&าช(ากว&า 20 อยู&ระหว&าง -
กล(องโทรทัศน/วงจรป0ด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ(าง กําหนด (21 ส.ค.60) เบิกจ&าย

ภายในกระทรวงมหาดไทยและ 3.ลงนามสัญญา งวดที่ 1

ศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและ 4.ตรวจรับ

การสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ป@งบประมาณ 2560

2. โครงการพัฒนาเครือข&ายวิทยุ 1. จัดทํา TOR - - - 27,883,200 27,000,000 - 25 10,800,000 38.73

สื่อสารเพื่อการสื่อสารบริหาร 2. จัดหาตัวผู(รับจ(าง

ราชการแผ&นดินของ มท. (ระยะ 3. ลงนามในสัญญา

ที่ 1) ป@งบประมาณ 2560 4. ตรวจรับ

สัญญาเลขที่ 297/2560 5. ส&งมอบ

ลงวันที่ 15 กันยายน 2560

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

2



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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด - - - 226,087,000 - อยู&ระหว&างการดําเนินการ - - -

การประชุมวีดิทัศน/ทางไกล ราคาอิเล็กทรอนิกส/ ได(ดําเนินการ ตามขบวนการของกองคลัง 

(Video Conference System) พิจารณาเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ สป.

ของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะของอุปกรณ/ที่บริษัทเสนอ ทั้ง 2

ผูกพัน 3 ป@งบประมาณ วงเงิน บริษัทแล(ว และได(นําเรียน ปมท. (ผ&าน

งบประมาณ 226,087,000 บาท หัวหน(าเจ(าหน(าที่พัสดุ) ตามหนังสือ

งบประมาณ ป@ พ.ศ. 2557 ศสส.สป. ที่ มท 0210.6/3462 ลงวันที่

วงเงินงบประมาณ 63,147,800 6 พฤศจิกายน 2560 เรียบร(อยแล(ว

บาท

3



กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการระบบรักษาความ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร�อยละ 100 27,300,000 27,300,000 อยู�ระหว�างดําเนินการตาม 25 - -

ปลอดภัยของอุปกรณ.สารสนเทศ 2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง สัญญา

และการสื่อสาร (ดับเพลิง) 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด

ผูกพัน 3 ป9 วงเงินงบประมาณ แนวทางและวิธีการตรวจรับ

70,000,000 บาท 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : ยุทธศาสตร1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ผลงาน

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 )
1. โครงการพัฒนา 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกําหนด ระบบ 1 4 5,400,000 - 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้ง 25 - -
สถาป%ตยกรรมองค(กรของ ร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ ร�างขอบเขตการดําเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ(ที่ใช8ในการพิจารณาผู8ชนะ กําหนดหลักเกณฑ(ที่ใช8ใน
ผูกพัน 3 ป< วงเงินงบประมาณ การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป%ตยกรรม การเสนอราคาโครงการ
27,000,000 บาท องค(กรของกระทรวงมหาดไทย องค(กรของ

2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 2.จัดทําร�างขอบเขตการ
เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุม
กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน กําหนดร�างขอบเขตการ
(TOR)โครงการพัฒนาสถาป%ตยกรรม (TOR) โครงการพัฒนา
องค(กรของกระทรวงมหาดไทย องค(กรของ
3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว�าด8วยการจัดซื้อจัดจ8างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผู8รับจ8างมา
ดําเนินงานตามโครงการฯ
4.ดําเนินการเชื่อมโยงข8อมูลระหว�าง
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยการบูรณาการข8อมูลร�วมกันระหว�าง
หน�วยงานในสังกัดฯ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

  5



 

 
ศสข. 1 - 12 

 
 



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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการก
อสรางอาคาร  - กําหนดราคากลาง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 2,036,900 - อยู
ระหว
างดําเนินการ - - -

 ชุดพักอาศัยของ ศสข.1  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง ของการดําเนินการ กําหนดราคากลาง

 จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป.  - ทําสัญญาจาง
- ดําเนินการก
อสรางวงเงินงบประมาณ  - ดําเนินการก
อสราง

10,184,200 บาท  - ตรวจรับงานจาง

  -ขออนุมัติเบิกจ
ายเงินใหผูรับจาง

2. โครงการต
อเติมอาคาร  - กําหนดราคากลาง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 162,400 141,300 ทําสัญญาจางแลว 10 - -

 ศสข.1 (อย.) ชั้นล
าง  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง ของการดําเนินการ อยู
ระหว
างก
อสราง

 - ทําสัญญาจาง
- ดําเนินการก
อสราง

สัญญาสิ้นสุด

 - ดําเนินการก
อสราง ก.พ. 2561

 - ตรวจรับงานจาง

  -ขออนุมัติเบิกจ
ายเงินใหผูรับจาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : ยุทธศาสตร+พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

  6



ศสข. 3 (นครปฐม) 

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

1. โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  -ประกาศเผยแพร�การจัดซื้อจัดจ�างฯ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 698,000 -  - ดําเนินการประกาศเผยแพร� - - -

อาคาร ศูนย.เทคโนโลยี  -แต�งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ของการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ�างแล�ว

สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3  - ก�อหนี้ผูกพัน/หาผู�รับจ�าง   - ดําเนินการขออนุมัติแต�ง

(นครปฐม)  - ดําเนินการฯ ตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบ

 - ตรวจรับงาน รายการงานก�อสร�างและ

 - อนุมัติเบิกจ�าย กําหนดราคากลางแล�ว

  - ขณะนี้อยู�ในขั้นตอน

ปรับปรุงแบบประมาณการ

ปร.4, ปร.5 ของสํานักงาน

โยธาและผังเมืองจังหวัด

นครปฐม 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ(นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร=อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร=อยละ
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

1. โครงการปรับปรุงบ�านพัก - - - - 1,250,500 - อยู�ระหว�างขอความเห็น - - -

ข�าราชการ ศูนย#เทคโนโลยี ชอบใช�รูปแบบรายการ

สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 และราคากลาง

(พิษณุโลก) ตําบลหัวรอ

อําเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม 

(2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณุโลก)

แผนงาน : ยุทธศาสตร-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ
นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร?อยละ ร?อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป@าหมาย

หน
วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ
ค
า

เป@าหมาย
จัดสรร
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ผลดําเนินการ ผลการเบิกจาย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการก	อสร�างอาคารชุด 1.จัดทําแผน - - - 8,613,300 - - - - -

พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต�ถุนโล	ง 2.แต	งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

6 ยูนิต ของศูนย0เทคโนโลยี 3.ขออนุมัติราคากลาง

สารสนเทศและการสื่อสาร 4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจ�าง

เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ ก	อสร�างฯ

ผูกพัน 2 ป; ป; 2561 จํานวน 5.พิจารณาผลผู�ยื่นเสนอราคา และ

1,732,700.- บาท ป; 2562 ขออนุมัติจ�างฯ

จํานวน 6,890,600.- บาท) 6.จัดทําสัญญา

7.ตรวจรับและเบิกจ	ายเงินตามงวดงาน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หนวย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป<าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หนวยนับ
คา

เป<าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

ร>อยละ
ร>อยละ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
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แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
  



 
 

สว่นกลาง 

 



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�งเวียนกฎหมาย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ ร�อยละ - - หนังสือรับ 1,643 ฉบับ 25 - -

ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินการ หนังสือส�ง 6,209 ฉบับ

 - งานรวบรวมสถิติข�อมูล หนังสือเวียน 83 ฉบับ

 - งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ สถานการณ:ปกติ

ราชการ

- งานธุรการต�างๆ และงานกิจกรรมพิเศษ งานปAใหม�

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร  - งานวางแผน วิเคราะห:และจัดทําคําขอ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - การจัดทําข�อมูลและเอกสาร 25 - -

งบประมาณรายจ�ายประจําปA และ ของการดําเนินการ ประกอบคําของบประมาณ

เพิ่มเติม รายจ�ายประจําปAงบประมาณ

 - งานจัดทําข�อมูลและเอกสารประกอบ พ.ศ. 2562 (Pre-ceiling)

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําปA

งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน
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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. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

 - งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ�าย 25 12,515,005.20 -

รายจ�ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปAงบประมาณ 

ให�กับ ศสข. 1 –  12 พ.ศ. 2561 แก� ศสข.1-12

 - งานบริการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย ครั้งที่ 1 และติดตามเร�งรัด

ประจําปAงบประมาณทุกประเภทของ การเบิกจ�ายงบประมาณ

ข�าราชการ ลูกจ�าง บริษัทหรือหน�วยงาน รายจ�ายประจําปAงบประมาณ

ที่เปPนผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง พ.ศ. 2561

 - งานเร�งรัด ติดตามการเบิกจ�าย

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 - งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ

และส�งใช�เงินยืมทดรองราชการ

 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับระเบียบ

วิธีการงบประมาณ
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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. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร งานควบคุมการเบิกจ�ายวัสดุ ครุภัณฑ: ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - กํากับการดําเนินโครงการเช�า 25 - -

 - งานซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ:ของ ของการดําเนินการ ให�เปPนไปตามสัญญา 

ศสส.สป. 9 โครงการ

 - งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ: ประจําปA กํากับการดําเนินโครงการจ�าง

 - งานควบคุมการใช�ยานพาหนะ/การ ให�เปPนไปตามสัญญา 

เบิกจ�ายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศสส.สป. 5 โครงการ

 - งานจัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ

ของ ศสส.สป.

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 600,000 600,000 บัตรเติมน้ํามัน - 46,323.40 7.72

ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการดําเนินการ

จ�างเหมารักษาความปลอดภัย ศสส.สป. ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 646,107 646,107 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 18/2561
 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

- 117,474 18.18

ประจําปAงบประมาณ 2561 (รปภ.) ของการดําเนินการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

จ�างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 460,000 460,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2561
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

- 46,000 10

อาคาร ศสส.สป. (แม�บ�าน) ของการดําเนินการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ�างเหมาบริการบุคคลภายนอก ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 3,102,166 3,102,166 สัญญาจ�ารายบุคคล 100 240,471 7.75

ทํางานที่ ศสส.สป. ของการดําเนินการ จํานวน 20 ราย
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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. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จัดซื้อน้ําดื่มฯ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 66,000 66,000 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ 1/2561 100 72,000 10.91

ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการดําเนินการ 1/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม

2560

เช�าบริการคู�สายจากศาลากลางจังหวัด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 42,800 42,800 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ 5/2561 100 4,280 10

กาญจนบุรี จํานวน 4 คู�สาย ไปยัง ของการดําเนินการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

4 เส�นทาง (4 หมายเลข)
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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. การติดตามประเมินผลการ
 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -

ปฏิบัติราชการตามแผนการ แผนปฏิบัติราชการประจําป'งบประมาณ จัดทําเป*นรูปเล ม จํานวน 1 เล ม

ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม

 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล

 - ตอบข�อซักถาม รวบรวมรายงาน

ประมวล วิเคราะห6

 - จัดทํารายงานเป*นรูปเล ม

 - ร างหนังสือ นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6 นําออกเผยแพร 

ทางเว็บไซต6ของ ศสส.สป.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 1 - - อยู ระหว างดําเนินงาน 25 - -

ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป' จัดทําเป*นรูปเล ม

ของ ศสส.สป. ประจําป' 2561 งบประมาณ พ.ศ.2561  รายป'

 - ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณ

รายจ ายประจําป' จาก กอก.

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด�าน ICT

ที่ได�รับงบประมาณ

 -  จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการต างๆ

 - ประสานงานกับผู�รับผิดชอบแผนงาน/

โครงการต�าง ๆ

 - รวบรวมข�อมูลจากการรายงาน

ประมวลผล

 - จัดทํารายงานการติดตามผลการ

ดําเนินงาน

 -  ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ทราบและอนุมัติ

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6 นําออก

เผยแพร ทางเว็บไซต6
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

3. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -

ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได�รับจัดสรรประจําป' จัดทําเป*นรูปเล ม จํานวน 1 เล ม

ได�รับจัดสรร ประจําป' งบประมาณ พ.ศ.2561รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม

งบประมาณ 2561  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

 - ประสานหน วยงานในสังกัด ศสส.สป.

ให�จัดทําข�อมูล

 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงาน

ข�อมูลผลการดําเนินโครงการ

 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห6

 - จัดทํารายงานเป*นรูปเล ม

 - ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - ประสานผู�ดูแลระบบเว็บไซต6 นําออก

เผยแพร ทางเว็บไซต6

4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -

และอุปกรณ6 ICT ของ ศสส.สป.  อุปกรณ6 ICT สรุปผลการติดตั้ง จํานวน 3 ชุด

 - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ6

จากส วนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน

 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ6

ICT รายเดือน
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

5. การติดตาม การตรวจซ อมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -

การบํารุงรักษาอุปกรณ6ด�าน ICT ซ อมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ6ด�าน สรุปผลการตรวจ จํานวน 3 ชุด

ICT ซ อมบํารุงรักษา

 - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ6

จากส วนกลางและจาก ศสข. 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน

 - สรุปผลการตรวจซ อม และการบํารุง

รักษาอุปกรณ6 ICT รายเดือน

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -
เช�าวงจรสื่อสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ สรุปผลการใช�งาน จํานวน 3 ชุด

ความเร็ว 2 Mbps ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร6เมชั่นไฮเวย6 ปกติ หรือเกิดความ

จํากัด ขัดข�อง ณ จุดใดบ�าง

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน 1 เดือน/ชุด

 - สรุปผลการใช�งาน

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจาก จํานวนเอกสาร 
 

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 25 - -

การเช าใช�สัญญาณดาวเทียม ส วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได� สรุปผลการใช� จํานวน 3 ชุด

รถสื่อสารดาวเทียม ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม งานดาวเทียม

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน และ ให�บริการ

  - สรุปผลประเมินการเช าวงจรสื่อ รถดาวเทียม

สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

8. การออกแบบปรับปรุง การสํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - อยู ระหว างดําเนินการ - - -

กระบวนการ สนับสนุน ของกลุ มผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วน สรุปผลร�อยละ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ
ไม พึงพอใจของสื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป' มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ผู�รับบริการและผู�

งบประมาณ พ.ศ. 2561  - ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ มีส วนได�ส วนเสีย

ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ในงานบริการของ

 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผู�บังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6 
เดือน จํานวน 1 ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ เดือน จํานวน 1 
เล มและไม พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มี เล ม

ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ 
ศสส.สป รอบ 6 เดือนป'งบประมาณ พ.ศ.

(ต.ค.60 - มี.ค.61)

รอบ 6 เดือนป'งบประมาณ พ.ศ. 2561

 - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6 นําหนังสือสั่ง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร ให�ผู�มี

ส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการ

18



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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

 - รวบรวมแบบสอบถามจากผู�รับผิดชอบ

ในงานบริการของ ศสส.สป.

 -  จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

แบบสอบถาม

 - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได!โดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑ6การประมวลผลความ

พึงพอใจและไม�พึงพอใจ

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และไม พึง

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเป*นรูปเล ม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง

พอใจและไม พึงพอใจในงานบริการของ

ศสส.สป.
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6นําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

เว็บไซต6ของ ศสส.สป.

9. การออกแบบปรับปรุง การสํารวจความพึงพอใจ/ไม พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - เริ่มดําเนินการ เม.ย. 61 - - -

กระบวนการ สนับสนุนเทคโน ของกลุ มผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วน สรุปผลร�อยละ

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ

รอบ 12 เดือน ประจําป' มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ไม พึงพอใจของ

งบประมาณ พ.ศ. 2561  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ ผู�รับบริการและ
ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ผู�มีส วนได�ส วนเสีย
 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผู�บังคับบัญชา ในงานบริการของ
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ศสส.สป. รอบ 12 
และไม พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มี เดือน จํานวน 1 เล ม
ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ (เม.ย.61-ก.ย. 61)
ศสส.สป รอบ 12 เดือนป'งบประมาณ

พ.ศ. 2561
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

 - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6 นําหนังสือสั่ง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร ให�ผู�มี
ส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการ

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผู�รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.

 - จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุด

แบบสอบถาม

 - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได�โดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑ6การประมวลผล

ความพึงพอใจและไม พึงพอใจ

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และ

ไม พึงพอใจโดยโปรแกรม spss
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน
หน�วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ ร�อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค�าเป6าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

 - จัดทํารายงานเป*นรูปเล ม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ

พึงพอใจและไม พึงพอใจในงานบริการ

ของ ศสส.สป.

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต6นําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

เว็บไซต6ของ ศสส.สป.
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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 - - 2 เว็บไซต� 25 - -

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท.ตามที่ร�องขอ ดําเนินการตาม (เว็บไซต�ตลาดประชารัฐ(สนผ.)

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ภารกิจและการ และเว็บไซต�ดอกแก�ว(สมาคม

  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความ ร�องขอจาก แม�บ�านมหาดไทย))

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�ไขปDญหาให�กับผู�ใช�งาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

2. การปรับปรุงเว็บไซต�ของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต�ทั้ง 3 เว็บไซต� ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 25 - -

กระทรวงมหาดไทย ตามที่หน�วยงานร�องขอและตามภารกิจ ดําเนินการตาม การร�องขอจากหน�วยงาน

(www.moi.go.th) เว็บไซต� ของหน�วยงาน ภารกิจและการ (34 เรื่อง)

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

และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโนโลยี /ตามภารกิจ หน�วยงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร   - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการ (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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 25 - -

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. นําเข�าข�อมูล การร�องขอจากหน�วยงาน

ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) (65 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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

4. ถ�ายทอดสดการประชุม ดําเนินการถ�ายทอดสดการประชุมต�าง ๆ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 25 - -

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
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

5. การตรวจสอบเว็บไซต� ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต�ที่มีหัวข�อ ร�อยละของ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 25 - -

ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น /ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย� ความสําเร็จใน (223 เว็บไซต�)

สถาบันพระมหากษัตริย�   - ค�นหาที่อยู�เว็บไซต� (URL) ที่มีข�อความ การตรวจสอบ

รูปภาพ Clip Video ที่มีหัวข�อ/ประเด็น

หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย�

  - จัดเก็บข�อมูลเป\นรายสัปดาห�

  - รวบรวมข�อมูลเป\นรายเดือน

  - 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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

6. การประสานตอบกระทู�ที่ ประสานข�อมูลและตอบกระทู�ที่ได�มีผู�ซัก ร�อยละความสําเร็จ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ เนื่องจาก - - -

มีข�อซักถามในเว็บไซต� ถามในเว็บไซต�ของกระทรวงมหาดไทย ของการตอบกระทู� ไม�มีหน�วยงานร�องขอ

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)

(www.moi.go.th)   - ทําการตรวจสอบกระทู�ในเว็บไซต�ของ

กระทรวงมหาดไทย (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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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�วยงาน (1 ระบบ)
(Application) ให�เหมาะสมกับ ให�เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ การร�องขอจาก 1. ระบบลงทะเบียน 25
ลักษณะงาน หน�วยงานร�องขอ หน�วยงาน ผู�ประกอบการโครงการ

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) ตลาดประชารัฐ
  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ
ผู�ใช�การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า
(input) ข�อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Flow Chart)
ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน
ออกแบบหน�าจอโปรแกรม
  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม
ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้งโปรแกรม
ที่พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน
งานและแก�ไขปDญหาให�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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

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

และวางแผนระบบโครงสร�าง วางแผนระบบโครงสร�างและการจัดการ ดําเนินการตาม จากหน�วยงาน (1 ระบบ)

และการจัดการฐานข�อมูลและ ฐานข�อมูลและพัฒนาระบบงาน การร�องขอจาก 1. ระบบลงทะเบียน 25

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ สารสนเทศ (Application) ให�เหมาะสม หน�วยงาน ผู�ประกอบการโครงการ

(Application) ให�เหมาะสมกับ กับลักษณะงานตามที่หน�วยงานร�องขอ (ร�อยละ 100) ตลาดประชารัฐ

ลักษณะงาน   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ

 - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� ความต�อง

การตามความประสงค�ของหน�วยงาน

 -ออกแบบและวางแผนระบบโครงสร�าง

และการจัดการฐานข�อมูลของระบบงาน

สารสนเทศ (Application ) ตามความ

ประสงค�ของหน�วยงาน

 -พัฒนาระบบโครงสร�าง และการจัดการ

ฐานข�อมูลของระบบงานสารสนเทศ

(Application ) ตามที่ได�ออกแบบไว�/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม

 -ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่

พัฒนา
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

 -จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ

 -ส�งมอบระบบงาน

 -การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปDญหาให�กับผู�ใช�งาน

9. 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, Font Office) Font 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�อมูล ออกแบบรายงาน

ออกแบบหน�าจอโปรแกรม

  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม

ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้งโปรแกรม

ที่พัฒนา

  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม

  - ส�งมอบระบบงาน

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปDญหาให�กับผู�ใช�งาน

10. 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)

  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล ขั้นตอน
การดําเนินงาน(Flow Chart) ออกแบบ

ฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน  ออกแบบ

หน�าจอระบบ

  - พัฒนาระบบโดยสร�างระบบตามที่ได�

ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่

พัฒนา

  - จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ

  - ส�งมอบระบบ

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปDญหาให�กับผู�ใช�งาน

11. เป\นศูนย�กลางประสาน ดําเนินการประสานข�อมูลสารสนเทศของ ร�อยละของการ - - - - ดําเนินการตามการร�องขอจาก 100 - -

ข�อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและ ดําเนินการตาม หน�วยงาน (1 จังหวัด ได�แก� 

มหาดไทย จังหวัดและ กลุ�มจังหวัด การร�องขอจาก พิจิตร ซึ่งดําเนินการเรียบร�อย

กลุ�มจังหวัด   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน แล�ว)

  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�อง (ร�อยละ 100)

การตามความประสงค�ของหน�วยงาน

  - ประสานขอข�อมูลจากหน�วยงานที่เป\น

เจ�าของข�อมูล

  - ติดต�อขอรับข�อมูลจากหน�วยงานที่เป\น

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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

12. ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูล ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูลเพื่อการบริหาร ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - - -

เพื่อการบริหารและวางแผน และวางแผนพัฒนาของกระทรวง ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงานร�องขอ

พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย 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�ไขปDญหาให�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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 25  - -

สอบการใช�ทรัพยากรในระบบ ให�กับผู�ขอใช�เครือข�ายมหาดไทย ตรวจสอบ ( 20 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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 25  - -

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� รักษาระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�าย หน�วยงานที่ร�องขอ (5 ครั้ง)

แม�ข�าย   - ติดตั้งเครื่องแม�ข�าย (ร�อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบการใช�งาน

  - บํารุงรักษาตามแผนงาน

  - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 

และแบบ รต.4.3

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 25 - -

รักษาและติดตั้งระบบปkองกัน และติดตั้งระบบปkองกันไวรัส หน�วยงานที่ร�องขอ (-   เครื่อง)

ไวรัส   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ (ร�อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่

จะติดตั้ง

  - ติดตั้งโปรแกรมปkองกันไวรัส NOD32

  - ทําการอัปเดทโปรแกรมปkองกันไว�รัส

ให�เป\นปDจจุบัน
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

16. งานซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร� ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 25 - -

คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หน�วยงานที่ร�องขอ (85 ครั้ง)

คอมพิวเตอร�ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 100)

มหาดไทยและสํานักงาน   - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทางโทรศัพท�

ปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ลงทะเบียนการขอรับบริการจาก

ส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ดําเนินการตรวจซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร�

/อุปกรณ�เครือข�าย

  - ทดสอบการใช�งาน

  - ส�งมอบเครื่องคอมพิวเตอร�/อุปกรณ�

คืนให�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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

17.งานบํารุงรักษาระบบเครือข�าย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือข�ายให�บริการ ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินตามคําร�องขอ 25  - -

ให�บริการภาครัฐ (GIN)และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ ตรวจสอบ

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

18.งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 1 - - ไม�ได�รับการจัดสรร - - -

รักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� หน�วยงานที่ร�องขอ งบประมาณ

และอุปกรณ�ต�อพ�วงภายในของ ต�อพ�วงภายในของกระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 100)

กระทรวงมหาดไทยและสํานัก และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

19. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการ - - - 199,000 199,000 - - - -

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 ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - ระบบ 1 24,000,000 23,100,000 ลงนามในสัญญา - 5,775,000 25

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร� โครงการพัฒนา เมื่อ 26 ธ.ค.60

คอมพิวเตอร�โครงการ ศูนย�ข�อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ

พัฒนาศูนย�ข�อมูลกลาง จังหวัด ระยะที่ 1 - 3 

กระทรวงมหาดไทยและ   - จัดทํา TOR

จังหวัดระยะที่ 1 - 3   - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินการ

  - 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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

21. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - 1,350,000 1,350,000 ลงนามในสัญญา - 225,000 16.67

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน เมื่อ 22 พ.ย.60

คอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน

ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน   - จัดทํา TOR

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน

22.โครงการเช�าใช�สื่อสัญญาณ ดําเนินการเช�าใช�สื่อสัญญาณข�อมูลระบบ - - - 24,000,000 24,000,000 ลงนามในสัญญา - 10,000,000 41.67

ข�อมูลระบบอินเตอร�เน็ตแบบ อินเตอร�เน็ตแบบองค�กรพร�อมอุปกรณ� เมื่อ 26 ธ.ค.60

องค�กรพร�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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

23. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - 10,440,000 10,440,000 ลงนามในสัญญา - 4,350,000 41.67

ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ แก�ไขระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อ 26 ธ.ค.60

และการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

  - จัดทํา TOR

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน

24. พัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการพัฒนาและ - - - 12,993,000 12,993,000 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 100 12,993,000 100

จดหมายอิเล็กทรอนิกส�ของ ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส� งวดที่ 4(งวดสุดท�าย) แล�วเสร็จ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 ส�งให�

  - จัดทํา TOR กอก. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - 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� - - - 31,553,943.90 - - - -

ซ�อมแซมแก�ไขระบบกล�อง งบประมาณ 2561 จากส�วนกลาง

โทรทัศน-วงจรป.ด (CCTV) ใน ไปตั้งจ�ายส�วนภูมิภาค

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�

  1.1 จังหวัดนราธิวาส 10,668,644 - อยู�ระหว�างโอนจัดสรรงบประมาณ 0 - -

  1.2 จังหวัดยะลา 8,468,500 - อยู�ระหว�างโอนจัดสรรงบประมาณ 0 - -

  1.3 จังหวัดปBตตานี 3,935,000 - อยู�ระหว�างโอนจัดสรรงบประมาณ 0 - -

  1.4 จังหวัดสงขลา 3,800,550 - อยู�ระหว�างโอนจัดสรรงบประมาณ 0 - -

  1.5 จังหวัดสตูล 4,681,250 - อยู�ระหว�างโอนจัดสรรงบประมาณ 0 - -
2.โครงการเช�าใช�เชื่อมโยงระบบ 1.จัดทํา TOR - - - 21,000,000 20,899,200 ลงนามในสัญญา 10 - -
กล�องโทรทัศน-วงจรป.ด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ�าง เมื่อ 27 ธ.ค.60

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 3.ลงนามสัญญา

4.ตรวจรับ

3.โครงการเช�าบริการส�ง 1.จัดทํา TOR - - - 300,000 - อยู�ระหว�าง 10 - -
ข�อความสั้น Short Messaging 2.จัดซื้อจัดจ�าง ลงนามในสัญญา

Service:SMS 3.ลงนามสัญญา กับผู�รับจ�าง

4.ตรวจรับ

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

4.การเช�าใช�บริการช�องสัญญาณ 1. จัดทํา TOR - - - 28,000,000 27,600,000 บริษัทยังไม�ส�งเบิก 25 - -

ดาวเทียมย�านความถี่ C-Band 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง (ทําสัญญาเมื่อ 28 ธ.ค. 60)

จํานวน 7-18 Transponder 3. ลงนามในสัญญา

สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 4. ตรวจรับ

28-ธ.ค.-60

5.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ 1.อยู�ในขั้นตอนของการการจัดทํา - - - 9,000,000 - อยู�ระหว�างดําเนินการ - - -

ซ�อมแซมระบบประชุมผ�านวีดิ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ทัศน-ทางไกล (Video 2.อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง

Conference) 

6.การเช�าใช�บริการระบบสื่อสาร 1. จัดทํา TOR - - - 6,000,000 อยู�ระหว�างทําสัญญา 25 - -

ผ�านดาวเทียมพร�อมอุปกรณ-และ 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง

การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ 3. ลงนามในสัญญา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4. ตรวจรับ

(กปร.)
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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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

7.การเช�าใช�บริการระบบเชื่อมโยง 1. จัดทํา TOR - - - 5,000,000 4,920,000 - 25 บริษัทยังไม� -

ระบบสื่อสารข�อมูลแบบไร�สาย 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง ส�งเบิก

(Wireless LAN) ผ�านดาวเทียม 3. ลงนามในสัญญา

สําหรับพระตําหนักภูพิงค-ราช 4. ตรวจรับ

นิเวศน- ภูพานราชนิเวศน-

ทักษิณราชนิเวศน- วังไกลกังวล

และอาคารที่ประทับโครงการ

ชลประทานจังหวัดเชียงใหม�

สัญญาเลขที่ 14/2561 ลงวันที่

29 ธค. 61

8.งานบริการระบบการประชุม ให�บริการระบบการประชุมผ�านระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 30 ครั้ง 25 - -    

ทางระบบวีดีทัศน-ทางไกล วีดีทัศน-ทางไกล (Video Conference) ในการให�บริการ

(Video Conference) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบการประชุม

ต�างๆ ที่ร�องขอ วีดีทัศน-ทางไกล

(Video 

Conference)
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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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

9.งานบริการระบบ ให�บริการระบบโสตทัศนูปกรณ-ประจํา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 135 ครั้ง 25 - -    

โสตทัศนูปกรณ- ห�องประชุม ห�องประชุมกระทรวงมหาดไทย ให�กับ ในการให�บริการ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบโสตทัศนูป

ต�างๆ ที่ร�องขอใช�ห�องประชุม กรณ-ห�องประชุม

กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม พร�อมการทดสอบ

ระบบให�พร�อม

ใช�งาน

10.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - 108 ครั้ง 25 - -    

ซ�อม/บํารุงรักษาระบบโทรศัพท-/ บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท-/โทรสาร ตรวจสอบ/

โทรสาร กระทรวงมหาดไทย ภายใน สป.มท ตรวจซ�อม/

บํารุงรักษา
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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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

11.การใช�งานระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัย แด� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 7 ครั้ง 25 - -    

ดาวเทียม ของศูนย-เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

สารสนเทศและการสื่อสาร สป. และบรมวงศานุวงศ-ทุกพระองค-ขณะ

มท. (ติดตั้ง/รื้อถอน) เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือ

ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่

ทั่วประทศ

12. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - 6 ครั้ง 25 - -    

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย-เทคโน ตรวจสอบ/

สื่อสารดาวเทียม โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตรวจซ�อม/

บํารุงรักษา
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ�เชื่อมโยง
เครือข�ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย

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

100 ร
อยละ 100 13,000,000 - ส�งรายละเอียดขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลางให
กอง
คลัง สป.แล
ว

- - -

2.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ�เครื่องมือ
สื่อสารและเครือข�ายของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ด
วยระบบทางด�วน
ข
อมูลระยะที่ 1,2 และ 3

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

100 ร
อยละ 100 4,200,000 - ส�งรายละเอียดขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลางให
กอง
คลัง สป.แล
ว

- - -

3.โครงการจ
างบํารุงรักษา
ซ�อมแซมแก
ไขระบบโทรศัพท� IP
 Phone ของกระทรวงมหาดไทย

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

100 ร
อยละ 100 23,532,400 21,960,000 คณะกรรมการตรวจรับแล
ว 25 - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

4.โครงการเช�าวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 196 
วงจร

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

100 ร
อยละ 100 135,000,000 135,000,000 คณะกรรมการตรวจรับแล
ว 25 - -

5.โครงการเช�าใช
บริการท�อร
อย
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 5 
เส
นทาง

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

100 ร
อยละ 100 2,500,000 2,499,948 คณะกรรมการตรวจรับแล
ว 25 - -
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

รอยละ รอยละ

งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

6.โครงการเช�าวงจรสื่อสัญญาณ
ระบบโทรศัพท� ISDN แบบ PRI 
จํานวน 1 วงจร และแบบ BAI 
จํานวน  264 เลขหมาย

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

100 ร
อยละ 100 786,989 774,252 คณะกรรมการตรวจรับแล
ว 25 - -

7.โครงการเช�าบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท�เครือข�าย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน(อาคาร
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
 พรรษา)

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

100 ร
อยละ 100 549,989 540,100 คณะกรรมการตรวจรับแล
ว 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 )
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด�าน 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํา แผนพัฒนา แผน 1 - - 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้ง 20 - -

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ แผนพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยี บุคลากรด�าน คณะกรรมการจัดทําแผนฯ

สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. เทคโนโลยี 2.สํารวจความต�องการ
ฝ-กอบรมมหาดไทย พ.ศ. 2561 - 2564 2.สํารวจความต�องการฝ-กอบรมด�าน สารสนเทศและ ด�านไอซีที ของบุคลากรใน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสาร สป.มท. สังกัด สป.มท.

ของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน พ.ศ. 2561-2564 3.จัดทํา(ร�าง) แผนพัฒนา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย บุคลากรด�านไอซีที

3.จัดทํา(ร�าง) แผนพัฒนาบุคลากรด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สป.มท.

4.เสนอ (ร�าง) แผนฯ ให�คณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา

5.เสนอแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ�านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล�ว ต�อ

ผู�บริหารพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช�

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

2.โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน 1.ศึกษา วิเคราะห@ ทบทวนหลักสูตรอบรม โครงการพัฒนา โครงการ 1 1,999,100 - 1.ศึกษา วิเคราะห@ ทบทวน 30 - -

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได�จากการ บุคลากรด�านไอซีที หลักสูตรอบรมที่ผ�านมา

การสื่อสาร ประจําปCงบประมาณ สํารวจฯ และวางแผนในการร�างหลักสูตร ประจําปC 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได�จาก

พ.ศ. 2561 3.กําหนดหลักสูตร หัวข�อวิชา งบประมาณ การสํารวจฯ และวางแผนใน

4.กําหนดกลุ�มเปDาหมาย พ.ศ. 2561 การร�างหลักสูตร

5.ประมาณการค�าใช�จ�าย 3.กําหนดหลักสูตร หัวข�อวิชา

6.จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร 4.กําหนดกลุ�มเปDาหมาย

บุคคลด�านไอซีที ประจําปCงบประมาณ 5.ประมาณการค�าใช�จ�าย

พ.ศ. 2561

7.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต�อ ปมท.

8.แจ�งเวียนหน�วยงานที่เกี่ยวข�องส�งรายชื่อ

บุคลากรเข�ารับการอบรม/รวบรวมรายชื่อ

/จัดทําใบลงทะเบียน

9.ประสานงานด�านการอบรม (เชิญ

วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/

โสตทัศนูปกรณ@ อาหาร อาหารว�างและ

เครื่องดื่ม)
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

10.ยืมเงินทดลองราชการ

11.จัดทําเอกสารประกอบการอบรม

12.จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม

13.รวบรวม/ส�งหลักฐานหักล�างเงินยืมฯ

14.ประเมินผลการอบรม

15.สรุปผลการอบรม

3.การจัดทําฐานข�อมูลบุคลากรที่ 1. ออกแบบ/จัดทําฐานข�อมูล ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - 1.ออกแบบ/จัดทําฐานข�อมูล 40 - -

ผ�านการฝ-กอบรมด�านเทคโนโลยี 2.ประสานงานกับหน�วยงานที่ดําเนินการ ของข�อมูลบุคลากร 2.ประสานงานกับหน�วยงาน

สารสนเทศการการสื่อสาร อบรมตามสัญญาจ�างของ ศสส.สป. ที่ผ�านการอบรม ที่ดําเนินการอบรมตาม

ย�อนหลัง 5 ปC 3.รวบรวมข�อมูลของบุคลากรที่ผ�าน ด�านไอซีทีของ สัญญาจ�างของ ศสส.สป.

การอบรมที่ใช�งบประมาณของ ศสส.สป. กระทรวง 3.รวบรวมข�อมูลของบุคลากร

4. บันทึกข�อมูล มหาดไทย ที่ผ�านการอบรมที่ใช�

5. ตรวจสอบความถูกต�อง งบประมาณของ ศสส.สป.

6. ประมวลผล/วิเคราะห@ 4.บันทึกข�อมูล

7. นําเสนอผู�บังคับบัญชา
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

4.การประชุมคณะกรรมการการ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จํานวนครั้ง ครั้ง 12 - - จํานวน 1 ครั้ง 8.3 - -

บริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร@ของ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร@ของ ที่มีการประชุม

คอมพิวเตอร@ของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

กระทรวงมหาดไทย โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร@ของ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

5.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ@ 1.สํารวจครุภัณฑ@ภายในหน�วยงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1.สํารวจคุรุภัณฑ@ภายใน - - -

คอมพิวเตอร@ให�แก�หน�วยงานใน ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใช�งาน ของการดําเนินงาน หน�วยงานในสังกัด สป.มท.

สังกัด สป.มท. เกินกว�า 7 ปC ที่มีอายุการใช�งานเกินกว�า

2.รวมข�อมูล/ประมวลผลการสํารวจ 7 ปC

3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร@ ตามความ 2.รวมข�อมูล/ประมวลผล

จําเปMนของหน�วยงาน การสํารวจ

4.จัดทําแผนความต�องการครุภัณฑ@

คอมพิวเตอร@ของหน�วยงานในสังกัด สป.
มท.
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ศสข. 1 - 12 

 
 



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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการออกบํารุงรักษา ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 20,000 ก.พ.-มี.ค. 61 - - - -

เชิงป'องกัน (PM) เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ1 ICT ทําการและครบ และ

สื่อสารและอุปกรณ1 ICT ของจังหวัดในข8ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด มิ.ย.-ก.ค. 61

ให�กับจังหวัดในข8ายรับผิดชอบ ได�แก8 พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

สระบุรี อ8างทอง และ สิงห1บุรี ให�มีความ

สะอาดเรียบร�อยสามารถใช�งานได�อย8าง

มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสาน

จังหวัดในข8าย

 - ตรวจซ8อมแก�ไขอุปกรณ1

 - รายงานผู�บังคับบัญชา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

2.โครงการนิเทศงานให�กับ ออกนิเทศงานด�านระบบเทคโนโลยี จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 พ.ค.-มิ.ย. 61 - - - -

เจ�าหน�าที่กลุ8มงานข�อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร ให�กับ ทําการและครบ และ

สํานักงานจังหวัดในข8าย 5 จังหวัด เจ�าหน�าที่กลุ8มงานข�อมูลฯ สํานักงาน ทั้ง 5 จังหวัด ส.ค.-ก.ย. 61 

จังหวัดในข8าย 5 จังหวัด ได�แก8

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ8างทอง

สระบุรี และสิงห1บุรี

 - จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - นิเทศงาน/ให�ความรู�/แลกเปลี่ยน

ความรู�/รับทราบปFญหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข�อมูล/จัดทํารายงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

 - เผยแพร8ทางเว็ปไซต1
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

3.โครงการจัดล�างทําความ จ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 8,000 พ.ศ. 2561 - - - -

ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง ของการดําเนินการ

ประจําสํานักงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ'า

และเปKนการยืดอายุการใช�งานของ

เครื่องปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ผู�รับดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ8ายเงินให�ผู�รับจ�าง
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

4.โครงการจ�างเหมาเจ�าหน�าที่ จ�างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตําแหน8ง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 180,000 2/2561  ทําบันทึกจ�างเหมาบุคคล - 45,000 25

ปฎิบัติงานตําแหน8ง เจ�าหน�าที่    
 ระบบสารสนเทศ

เจ�าหน�าที่ระบบสารสนเทศปฏิบัติงานใน ของการดําเนินการ 4/2561  ปฏิบัติงานตําแหน8งเจ�าหน�าที่

ระบบงานสารสนเทศ ฝPายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.1  ระบบงานสารสนเทศ 1 คน

(อย.) เบิกจ8ายไปแล�ว  จํานวน

3 ครั้งฯ ละ 15,000 บาท

5.โครงการจ�างเหมา จ�างเหมาบุคคลในตําแหน8งพนักงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 108,000 1/2561 ทําบันทึกจ�างเหมาบุคคล - 27,000 25

ตําแหน8งพนักงานบริการ บริการ ปฏิบัติหน�าที่ทําความสะอาดทั้ง ของการดําเนินการ 3/2561 ตําแหน8งพนักงานบริการ

ภายในและภายนอกอาคาร ให�สะอาด จํานวน 1 คน เบิกจ8ายไปแล�ว

เรียบร�อย ตัดหญ�า ตกแต8งต�นไม� ภายใน จํานวน 3 ครั้งๆ ละ

และบริเวณโดยรอบอาคาร ให�มีความ ครั้งละ 9,000 บาท

สวยงาม ร8มรื่น
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

6.โครงการออกให�บริการติดต8อ ให�บริการรถยนต1สื่อสารดาวเทียมใน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 200,000 ต.ค. 60 - - - -

สื่อสารผ8านระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัยด�านการ ของการดําเนินการ ถึง ก.ย. 61

ดาวเทียม แบบ FTDMM สื่อสารแด8 สมเด็จพระเจ�าอยู8หัวฯ จํานวนครั้งที่ร�อง

สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอรับบริการต8อ

และพระบรมวงศานุวงศ1ทุกพระองค1 จํานวนครั้งที่

ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได�รับ ดําเนินการได�

มอบหมาย/ร�องขอ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผน

 - ประสานขอรถตํารวจทางหลวงนําฯ

 - ขอสนับสนุนเบอร1โทรศัพท1 ศสส.สป.

 - เตรียมความพร�อม/ทดสอบเครื่องมือ/

อุปกรณ1 ก8อนออกปฏิบัติภารกิจ

 - ออกปฏิบัติภารกิจ

 - สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข./ผวจ/

 - รวบรวมข�อมูล/เผยแพร8เว็บไซต1
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

7.โครงการให�บริการระบบ ให�บริการการประชุมระบบวีดิทัศน1 ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง จํานวนครั้ง - ต.ค. 60 - - - -

ประชุมวีดิทัศน1ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ ของจํานวนครั้ง ที่ออก ถึง ก.ย. 61

กระทรวง ทบวง กรม และหน8วยงาน ที่ร�องขอรับบริการ ปฏิบัติหน�าที่

ต8างๆ ตามที่ได�รับการร�องขอ ต8อจํานวนครั้ง หน�าที่

 - ได�รับหนังสือสั่งการ ที่ดําเนินการได�

 - ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ1และทดสอบ

การใช�งาน

 - ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น

 -รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏิบัติงาน
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

8.โครงการออกตรวจซ8อม ออกทําการตรวจซ8อมเครื่องมือสื่อสาร ตามจํานวนครั้งที่ ครั้ง จํานวนครั้ง 20,000 ต.ค. 60 - - - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ1 ICT และอุปกรณ1 ICT ของจังหวัดในข8าย ได�รับแจ�ง/ร�องขอ ที่ออก ถึง ก.ย. 61

ให�กับจังหวัดในข8ายรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ชํารุดขัดข�องให�สามารถใช� และสามารถออก ปฏิบัติหน�าที่

งานได�ตามปกติ ปฏิบัติงานได� หน�าที่

 - ได�รับคําร�องขอ ผลสําเร็จตาม

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ วัตถุประสงค1

 - ตรวจซ8อมแก�ไขอุปกรณ1

 - รายงานผู�บังคับบัญชา

9.โครงการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 10,000 ต.ค. 60 - - - -

Website สามารถเข�าถึงข�อมูลข8าวสารได�สะดวก ของการดําเนินการ ถึง ก.ย. 61

   - Internet รวดเร็ว และสามารถให�บริการได�อย8างมี ตามภารกิจ

   - Intranet ประสิทธิภาพ ทันต8อสถานการณ1และ

ทันสมัย

 - ออกแบบความต�องการของเว็ปไซต1

 - เลือกแบบตามความต�องการ

 - พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)

 - นําเข�าข�อมูล
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

10.โครงการติดตาม ดําเนินการตรวจสอบการใช�งานของ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - ต.ค. 60 ดําเนินการ 25 - -

ความก�าวหน�าการใช�งาน ระบบป'องกันไวรัส เปKนประจําทุกวัน ของการดําเนินการ ถึง ก.ย. 61

ระบบป'องกันไวรัสแบบองค1กร  - ประสานกับหน8วยงานส8วนกลางที่

ของ ศสข.1 (อย. ) และ จังหวัด รับผิดชอบดําเนินการแก�ไข เมื่อเกิดปFญหา

ในข8าย 5 จังหวัด  - รายงานให� ผอ.ศสข.1 (อย.)

ทราบทุกสัปดาห1

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป.

 - นําลงเว็บไซต1
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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. 2561

เป5าหมาย

ร6อยละ ร6อยละหน�วยนับ ค�าเป5าหมาย

ผลงาน

                  หน�วย : บาท

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

11.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ1ที่จําเปKนต8อ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 50,000 ต.ค. 60 - - - -

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ ถึง ก.ย. 61

ปฏิบัตงานด�านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อให�การทํางานมี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ�าง

ซ8อมอุปกรณ1ต8างๆ ให�สามารถใช�งานได�

อย8างมีสิทธิภาพ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง/ผู�ขาย

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง/ซื้อ

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ซื้อ

 - ตรวจรับงานจ�าง/วัสดุ

 - ขออนุมัติเบิกจ8ายเงินให�ผู�รับจ�าง/ผู�ขาย
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.1  ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

 อุปกรณ$เครือข�าย,อุปกรณ$สื่อสาร ระบบและอุปกรณ$ ของตู,ชุมสายโทรศัพท$ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

 และด,าน ICT  MD110 และตู,ชุมสายโทรศัพท$ IP ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

Phone  ของ ศสข.2 (ชลบุรี) บํารุงรักษาระบบ  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ และอุปกรณ$ แผนการดําเนินงาน

ผู,บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 -ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน  แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว,  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ คิดเปHน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช,งานระบบ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ปIองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร$ลูกข�าย สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

แบบองค$กรของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

จังหวัดในข�าย บํารุงรักษาการใช,  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ งานระบบปIองกัน แผนการดําเนินงาน

ผู,บังคับบัญชา ไวรัส  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือนดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว, ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG คิดเปHน

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ระบบและอุปกรณ$สื่อสัญญาณของ ศสข.2 สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

(ชลบุรี) ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ บํารุงรักษาและ  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

ผู,บังคับบัญชา อุปกรณ$สื่อ แผนการดําเนินงาน

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ สัญญาณ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

ดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว,  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ คิดเปHน

66



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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

1.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

วงจรเช�าสื่อสัญญาณความเร็ว 2 Mbps สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัด ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

ในข�าย บํารุงรักษาวงจร  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ เช�าสื่อสัญญาณ แผนการดําเนินงาน

ผู,บังคับบัญชา ความเร็ว 2 Mbps  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือนดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว, ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG คิดเปHน

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ตรวจสอบ/บํารุงรักษา เครื่องยนต$กําเนิด สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

ไฟฟIา ของ ศสข.2 (ชลบุรี) ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ บํารุงรักษาระบบ  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

ผู,บังคับบัญชา และอุปกรณ$เครื่อง แผนการดําเนินงาน

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ ยนต$กําเนิดไฟฟIา  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

ดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว,  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ คิดเปHน
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

1.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช,งานระบบ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

วงจรเช�า ISDN แบบ BAI  ของ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงาน

ศสข.2 (ชลบุรี) บํารุงรักษาการใช,  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ งานระบบวงจรเช�า แผนการดําเนินงาน

ผู,บังคับบัญชา ISDN แบบ BAI  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือนดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว, ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG คิดเปHน

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

2.รายงานการตรวจซ�อม อุปกรณ$ ดําเนินการตรวจซ�อม อุปกรณ$เครือข�าย จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

เครือข�าย,อุปกรณ$สื่อสาร และ และอุปกรณ$สื่อสารและด,าน ICT ของ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

ด,าน ICT  ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย ตาม ตรวจสอบ อุปกรณ$ ปฏิบัติงาน

ภารกิจหลักและได,รับการร,องขอ เครือข�าย และ  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ อุปกรณ$สื่อสาร แผนการดําเนินงาน

ผู,บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือนดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

 - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/การ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

 - นําเสนอผู,บังคับบัญชาและรายงานผล คิดเปHน

ให, ศสส.สป. ทราบ

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

3. รายงานการติดตั้ง / รื้อถอน ดําเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง / จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  -ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

อุปกรณ$เครือข�าย, อุปกรณ$สื่อสาร รื้อถอนอุปกรณ$เครือข�าย, อุปกรณ$สื่อสาร สรุปผลการ งานและเสนอแผนการ

และด�าน ICT และด,าน ICTของ ศสข.2 (ชลบุรี)  และ ติดตั้ง / รื้อ ถอน ปฏิบัติงาน

จังหวัดในข�ายตามภารกิจหลักและได,รับ อุปกรณ$เครือข�าย  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

การร,องขอ อุปกรณ$สื่อสาร แผนการดําเนินงาน

 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ 1 เดือน/ชุด  -ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 7.5

ผู,บังคับบัญชา แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน

ดําเนินงาน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด,าน ICT ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 ชุด

(ร.1 และ ร.1/1) รายเดือน ตามแบบ  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

รต.4.1 คิดเปHน

 - นําเสนอผู,บังคับบัญชาและรายงานผล

ให, ศสส.สป ทราบ

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปG

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

4. การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ
งานจังหวัดลูกข�าย เพื่อรับฟXงปXญหา 

ร,อยละความสําเร็จ ร,อยละ 87.5 60,000 - ดําเนินการครั้งที่ 1 - - -

ลูกข�ายเพื่อให,ความรู,และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกข�ายเพื่อรับฟXงปXญหา ในการดําเนินงานฯ ได,จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ถึงปXญหาและอุปสรรคของแต�ละ พร,อมนําข,อมูลมาช�วยกันแก,ไข ปรับปรุง (ร,อยละ 6.25 / และผู,บังคับบัญชาอนุมัติ

จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป. ให,ดีขึ้น และให,คําปรึกษาแนะนําทางด,าน จังหวัด / ครั้ง) แผนการดําเนินงานแล,ว อยู�

บริหารการสื่อสารและด,านเทคนิคอื่นๆ ระหว�างการขออนุมัติเดินทาง

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ ไปราชการตามแผนงานที่

ผู,บังคับบัญชา กําหนดไว,

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ

ดําเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน

งานที่กําหนดไว, (จังหวัดละ 2 ครั้ง /

ปGงบประมาณ)

 - รับทราบปXญหาและอุปสรรคในพื้นที่

และเสนอแนะให,คําปรึกษา พร,อมแลก

เปลี่ยนความรู,ระหว�างกัน

 - ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซ�อม

 พร,อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ในกรณี

ที่พบว�าอุปกรณ$สื่อสารขัดข,อง
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

 - บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจ

เยี่ยมของแต�ละจังหวัดในข�าย

 - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจ

เยี่ยมของแต�ละจังหวัดในข�าย ให,

 ผู,บังคับบัญชาทราบ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบ

 กระทรวงการคลังว�าด,วยการเบิก

ค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ดําเนินการจัดหาอุปกรณ$เพื่อปรับปรุง ร,อยละความสําเร็จ ร,อยละ 75 45,000 - ไตรมาสที่ 1 - - -

ภายในตู, MDF ของชุมสาย ระบบเชื่อมโยงภายในตู, MDF / จัดทํา ในการดําเนินงานฯ ได,จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

โทรศัพท$มหาดไทยให,กับจังหวัด ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท$ประจําตู, (ร,อยละ 12.5 / และผู,บังคับบัญชาอนุมัติ

ในข�าย  MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ$ จังหวัด) แผนการดําเนินงานแล,ว อยู�

ปIองกันไฟฟIาจากคู�สายตอนนอกที่เข,ามา ระหว�างการขออนุมัติเดินทาง

เชื่อมต�อตู,ชุมสายโทรศัพท$ MD110 ไปราชการตามแผนงานที่

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ กําหนดไว,

ผู,บังคับบัญชา
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

 - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ

ดําเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม

แผนงานที่กําหนดไว,

 - ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง

ภายในตู, MDF จังหวัดในข�าย

 - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ�อม

 และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม

แบบ ร.2) และรายงานเปHนรายเดือน

(ตามแบบ รต.4.3)

 - รายงานผลการดําเนินงานของแต�ละ

จังหวัดในข�าย ให,ผู,บังคับบัญชาทราบ
 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว�าด,วยการเบิก

ค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ

74



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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

6.การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสาร ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร ร,อยละความสําเร็จ ร,อยละ 100 120,000 - ไตรมาสที่ 1 25 476,000 39.70

ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ ในการดําเนินงาน (รวม 4 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและ

Ku-Band Ku-Band  เพื่อถวายความปลอดภัยด,าน  =(จํานวนครั้ง ไตรมาส) วางเครือข�ายระบบสื่อสาร

 - ถวายความปลอดภัยด,าน การสื่อสาร และภารกิจที่สําคัญตามที่ ความสําเร็จใน ผ�านดาวเทียมเคลื่อนที่ ใน

การสื่อสารแด�พระบาทสมเด็จ ได,รับการร,องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข�าย การดําเนินงาน / งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระเจ,าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ,า และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ  จํานวนครั้งการ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถและพระบรม  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ ร,องขอ) X 100 พระปรมินทรมหาภูมิพล

วงศานุวงศ$ ผู,บังคับบัญชา  และให,นํามาคิด อดุลยเดชฯ ณ ที่บังคับการ

 -จัดเครือข�ายด,านการสื่อสารใน  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ เปHนไตรมาสโดย พื้นที่พระราชพิธีถวาย

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ ดําเนินงาน นําผลที่ได,หาร 4 พระเพลิงพระบรมศพพระบาท

ช�วยเหลือผู,ประสบภัยพิบัติ/  - ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได,รับการ (ไตรมาส) สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ ร,องขอให,สนับสนุนระบบสื่อสาร อดุลยเดชฯ (ทก.2)  โรงเรียน
วัดราชบพิธ ระหว�างวันที่ 19 -ตามที่ได,รับการร,องขอ ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ โรงเรียนวัดราชบพิธ ระหว�าง
วันที่ 19 - 30  ตุลาคม 2560Ku-Band  ตามภารกิจนั้นๆ พร,อม วันที่ 19 - 30  ตุลาคม 2560

รายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ

 ร.1 และ ร.1/1
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

 -รายงานผลปฏิบัติงานต�อผู,บังคับบัญชา

 และรายงานผลให, ศสส.สป. ทราบทุก
ครั้งหลังปฏิบัติภารกิจแล,วเสร็จครั้งหลังปฏิบัติภารกิจแล,วเสร็จ

 - สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร

ดาวเทียมเปHนรายไตรมาสตามแบบ รต.5

 - สรุปการปฏิบัติงานประจําปG

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว�าด,วยการเบิก

ค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

7.การจ,างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ,างเหมาทําความสะอาด ร,อยละความสําเร็จ ร,อยละ 100 99,600 8,300 ไตรมาสที่ 1 25 24,900 25

อาคารศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสํานักงานศูนย$เทคโนโลยี  ในการเบิกจ�าย ต�อปG ต�อเดือน ดําเนินการตามสัญญาจ,าง

 และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) งบประมาณ=
(จํานวนครั้ง

เหมาและได,มีการเบิกจ�าย

ประจําปGงบประมาณ 2561 จํานวน 1 คน (จํานวนครั้ง ค�าจ,างไปแล,วจํานวน 3 งวด

  - ได,รับแจ,งจัดสรรงบประมาณ ความสําเร็จใน

ประจําปG 2561 ของ ศสข.2 (ชลบุรี) การดําเนินการจ,าง

 - ดําเนินการจัดหาการจ,าง  /จํานวนครั้งใน

 - ขออนุมัติจัดจ,างและทําสัญญาจ,าง การเบิกจ�าย

 - ตรวจรับงานจ,างและรายงานผล งบประมาณ) X

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ 100 และให,นํามา

คิดเปHนไตรมาส

โดยนําผลที่ได,หาร

4 (ไตรมาส)

77



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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

8.แผนงานพัฒนาทรัพยากร ดําเนินการจัดส�งเจ,าหน,าที่ของ ศสข.2 ร,อยละความสําเร็จ ร,อยละ 100 60,000 - ไตรมาสที่ 1 25 1,850 3

มนุษย$ ในด,านเทคโนโลยี (ชบ.) เข,ารับการฝgกอบรมในโครงการ ในการเข,ารับการ 1.อบรมหลักสูตรการใช,งาน

สารสนเทศและเทคโนโลยี ต�างๆ โดยพิจารณาตามหน,าที่ที่รับผิดชอบ ฝgกอบรม ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส$

การสื่อสาร และ Competency ของบุคลากร (จํานวนครั้ง และผู,ดูแลเว็บไซด$หน�วยงาน

 -ได,รับแจ,งหลักสูตรการอบรมฯ ความสําเร็จใน ระหว�าง 7-8 พ.ย. 60

 -ดําเนินการส�งรายชื่อเจ,าหน,าที่ของ การส�งเจ,าหน,าที่

ศสข.2 (ชบ.) เพื่อเข,ารับการฝgกอบรมฯ เข,ารับการอบรม /

 -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  จํานวนครั้งการ

 -ทําหนังสือส�งตัวผู,เข,าฝgกอบรม จัดอบรมของ

 -ผู,เข,าฝgกอบรมรายงานผลการฝgกอบรม หน�วยงาน)X 100

ต�อผู,บังคับบัญชาหลังผ�านการฝgกอบรม  และให,นํามาคิด

 -ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ เปHนไตรมาสโดย

เดินทางไปฝgกอบรมตามระเบียบ นําผลที่ได,หาร

กระทรวงการคลังว�าด,วยการเบิก 4 (ไตรมาส)

ค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ

78



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

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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

9.การให,บริการระบบการ รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) กับ สรุปผลการประชุม งานและเสนอแผนการ

กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงานอื่นๆ ผ�านระบบวีดิทัศน$ ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักและได,รับการร,องขอ ทางไกล (VCS)  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู,บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด แผนการดําเนินงาน

 -ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 -สรุปรายงานผลการประชุมผ�านระบบ แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือนวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2 ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

 -นําเสนอผู,บังคับบัญชาและรายงานผล  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

ให, ศสส.สป ทราบ ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 -สรุปการปฏิบัติงานประจําปG  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

งบประมาณพร,อมข,อเสนอแนะ คิดเปHน
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

10.การเผยแพร�ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเผยแพร�ผลงานของหน�วยงาน ร,อยละของ ครั้ง 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10 - -

ของหน�วยงานผ�านทางเว็บไซต$ และประชาสัมพันธ$การดําเนินงานของ ความสําเร็จใน งานและเสนอแผนการ

หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข,อง ผ�านทาง การดําเนินงานฯ ปฏิบัติงาน

เว็บไซต$ให,เปHนปXจจุบันทุกเดือน  - ผู,บังคับบัญชาอนุมัติ 10

 -จัดทําแผนการปฏิบัติงานและเสนอ แผนการดําเนินงาน

แผนการปฏิบัติงาน  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 7.5

 -ผู,บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จํานวน 3 เดือน -ดําเนินการจัดหาและจัดทําข,อมูล ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 เดือน

เผยแพร�ตามแผนที่กําหนด  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 7.5

 -รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ต.ค.-ธ.ค.2560 จํานวน 3 ชุด

 -นําเสนอผู,บังคับบัญชา  - ผลการดําเนินการไตรมาส 1 35

 -นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซด$ ศสข.2 คิดเปHน

(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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

11.การจัดจ,างตรวจสอบและ ดําเนินการจัดจ,างตรวจสอบการทํางาน ร,อยละของ ร,อยละ 75 12,000 - อยู�ระหว�างดําเนินการ - - -

ล,างทําความสะอาดระบบ ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล,าง ความสําเร็จของ

เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2 ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดําเนินงานฯ =

(ชลบุรี) ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 เครื่อง (จํานวนความ

เพื่อประหยัดพลังงาน ตามาตรการ สําเร็จในการตรวจ

ประหยัดพลังงาน และเปHนการยืดอายุ สอบ และทําความ

การใช,งาน สะอาด / จํานวน

 - ดําเนินการจัดหาบริษัท/ ร,านค,าเพื่อ เครื่องปรับอากาศ)

จัดจ,าง ตรวจสอบการทํางานระบบเครื่อง x 100

ปรับอากาศ และล,างทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศของ ศสข. 2 (ชลบุรี)

2 ครั้ง / เครื่อง / ปG

 - ขออนุมัติจัดจ,างฯ

 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน

ให,ผู,บังคับบัญชาทราบ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร7อยละ

เป>าหมาย

ร7อยละหน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย

ผลงาน

หน�วย : บาทศสข. 2 (ชลบุรี) 

12. จัดซื้อ จัดจ,าง วัสดุ ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ,างซ�อม ร,อยละของ ร,อยละ 100 300,000 - อยู�ระหว�างดําเนินการ - - -

ครุภัณฑ$ ของศูนย$เทคโนโลยี ครุภัณฑ$ของศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําเร็จ

สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) เมื่อมีการจัดซื้อ 

(ชลบุรี)  - ได,รับแจ,งจัดสรรงบประมาณ จัดจ,าง

งบประมาณประจําปG 2561 ของ

 ศสข.2 (ชลบุรี)

 - ดําเนินการจัดหาบริษัทร,านค,าเพื่อจ,าง,

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ$ตามความต,องการ

ของ ศสข.2 (ชลบุรี)

 - ขออนุมัติจัดจ,าง , จัดหาวัสดุและ

อุปกรณ$

 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน

 ให,ผู,บังคับบัญชาทราบ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณ
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

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

1. สรุปการเบิกจ�ายงบดําเนินการ  -เสนอขออนุมัติเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ระดับความสําเร็จ บาท 100% รวมรับจํานวน - สามารถดําเนินขออนุมัติฯ 85.03 เบิกจ�ายจํานวน 
89,290.-บาท

85.03

ประจําป*งบประมาณ 2561 ประจําป* 2561 หมวดค�าตอบแทนใช0 ในการใช0จ�าย 105,000.-  บาท งบประมาณ ประจําป* 2561 89,290.-บาท

หมวดค�าตอบแทนใช0สอยวัสดุ สอยวัสดุ ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ. งบประมาณ 2561 (งวดที่ 1) หมวดค�าตอบแทนใช0สอยวัสดุ

 -เสนอขอเบิกจ�ายเงินงบประมาณประจํา หมวดค�าตอบแทน ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน

ป* 2561 หมวดค�าตอบแทนใช0สอยวัสดุ ใช0สอยวัสดุ 89,290.- บาท

ต�อหัวหน0าสํานักงานจังหวัดนครปฐม

2. การบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการงาน บาท 100% 105,000.-บาท - สามารถบริหารจัดการงาน

(งานการเงินและบัญชี,งาน โดยให0สอดคล0องกับแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ โดย งบประมาณในการจัดซื้อ/

เบิกจ�ายงบประมาณ, งานจัดซื้อ/ ประจําป* 2561 และงบประมาณที่ได0รับ ให0สอดคล0องกับ จัดจ0างและการเบิกจ�าย

จัดจ0าง  งานพัสดุ   และสถานที่) จากส�วนกลาง แผนปฏิบัติราชการ สําเร็จตามเปBาหมาย ดังนี้

ประจําป* 2561  -ค�าใช0สอย 85.03  -เบิกจ�ายจํานวน 85.03

และงบประมาณที่ รับจํานวน 89,290.- บาท 89,290.-บาท

ได0รับจากส�วนกลาง  -คงเหลือจํานวน

15,710.- บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร8อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

90,000.- บาท  -ค�าสาธารณูปโภค  -เบิกจ�ายจํานวน

รับจํานวน  32,950.42 บาท 36.61 32,950.42 บาท 36.61

 -คงเหลือจํานวน

109,549.10

บาท

3.การนิเทศงาน ให0คําปรึกษา ให0คําปรึกษา นิเทศงานทางด0าน ร0อยละของ จังหวัด 7 / ป* ค�าเบี้ยเลี้ยง/ - สามารถให0คําปรึกษานิเทศงาน 25 เบิกจ�ายเงิน -

พร0อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนสถานี ค�าเดินทาง ทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   -บาท

ปBองกันอุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร ให0แก�นายช�างไฟฟBาและผู0เกี่ยวข0อง สื่อสารจังหวัดใน จํานวน -บาท และการสื่อสาร  

ระบบต�างๆให0พร0อมใช0งานได0 พร0อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิงปBองกัน ข�าย (7 จังหวัด) ที่ จํานวน 1 จังหวัด

อย�างต�อเนื่องที่สถานีสื่อสาร เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารระบบต�างๆ ได0รับการนิเทศงาน  - ตค. 60 -  นฐ. 

สํานักงานจังหวัดในข�ายรวม7 และคําปรึกษา  - พย. 60 - นฐ.

จังหวัดได0แก�จังหวัดนครปฐม ด0านเทคโนโลยี  - ธค. 60 -  นฐ.

ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สารสนเทศและ

สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และ การสื่อสาร

ประจวบคีรีขันธJ
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร8อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

4.จ0างเหมาพนักงานบริการ ดําเนินการจ0างเหมาพนักงานบริการ เพื่อ สามารถจ0างเหมา 1 งาน 100% 108,000.-บาท - สามารถดําเนินการจ0างเหมา 23.92  -เบิกจ�ายจํานวน 23.92

เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ ทําความสะอาดที่ทําการศูนยJเทคโนโลยี พนักงานบริการ และขออนุมัติฯ เบิกจ�าย 25,838.67 บาท

ศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศและการสื่อสารเขต3 (นครปฐม) เพื่อทําความสะอาด งบประมาณ ประจําป* 2561  -คงเหลือจํานวน

การสื่อสารเขต3 (นครปฐม) และ  (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ที่ทําการศูนยJเทค หมวดค�าตอบแทนใช0สอยวัสดุ 82,167.33 บาท

บริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑJ ตามหลักเกณฑJการจ0างของ สป.มท. โนโลยีสารสนเทศ ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ.  จํานวน

การจ0างของ สป.มท. พร0อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และการสื่อสาร 25,838.67 บาท (เดือนละ

และมีการเบิกจ�ายงบประมาณ เขต3 (นครปฐม) 9,000.- จํานวน 3 เดือน)

ค�าจ0างเหมาเปNนรายเดือน และบริเวณโดยรอบ

พร0อมทั้งคณะ

กรรมการได0

ตรวจรับงาน และ

มีการเบิกจ�าย

งบประมาณค�าจ0าง

เหมาเปNนรายเดือน
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร8อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

5.จ0างเหมาพนักงานขับรถยนตJ ดําเนินการจ0างเหมาพนักงานขับรถยนตJ สามารถจ0างเหมา 1 งาน 100% 144,000.- บาท - สามารถดําเนินการจ0างเหมา 23.92  -เบิกจ�ายจํานวน 23.92

ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ พนักงานขับรถยนตJ และขออนุมัติฯ เบิกจ�าย 34,450.90 บาท

และการสื่อสารเขต3 (นครปฐม) สื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลักเกณฑJ ของศูนยJเทคโน งบประมาณ ประจําป* 2561  -คงเหลือจํานวน

ตามหลักเกณฑJการจ0างของ การจ0างของ สป.มท. พร0อมทั้ง โลยีสารสนเทศ หมวดค�าตอบแทนใช0สอยวัสดุ 109,549.10บาท

สป.มท. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน และมีการ และการสื่อสาร  ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน บาท

เบิกจ�ายงบประมาณค�าจ0างเหมา เขต3 (นครปฐม) 34,450.90 บาท (เดือนละ

เปNนรายเดือน พร0อมทั้ง 12,000.- จํานวน 3 เดือน)

คณะกรรมการได0

ตรวจรับงาน และ

มีการเบิกจ�าย

งบประมาณ

ค�าจ0างเหมาเปNน

รายเดือน
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร8อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

6.ให0บริการระบบประชุม ให0บริการระบบประชุมวีดิทัศนJทางไกล ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 100% - - สารมารถให0บริการระบบ 25 - -

วีดิทัศนJทางไกล (Video กับกระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ในการให0บริการ
ระบบประชุมวีดิ

ประชุมวีดิทัศนJทางไกลกับ
Conference System) ต�างๆ ที่ร0องขอ ระบบประชุมวีดิ กระทรวง ทบวง กรม และ

ทัศนJทางไกล หน�วยงานต�างๆ ที่ร0องขอ

 (VCS) เทียบกับ จํานวน 18 ครั้ง ดําเนินการ
จํานวนครั้ง สําเร็จจํานวน 18 ครั้ง
ที่ร0องขอ

7.ให0บริการด0วยรถยนตJสื่อสาร ให0บริการระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ร0อยละความสําเร็จ ครั้ง 100% - - สามารถให0บริการระบบ 25 - -

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ในภารกิจถวายความปลอดภัยด0านสื่อสาร ในการให0บริการ สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ใน

ให0บริการด0วย ภารกิจถวายความปลอดภัย

รถยนตJสื่อสาร ด0านสื่อสาร ร0องขอจํานวน  

ดาวเทียมเคลื่อนที่ 11  ครั้ง ดําเนินการสําเร็จ

จํานวน 11 ครั้ง

8.ตรวจสอบอุปกรณJเครื่องมือ ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณJระบบ ATM อุปกรณJเครื่องมือ ครั้ง ร0อยละ 85 - - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณJ 25 - -

สื่อสาร ICT / ระบบเครือข�ายที่ ระบบสื่อสารข0อมูล, ระบบโทรศัพทJ สื่อสาร ICT/ระบบ เครื่องมือสื่อสาร สามารถ 

เชื่อมโยงระหว�างส�วนกลางและ ระบบไฟฟBา ระบบวีดิทัศนJทางไกล เครือข�ายให0ใช0งาน ใช0งานได0เปNนปกติและต�อเนื่อง

จังหวัดในข�ายรวม 7 จังหวัด อุปกรณJที่เกี่ยวข0อง  เปNนประจําทุกวัน ได0ไม�น0อยกว�า

ร0อยละ 85
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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. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

ร8อยละ

เป>าหมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)

หน(วย : บาท

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

9.การบํารุงรักษาเชิงปBองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปBองกัน พร0อม เครื่องมือสื่อสาร ครั้ง ร0อยละ 85 - - เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ 25 - -

ระบบ ICT ทุกระบบ (แม�ข�าย) ทั้งทําความสะอาดอุปกรณJระบบ MPLS, สามารถใช0งานได0 สามารถใช0งานได0ปกติและ

สื่อสารข0อมูล, โทรศัพทJ/โทรสาร, ระบบ ต�อเนื่องไม�น0อย ต�อเนื่อง

VCS และระบบไฟฟBา ทุก 1 สัปดาหJ กว�าร0อยละ 85

10.การให0บริการระบบ ดําเนินการส�งหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 หนังสือที่ออกโดย ฉบับ ร0อยละ 70 - - สามารถดําเนินการส�งหนังสือ 25 - -

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสJ นฐ. ถึง ผอ.ศสส.สป. ผ�านระบบ สาร ศสข.3 นฐ.  ถึง ที่ออกโดย ศสข.3 นฐ. ถึง

บรรณอิเล็กทรอนิกสJ ผอ.ศสส.สป. ผอ.ศสส.สป. ผ�านระบบสาร

ส�งผ�านระบบ บรรณอิเล็กทรอนิกสJ  
จํานวนหนังสือที่ส�ง เท�ากับ สารบรรณ จํานวนหนังสือที่ส�งเท�ากับ27

อิเล็กทรอนิกสJ จํานวนที่ส�งผ�านระบบฯ

ไม�น0อยกว�า เท�ากับ 27 ฉบับ

ร0อยละ 70

11.บริการ – รับส�งเอกสารข�าว ดําเนินการส�งข�าวผ�านระบบโทรสารและ ส�งข�าวผ�านระบบ ฉบับ ร0อยละ 85 - - สามารถส�งข�าวผ�านระบบ 25 - -

ผ�านระบบโทรสาร และ E - Mail  Email  ระหว�างส�วนกลางและจังหวัด โทรสารและEmail โทรสารและ Email  ระหว�าง

ในข�ายรวม 7 จังหวัด ได0แก�จังหวัด ระหว�างส�วนกลาง ส�วนกลางและจังหวัดในข�าย

นครปฐม ราชบุรี  เพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดในข�าย รวม 7 จังหวัด สําเร็จ ดังนี้

สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และ รวม 7 จังหวัด ข�าวรับ   = 125 ฉบับ

ประจวบคีรีขันธJ ไม�น0อยกว�า ข�าวส�ง    = 875 ฉบับ

ร0อยละ 85 ข�าวผ�าน  = 1,000 ฉบับ
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาพนักงานบริการ ความสําเร็จ ร
อยละ 100 108,000 108,000 ได
ทําสัญญาจ
างเหมา 25 27,000 25

บริการ ประจํา ศสข.4 (นม.) บริการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน ของการดําเนินงาน พนักงานบริการ จํานวน

1 คน ระยะเวลา 12 เดือน จ
างเหมา 1 ครั้ง 1 คน เป/นเวลา 3 เดือน

และผลการปฏิบัติ (ไตรมาส 1) เดือนละ

งานจํานวน 9,000 บาท และเบิกจ5าย

12 เดือน เงินค5าจ
างเหมาเสร็จสิ้น

เรียบร
อย

2.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาบริการพนักงานรักษา ความสําเร็จ ร
อยละ 100 108,000 108,000 ได
ทําสัญญาจ
างเหมาบริการ 25 27,000 25

รักษาความปลอดภัยอาคาร ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ของการดําเนินงาน รักษาความปลอดภัยสถานที่

สถานที่ของ ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน จ
างเหมา 1 ครั้ง ราชการ จํานวน 1 คน

12 เดือน และผลการปฏิบัติ เป/นเวลา 3 เดือน (ไตรมาส 1)

งานจํานวน เดือนละ 9,000 บาท และ

12 เดือน เบิกจ5ายเงินค5าจ
างเหมา

เสร็จสิ้นเรียบร
อย

3.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

เครื่องมือสื่อสื่อสารและอุปกรณ? ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ? ICT การดําเนินงาน
เป/นรายเดือน

ไตรมาส 1

ICT ทุกระบบ ทุกวันทําการทุกระบบ เป/นรายเดือน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด9านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด9านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

4.โครงการให
บริการระบบ เชื่อมโยงติดตั้งเครือข5ายพร
อมให
บริการ ความสําเร็จวัด ร
อยละ 100 - - ได
นํารถยนต?สื่อสารดาวเทียม 100 112,700 100

ดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ด
านการสื่อสารผ5านระบบสื่อสารดาวเทียม ตามจํานวนครั้งที่ ออกปฏิบัติภารกิจ ตาม

(Mobile) ดาวเทียม สามารถออก ข
อสั่งการ จํานวน 4 ครั้ง

ปฏิบัติงานและ และเบิกจ5ายเงินงบประมาณ

ให
บริการด
าน เสร็จสิ้นเรียบร
อย

การสื่อสารได


5.โครงการให
บริการระบบ ติดตั้ง ควบคุมบริการประชุมระบบวีดิทัศน? ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 - - ได
ให
บริการประชุมระบบ 100 - -

ประชุมวีดิทัศน?ทางไกล (VCS) ทางไกล แก5กระทรวง / ทบวง / กรม การดําเนินงานเป/น วีดิทัศน?ทางไกล ตามที่ได
รับ

ตามที่ได
รับมอบหมาย ไปตามจํานวนครั้ง มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ

ที่สามารถติดตั้ง จํานวน 18 ครั้ง

และให
บริการ

ระบบได
ต5อ

จํานวนครั้งข
อ

สั่งการหรือร
องขอ
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด9านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

6.โครงการพัฒนาบุคลากร จัดส5งเจ
าหน
าที่เข
ารับการฝPกอบรมตาม ความสําเร็จ ร
อยละ 100 - - ได
รับแจ
งและจัดส5งบุคลากร 25 2,682 100

ด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและ โครงการที่ได
รับแจ
ง ของการดําเนินงาน เข
ารับการฝPกอบรม 1 ครั้ง

การสื่อสาร เป/นจํานวนครั้ง จํานวน 1 คน และเบิกจ5าย

ตามข
อสั่งการ เงินงบประมาณเสร็จสิ้น

หรือที่ได
รับแจ
ง เรียบร
อย

7.การตรวจซ5อมเครื่องมือ ทราบถึงการขัดข
องของเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

สื่อสารและอุปกรณ? ICT และอุปกรณ? ICTแล
วออกทําการตรวจ การดําเนินงาน ไตรมาส 1

ซ5อมให
สามารถใช
การได
 เป/นจํานวนครั้งที่

แจ
งต5อครั้งที่

สามารถออกทํา

การตรวจซ5อมได


สําเร็จ

8.โครงการติดตามตรวจสอบ ติดตามกํากับดูและการติดตั้งอุปกรณ? ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

และกํากับการติดตั้งอุปกรณ? ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ การดําเนินงาน ไตรมาส 1

ระบบการรักษาความปลอดภัย สื่อสาร (ดับเพลิง)ประจํา ศสข.4 นม. เป�นรายจังหวัดที่
เครื่องมือสื่อสาร (เครื่องดับเพลิง)  และจังหวัดเครือข5าย ติดตั้งได�สําเร็จ

ลุล วง
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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. 2561

เป6าหมาย ผลงาน

หน&วยนับ

หน&วย : บาท

ค&าเป6าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร9อยละ ร9อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด9านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

9.โครงการบํารุงรักษาเชิงปTองกัน บํารุงรักษาเชิงปTองกันเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ? ICT และอุปกรณ? ICT ของ ศสข.4 นม. และ การดําเนินงาน ไตรมาส 1

ของ ศสข.4 นม. และจังหวัด จังหวัดเครือข5ายปUละ 2 ครั้ง เป/นจํานวนครั้ง

เครือข5าย

10.โครงการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต?ของ ศสข.4 ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

เว็บไซต?ของ ศสข.4 นม. นม. ให
มีความสวยงามทันสมัยและ การดําเนินงาน ไตรมาส 1

สามารถใช
งานเป/นแหล5งค
นคว
าข
อมูลที่ เป/นรายเดือน

ถูกต
องเป/นจริงและเป/นปVจจุบัน

11.โครงการนิเทศงานจังหวัด ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปVญหา ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 - - ไม5มีรายงานผลการดําเนินการ - - -

ในเครือข5าย ออกนิเทศงานเพื่อรับทราบปVญหาอุปสรรค การดําเนินงาน ไตรมาส 1

อุปสรรคเสริมสร
างแนวทางและ เป/นจํานวนครั้ง

ความรู
สึกการปฏิบัติที่ถูกต
องตรงกันกับ

จังหวัดเครือข5ายปUละ 2 ครั้ง
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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 ให�บริการระบบการประชุมวีดิทัศน� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - - - -

ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล (VCS) ทางไกล แก,กระทรวง ทบวง กรม และ ของการให�บริการ

และควบคุมระบบการประชุม หน,วยงานต,างๆ ที่ร�องขอ

หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

และควบคุมระบบการประชุม หน,วยงานต,างๆ ที่ร�องขอ

ทางไกล (MCU)

2.การให�บริการรถสื่อสาร ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 46,678 - ออกภารกิจรถสื่อสาร 25 44,049 95

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ถวายความปลอดภัยด�านสื่อสาร แด, ของการให�บริการ ดาวเทียมจํานวน 2 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัว สมเด็จ

พระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค�

ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข�องกับ

เหตุการณ�หรือสาธารณภัยต,างๆ ตามที่

ได�รับการร�องขอ หรือขอรับการสนับสนุน

3.โครงการพัฒนาบุคลากรและ ดําเนินการโดยส,งเจ�าหน�าที่ ศสข.5 (อด.) ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100 9,322 - เข�ารับฝIกอบรม 25 9,322 100

เสริมสร�างประสิทธิภาพการนํา  เข�ารับการฝIกอบรมหลักสูตรตาม ของการเข�ารับ จํานวน 2 ครั้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ โครงการต,างๆ ของส,วนกลาง และของ การฝIกอบรม

สื่อสารมาปรับใช�ให�เกิด จังหวัดที่เกี่ยวข�องกับงานที่รับผิดชอบ

ประโยชน�กับงาน
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด จํานวนสื่อสาร จํานวน ลูกข,าย 33,040 - ติดตาม การติดตั้งระบบรักษา 25 33,040 6

และประสานงานด�านเทคโนโลยี เครือข,ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได�แก, จังหวัดที่ได�รับ 8 จังหวัด ความปลอดภัยของอุปกรณ�

สารสนเทศและการสื่อสารให�กับ อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย การนิเทศงานให� สารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสารให�กับ อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย การนิเทศงานให� สารสนเทศและการสื่อสาร

จังหวัดเครือข,ายในเขตพื้นที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และ คําปรึกษา ติดตาม ลูกข,าย 6 จังหวัด

รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปMละ 2 บึงกาฬ และประสานงาน

ครั้ง/จังหวัด)

5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� หน,วยงานและ จํานวน ลูกข,าย 9,960 - บํารุงรักษาเครื่องมือฯ 25 9,960 2

ปPองกัน (Preventive ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.) และ จังหวัดที่ได�รับ 8 จังหวัด จํานวน 2 จังหวัด

Maintenance : PM) เครื่องมือ จังหวัดเครือข,ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 การบํารุงรักษา

สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่ใช�  จังหวัด ให�สามารถใช�งานได�อย,างมี เครื่องมือสื่อสาร

งานประจํา ศสข.5 (อด.) และ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และอุปกรณ� ICT

จังหวัดเครือข,ายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 8 จังหวัด

6.โครงการบํารุงรักษา  -สํารวจระบบกล�องโทรทัศน�วงจรป]ด . ระดับความสําเร็จ ระบบงาน 1 - - - 1 - -

กล�องโทรทัศน�วงจรป]ด (CCTV) (CCTV) ของการปPองกัน

ศสข.5 (อุดรธานี)  - จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ การโจรกรรม

 - ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ,ายงบประมาณ ทรัพย�สินของทาง

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ราชการ
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

7.โครงการบํารุงรักษา  -สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศและ ระดับความสําเร็จ ระบบงาน 1 16,000 เลขที่ 5/2561 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 25 16,000 1

เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของการปPองกัน 16,000.- จํานวน 1 ครั้ง

และจังหวัดลูกข,าย  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของและจังหวัดลูกข,าย  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ

อุปกรณ�เครือข,าย

การสื่อสารไม,ให�

ขัดข�อง

8.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ  -สํารวจรถยนต�, เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟPา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - 25 - -

เปลี่ยนแบตเตอร�รี่รถยนต�,  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการบํารุง

เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟPา ศสข.5  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ,ายงบประมาณ รักษารถยนต� และ

(อด.)  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. เครื่องยนต�กําเนิด

ไฟฟPา

9.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจอุปกรณ�สํารองไฟฟPา UPS ร�อยละความสําเร็จ จํานวน 100 - - - 25 - -

อุปกรณ�สํารองไฟฟPา UPS ศสข.5  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการดําเนิน

(อด.) และลูกข,าย 8 จังหวัด  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ,ายงบประมาณ ปPองกันความ

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. เสียหายของ

อุปกรณ�ในกรณี

กระแสไฟฟPา

ท�องถิ่นขัดข�อง
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

10.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� ร�อยละความสําเร็จ จํานวน 100 10,000 1 ปM - 25 - -

และซ,อมแซมแก�ไขเครื่อง ต,อพ,วง ของการบํารุง

คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต,อพ,วง  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ รักษาเพื่อยืดอายุคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต,อพ,วง  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ รักษาเพื่อยืดอายุ

ของ ศสข.5 (อุดรธานี)  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ,ายงบประมาณ การใช�งาน

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.

11.งานจ�างเหมาบริการทํา  -จ�างเหมาบุคคลธรรมดาทําความ จ�างเหมาทําความ ร�อยละ 100 108,000 - เบิกจ,ายไตรมาส 1 25 26,700 25

ความสะอาดอาคารศูนย�เทคโน สะอาดสํานักงานและบริเวณโดยรอบ สะอาด ตาม จํานวน 3 เดือน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดเวลา

ศสข.5 (อุดรธานี)  เขต5 (อุดรธานี) จํานวน 1 งาน

12.โครงการจ�างเหมากําจัด  -ได�ดําเนินการสํารวจตรวจพบความ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - 25 - -

ปลวกอาคารสํานักงาน ศสข.5 เสียหายบริเวณภายในและภายนอก ของการปPองกัน

(อุดรธานี) อาคาร สํานักงาน ศสข.5 (อด.) ความเสียหายต,อ

 -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ทรัพย�สินของทาง

 -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ,ายงบประมาณ ราชการ

/ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป.

96



ศสข. 5 (อุดรธานี) 

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

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

หน&วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร8อยละ ร8อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

13.งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 263,000 - เบิกจ,ายแล�ว 25 170,339.40 65

ประจําปM 2561 ประจําปM (งานการเงินและบัญชี งาน ของการบริหาร

(งานการเงินและบัญชี งาน เบิกจ,ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จัดจ�าง งานการจัดการ(งานการเงินและบัญชี งาน เบิกจ,ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จัดจ�าง งานการจัดการ

เบิกจ,ายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ) งานงบประมาณใน

จัดจ�าง งานธุรการและงานสาร ตามวงเงินที่ได�จัดสรร ให�เปaนไปตาม การจัดซื้อจัดจ�าง

บรรณงานพัสดุ) ระเบียบของกระทรวงการคลังและ งานพัสดุ และการ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,าด�วยการ เบิกจ,ายให�เปaนไป

พัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก�ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบแบบ

แผนของทาง

ราชการ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)
1.จ�างเหมาจ�างเหมาบุคคล ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทํางานด�าน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 162,000 162,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบุคคล 25 40,500 25

ทํางานด�านสารสนเทศ สารสนเทศ จํานวน 1 คน  ระหว%างเดือน ของการดําเนินการ ทํางานด�านสารสนเทศ จํานวน

 ต.ค.60-ก.ย.61 เป+นเวลา 12 เดือน 1 คน และได�เบิกจ%ายแล�ว

จํานวน 3 เดือนๆ ละ 13,500

บาท

2.จ�างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทําความ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบุคคลทํา 25 27,000 25

อาคารศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศ สะอาดอาคารที่ทําการ ศสข.6 (ขก.) ของการดําเนินการ ความสะอาด จํานวน 1 คน

และการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก%น) จํานวน 1 คน ระหว%างเดือน ต.ค.60 - และได�เบิกจ%ายแล�ว จํานวน

ก.ย.61  เป+นเวลา 12 เดือน 3 เดือนๆ ละ 9,000 บาท

3.การให�บริการ ระบบประชุม การให�บริการงานการการประชุม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - มีหน%วยงานขอให�บริการ 25 - -

วีดิทัศน3ทางไกล (VCS) ผ%านทางระบบวีดิทัศน3ทางไกล (VCS) ของการให�บริการ  - ต.ค. 60 = 11 ครั้ง

กับส%วนราชการและและหน%วยงานต%างๆ งาน (จํานวนครั้ง)  - พ.ย. 60 = 4 ครั้ง

ตามที่ได�รับคําร�องขอ  - ธ.ค. 60 = 5 ครั้ง

       รวม = 20 ครั้ง

แผนงาน : พื้นฐานด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก�น)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร%อยละ ร%อยละ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

แผนงาน : พื้นฐานด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก�น)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร%อยละ ร%อยละ

4.ให�บริการรถยนต3สื่อสาร ให�บริการงานด�านการสื่อสารผ%านรถยนต3 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - มีหน%วยงานขอใช�บริการ 25 104,100 25

ดาวเทียมเคลื่อนที่ สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับส%วนราชการ ของการให�บริการ ระหว%าง ต.ค. - ธ.ค. 60

และหน%วยงานต%างๆ ตามที่ได�รับ งาน (จํานวนครั้ง) จํานวน 11 ครั้ง สามารถ

คําร�องขอ ให�บริการได� จํานวน 11 ครั้ง

5.โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน ดําเนินการจัดส%งเจ�าหน�าที่ของ ศสข.6 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - สามารถส%งเจ�าหน�าที่เข�า 25 3,534 25

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ (ขก.) เข�ารับการฝGกอบรมและสัมมนา ของการดําเนินการ รับการฝGกอบรมสัมมนาตาม

สื่อสาร ประจําปHงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร โครงการต%างๆ จํานวน 1 คน

2561 1 หลักสูตรได�ตามเปKาหมาย

6.ย�าย/ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร 1. เตรียมความพร�อม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 32,640 ดําเนินการแล�วเสร็จ เมื่อวันที่ 100 32,640 100

และอุปกรณ3สารสนเทศจาก  - สํารวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง/ ของการดําเนินการ 27 ธันวาคม 2560

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ3 ย�ายเครื่องมือสื่อสาร

หลังเก%าไปหลังใหม%  - ประมาณการค%าขนย�าย/ติดตั้ง

 - วางระบบ Ground

 - ติดตั้ง Cable Ladder

 2. ประสานงานกับหน%วยงานที่ให�

บริการระบบสื่อสาร

3. ขออนุมัติแผน

4. ดําเนินการตามแผน

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

แผนงาน : พื้นฐานด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก�น)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร%อยละ ร%อยละ

7.โครงการบํารุงรักษาเชิง ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร หน%วยงานและ ร�อยละ 100 70,000 - บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 25 - -

ปKองกัน (Preventive และอุปกรณ3 ICT ที่ใช�ประจํา ศสข.6 (ขก.) จังหวัดที่ได�รับ ของ ศสส.6 (ขก.)

Maintenance: PM) และจังหวัดที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่ การบํารุงรักษา  - ต.ค. 60 = 19 ครั้ง

ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ3 ICT รับผิดชอบ สามารถเครื่องมือ  - พ.ย. 60 = 22 ครั้ง

ที่ใช�งานประจํา ศสข.6 (ขอนแก%น) สื่อสาร และ  - ธ.ค. 60 = 20 ครั้ง

และจังหวัดที่เป+นเครือข%าย อุปกรณ3 ICT สามาถให�บริการได�ทั้งสิ้น

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ปHละ 2 ครั้ง) จํานวน 61 ครั้ง

8.โครงการบํารุงรักษาแบบแก�ไข บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ3 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 70,000 - ตรวจซ%อมเครื่องมือสื่อสาร 25 - -

(Corrective Maintenance:CM) ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนิน ของการดําเนินการ ระหว%างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 60

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ3 ICT การก็ต%อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุด ไม%มีเครื่องมือสื่อสารชํารุด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใช�งานไม%ได�)

9.โครงการนิเทศงานและตรวจ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 70,000 - ยังไม�ได�ดําเนินการ - - -

เยี่ยมจังหวัดที่เป+นเครือข%าย ที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของการดําเนินการ

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปdญหา อุปสรรค และดําเนิน (ปHละ 2 ครั้ง)

การแก�ไข
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

แผนงาน : พื้นฐานด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก�น)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร%อยละ ร%อยละ

10.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและข�อมูลที่สําคัญของ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ได�ดําเนินการรวบรวมข�อมูล 25 - -

Web Site ศสข.6 (ขก.) หน%วยงานเพื่อนําไปเผยแพร%ผ%าน Web ของการดําเนินการ ที่สําคัญของหน�วยงานและนํา

Site ไปเผยแพร�ผ�าน Web Site

2.พัฒนา/ปรับปรุงหน�า เว็บเพจของ ของหน�วยงาน

เว็บไซต3ให�สวยงาม

11.โครงการจัดระบบฐานข�อมูล 1.รวบรวมข�อมูลครุภัณฑ3 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1.รวบรวมข�อมูลครุภัณฑ3 25 - -

ครุภัณฑ3สํานักงาน ศสข.6 (ขก.) 2.จัดทําฐานข�อมูล ของการดําเนินการ 2.จัดทําฐานข�อมูล

3.จัดเก็บฐานข�อมูล 3.จัดเก็บฐานข�อมูล

4.เผยแพร%ผ%าน Web Site 4.เผยแพร%ผ%าน Web Site

Intranet ของหน�วยงาน
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการบํารุงรักษาเชิง ให�บริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - เตรียมการวางแผน 25 - -

ป)องกัน (PM) ระบบสารสนเทศ ของการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน PM

และการสื่อสารของ ศสข.7 (ชม.)

และจังหวัดในเครือข5าย

รับผิดชอบ

2.โครงการนิเทศงานและให� ออกนิเทศงานงานฯ งานสื่อสาร ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - เตรียมการ ออกนิเทศน7งาน 25 - -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยี สารสน กลุ5มงานข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของการดําเนินงาน จังหวัดในข5ายรับผิดชอบ

เทศและการสื่อสาร งานสื่อสาร จังหวัดหวัดในข5ายรับผิดชอบ

จังหวัด กลุ5มงานอํานวยการ

จังหวัดในข5ายรับผิดชอบ

3.โครงการดําเนินงาน จัดทําแผน, ขออนุมัติ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ติดตั้งระบบ C- BAND, 100 - -

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลการดําเนินการ ของการดําเนินงาน ต.ค. 60=1 ครั้ง, พ.ย.60=2

(C-Band) ครั้ง, ธ.ค. 60=1 ครั้ง,

4.การจัดการระบบประชุมวีดิ จัดทําแผน, ขออนุมัติ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการจังหวัดในข5าย 25 - -

ทัศน7ทางไกลและการระบบ รายงานผลการดําเนินการ ของการดําเนินงาน รับผิดชอบครบทุกจังหวัด

MCU นอกสถานที่ ในรอบแรก

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

5.โครงการซ5อมยานพาหนะ/ สํารวจข�อมูล , ขออนุมัติ, จัดจ�าง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - 25 - -

บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดเครื่อง รายงานผลการดําเนินการ ของการดําเนินงาน

ไฟฟ)า เครื่องปรับอากาศ

6.โครงการฝQกอบรม-สัมมนา ส5งข�าราชการเข�าการฝQกอบรมตาม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - 25 - -

โครงการฝQกอบรม ศสส.สป. ของการดําเนินงาน

7.โครงการจ�างพนักงานทํา ของบประมาณ, จัดจ�าง, เบิกจ5าย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - เบิกจ5ายเดือนตุลาคม 60, 25 - -

ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7 ของการดําเนินงาน พฤศจิกายน 60, ธันวาคม 60

(ชม.)

8.โครงการบริการระบบ ให�บริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ 25 - -

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ ของการดําเนินงาน ศสข.7 (ชม.) และจังหวัด

สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ในข5ายรับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ในพื้นที่รับผิดชอบ

9.โครงการตรวจสอบ ตรวจสอบระบบสารสนเทศและ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตรวจสอบระบบ 25 - -

สถานภาพระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร ทุกวันทําการ ของการดําเนินงาน สารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารของ ศสข.7 (ชม.) ทุกวันทําการ

และจังหวัดในข5าย
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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. 2561

เป7าหมาย

ร8อยละ ร8อยละหน�วยนับ

งบประมาณ (บาท)

หน�วย : บาท

ค�าเป7าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

10.การติดตามควบคุม ติดตาม ควบคุม จัดทํารายงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ติดตาม รายงานผลการบํารุง 25 - -

การบํารุงรักษาอุปกรณ7 ของการดําเนินงาน รักษาเดือน

(Out Sourcing) ตุลาคม  60 จํานวน 1 ครั้ง

พฤศจิกายน 60 จํานวน 1 ครั้ง

ธันวาคม  60 จํานวน 1 ครั้ง

11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน7 ปรับปรุงภูมิทัศน7ที่ทําการ ศสข. 7 (ชม.) ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการ ทําความสะอาด 25 - -

ของ ศสข. 7 (ชม.) ของการดําเนินงาน ตัดกิ่งไม� จัดระเบียบ

12.โครงการประหยัดพลังงาน วางแผน, ร5วมมือดําเนินการควบคุม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการทุกวันทําการ 25 - -

ของ ศสข.7 (ชม.) ของการดําเนินงาน

13.การเบิกจ5ายงบประมาณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - เบิกจ5ายงบประมาณครบ 25 - -

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการออกแบบบํารุงรักษา ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา  ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - ไม�ได!รับการจัดสรร - - -

เชิงป&องกัน (PM) เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ1 ICT ของ ดําเนินการและ งบประมาณในไตรมาส

และอุปกรณ1 ICT ให!กับจังหวัด จังหวัดในข�ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ครบทั้ง 6 จังหวัด

ในข�ายรับผิดชอบ ได!แก� จังหวัดพิษณุโลก แพร� น�าน ตาก

อุตรดิตถ1 และสุโขทัย ให!มีความสะอาด

เรียบร!อยสามารถใช!งานได!อย�างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดเวลา

2.การนิเทศงานและให!ความรู! ออกนิเทศงานด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนครั้งที่เข!า ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - ไม�ได!รับการจัดสรร - - -

รับทราบปBญหาและอุปสรรค และการสื่อสาร ให!กับเจ!าหน!าที่ กลุ�มงาน ทําการนิเทศงาน งบประมาณในไตรมาส

ให!กับเจ!าหน!าที่กลุ�มงาน อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข�าย และครบทั้ง

อํานวยการ สํานักงานจังหวัด 6 จังหวัด ได!แก� จังหวัดพิษณุโลก แพร� 6 จังหวัด

ในข�ายรับผิดชอบ น�าน ตาก อุตรดิตถ1 และสุโขทัย

3.โครงการจ!างบํารุงรักษา / จ!างบํารุงรักษา/ ซ�อมแซมเครื่องปรับ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 40,000 - ไม�ได!รับการจัดสรร - - -

ซ�อมแซม / เครื่องปรับอากาศ อากาศ ประจําสํานักงาน จํานวน 12 ของการดําเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

ประจําสํานักงาน เครื่อง ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ&าและเปIนการยืดอายุการใช!งานของ

เครื่องปรับอากาศ

แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร*อยละ ร*อยละ

เป>าหมาย

หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณุโลก)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร*อยละ ร*อยละ

เป>าหมาย

หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณุโลก)

4.โครงการจ!างเหมาพนักงาน ทําความสะอาดอาคารทั้งภายในและ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 108,000 - ทําสัญญาจ!างเหมา 25 17,100 15.83

บริการทําความสะอาดอาคาร ภายนอกอาคารให!สะอาดเรียบร!อย ของการดําเนินงาน พนักงานทําความสะอาด

และทําสวน ตัดหญ!า ตกแต�งต!นไม! ภายในและบริเวณ จํานวน 1 คน และได!

โดยรอบอาคารให!มีความร�มรื่นสวยงาม เบิกจ�ายไปแล!ว จํานวน

2 งวดๆ ที่ 1 จํานวน

9,000 บาท งวดที่ 2

จํานวน 8,100 บาท

5.โครงการให!บริการติดต�อ ให!บริการรถยนต1สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 180,000 - ให!บริการ 5 หน�วยงาน 25 106,210 59

สื่อสารผ�านระบบสื่อสาร ในภารกิจถวายความปลอดภัย ด!าน ของการดําเนินงาน 7 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม�

ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (รถยนต1 สื่อสารแด� พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว กาฬสินธุ1 พิษณุโลก

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่) สมเด็จพระนางเจ!าฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร ตาก

และพระบรมวงศานุวงศ1 ทุกพระองค1

ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได!รับ

มอบหมาย/ ร!องขอ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร*อยละ ร*อยละ

เป>าหมาย

หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณุโลก)

6.โครงการให!บริการระบบ ให!บริการการประชุมผ�านทางระบบ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 - - ให!บริการ 4 หน�วยงาน - - -

การประชุมวีดิทัศน1ทางไกล(VCS) วีดิทัศน1ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ของจํานวนครั้งที่ 19 ครั้ง กรมป&องกันฯ

ทบวง กรม และหน�วยงานต�างๆ ตามที่ ร!องขอรับบริการ กรมสุขภาพจิต กระทรวง

ได!รับการร!องขอ ต�อจํานวนครั้งที่ มหาดไทย กรมที่ดิน

ดําเนินการได! กรมส�งเสริมการเกษตร

กพร. จังหวัดพิษณุโลก

(กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล�าง) ดําเนินการ

แล!วเสร็จ

7.โครงการออกตรวจซ�อม ออกทําการตรวจซ�อมเครื่องมือสื่อสาร ตามจํานวนครั้งที่ ครั้ง จํานวนครั้ง 40,000 - ไม�ได!รับการจัดสรร - - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ1 ICT และอุปกรณ1 ICT ของจังหวัดในข�าย ได!รับแจ!ง/ ร!องขอ ที่ออก งบประมาณในไตรมาส

 ให!กับจังหวัดในข�ายรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ชํารุดขัดข!อง ให!สามารถใช! และสามารถออก ปฏิบัติ

งานได!ตามปกติ ปฏิบัติงานได!ผล หน!าที่

สําเร็จตามวัตถุ

ประสงค1

8.โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา จ!างซ�อมบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 15,000 - ไม�ได!รับการจัดสรร - - -

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบบคอมพิวเตอร1สํานักงาน จํานวน ของการดําเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

คอมพิวเตอร1สํานักงาน 14 เครื่อง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร*อยละ ร*อยละ

เป>าหมาย

หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณุโลก)

9.โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา จ!างซ�อมบํารุงรักษายานพาหนะสํานักงาน ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100 20,000 - - - - -

ยานพาหนะสํานักงาน รถยนต1 2 คัน ของการดําเนินงาน

รถสื่อสารดาวเทียม 1 คัน

รถจักรยานยนต1 1 คัน

10.โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100% 10,000 - - - - -

ครุภัณฑ1สํานักงาน ของการดําเนินงาน

11.โครงการพัฒนาบุคลากรของ ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100% 10,000 - - - - -

ศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและ ของการดําเนินงาน

การสื่อสาร เขต 8 (พิษณุโลก)

12.ภารกิจอื่น เบิกจ�ายค�าสาธารณูปโภค ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100% 85,000 - เบิกจ�ายค�าวัสดุ 100 56,130.57 66

ค�าไฟฟ&า ของการดําเนินงาน รวม 3 เดือน

ค�าน้ําประปา

ค�าโทรศัพท1

ค�าไปรษณีย1

ค�าวัสดุใช!สอย ร!อยละความสําเร็จ ร!อยละ 100% 243,000 - เบิกจ�ายค�าวัสดุ 100 126,178.00 52

รวม 3 เดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ภารกิจพื้นฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-ส	งข	าวทางระบบ  - รับข	าวจากส	วนกลาง/จังหวัด  -รายงานประจํา ฉบับ รับ 800 ใช� งปม.  -  -ข	าวรับ  205   ฉบับ 25.63  -  -

โทรสารและ E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอียดข	าว เดือน ส	ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ข	าวส	ง 63  ฉบับ 1.40  -  -

 - กระจายข	าวไปยังปลายทาง  -รายงานตาม

 - ตรวจสอบผู�รับข	าว ไตรมาส

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชา แบบ รต.2 , รต.6

 ประจําวัน

   1.2 สลับสายโทรศัพท>  - รับสายผู�ติดต	อ ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 60 ครั้ง 10  -  -

 - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชา

ประจําวัน

   1.3 การใช�วิทยุสื่อสาร  - ตอบรับผู�ที่ติดต	อเข�ามา บริการได�ทันที ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 60 ครั้ง 10  -  -

 - สอบถามเรื่องที่ต�องการให�ประสานงาน ศสข.9 (นว.)

 - ดําเนินการหรือแจ�งให�เจ�าของเรื่อง

ดําเนินการ

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   1.4 การใช�งานระบบสารบรรณ  - รับเอกสารที่ต�องการส	งผ	านระบบสาร ร�อยละของจํานวน ฉบับ รับ 600 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ  148 ฉบับ 24.66  -  -

อิเล็กทรอนิกส> บรรณอิเล็กทรอนิกส> นส.ส	งออกที่ส	งผ	าน ส	ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง  1,266 ฉบับ 211  -  -

 - สแกนเอกสารให�อยู	รูปแบบไฟล> PDF ระบบสารบรรณ

 - ส	งเอกสารผ	านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส>

อิเล็กทรอนิกส>

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชา

ประจําวัน

   1.5 การติดตั้งอุปกรณ>ระบบ  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ>ระบบ เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 22 ครั้ง 36.66  -  -

การประชุมวีดิทัศน> (Codec) VCS ก	อนการประชุม ติดตั้งอุปกรณ> ศสข.9 (นว.)

และอื่นๆ (แบบประจําที่)  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล�อง VCS ,  TV เครื่องมือสื่อสาร

  เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณ>ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช�งานกับจังหวัดในข	ายฯ

   1.6 การติดตั้งอุปกรณ> MCU  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ> MCU เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 22 ครั้ง 36.66  -  -

(แบบประจําที่) ก	อนการประชุม VCS ติดตั้งอุปกรณ> ศสข.9 (นว.)

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   1.7 การควบคุมระบบ  - การประชุม VCS จากส	วนกลางมายัง ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 22 ครั้ง 36.66  -  -

การประชุมวีดิทัศน>ฯ ผ	านอุปกรณ> จังหวัดในข	ายฯผ	านอุปกรณ> MCU ในการให�บริการ ศสข.9 (นว.)

MCU  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร>ใช�ควบคุม ระบบการควบคุม

อุปกรณ> MCU การประชุมวีดิทัศน>

 - ทดสอบระบบ VCS กับจังหวัดในข	าย ทางไกลผ	าน 

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค	าต	างๆ อุปกรณ> MCU

ของระบบ VCS ของจังหวัดในข	าย

 - ติดต	ออุปกรณ> MCU เข�าส	วนกลาง

พร�อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง

 - ถ	ายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด

ในข	าย พร�อมควบคุมอุปกรณ> MCU

 - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)

     2.1 การติดตั้งและ เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร�องขอ รายงานตามไตรมาส ครั้ง 4 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 75  -  -

ซ	อมคอมพิวเตอร>และอุปกรณ> แบบ รต.4 ,ร.2 ศสข.9 (นว.)

     2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค>  - จัดเตรียมข�อมูลที่ต�องการเผยแพร	 ดําเนินการ ครั้ง 24 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 12.50  -  -

ศสข.9 นว.  - จัดทําข�อมูล ในรูปแบบภาษา HTML , เดือนละ 2 ครั้ง ศสข.9 (นว.)

ASP ,PHP

 - ทดสอบข�อมูลและการแสดงผล

 - Upload ข�อมูลขึ้น Web Server

 - ทดสอบเรียกใช�งาน

     2.3 ระบบปeองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ไวรัสแบบองค>กร (Nod 32 (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

Server)    - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป9องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข�าย รับผิดชอบ

   3.1 ศูนย>ข�อมูลกลาง  - ทดสอบเส�นทางการเชื่อมโยงไปยัง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 93.18  -  -

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด Server ของแต	ละจังหวัด (Ping) ศสข.9 (นว.) 246 ครั้ง

 - ทดสอบเรียกใช�งานเว็บไซต>

 - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

   3.2 ระบบปeองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 93.18  -  -

ไวรัสแบบองค>กร  (Nod 32 (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ศสข.9 (นว.) 246 ครั้ง

Server)  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

4) การบํารุงรักษาเชิงป9องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในข�ายรับผิดชอบ

   4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุก รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

คอมพิวเตอร>แม	ข	ายและ เดือน และรายงานผลไป ศสส.สป. ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร>ลูกข	าย

    4.2 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุก รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ปeองกันและกําจัดไวรัสแบบองค>กร เดือน ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) การติดตาม  ควบคุม  การบํารุงรักษาอุปกรณ= เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เครื่องคอมพิวเตอร>แม	ข	าย เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผลภายหลัง ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

(Data Server) และ บริษัทฯ เข�ามา ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร>ลูกข	าย ดําเนินการ

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผลภายหลัง ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

และอุปกรณ> MCU บริษัทฯ เข�ามา ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)

   6.1 งานการเงินและบัญชี

        6.1.1 หมวดค	าตอบแทน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 11 ครั้ง 91.70 291,964.28  -

ใช�สอยและวัสดุ เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        6.1.2 หมวดค	าสาธาร ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50 49,084.28  -

ณูปโภค เงินงบประมาณ ศสข.๙ (นว.)

ประจําเดือน

        6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

ประจําเดือน

   6.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 5 ครั้ง 41.67 68,290.00  -

ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.3 การใช�จ	ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 16 ครั้ง 133.30  -  -

ประจําเดือน ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.4 การจัดซื้อ/จัดจ�าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ>ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 1 ครั้ง 2.70  -  -

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง เปiนที่จะต�องดําเนินการจัดซื้อและจัดจ�าง และจัดจ�าง ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ ตามกําหนดเวลา

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ

การคลังว	าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง ระเบียบกระทรวงการคลังว	าด�วยการจัดซื้อ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ศ. 2560
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        6.4.1 จัดจ�างซ	อมครุภัณฑ> ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ�าง ดําเนินการตาม ครั้ง 9 ใช� งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.) ส	งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�รับจ�าง  พร�อมรับใบเสร็จรับเงิน

        6.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 5 ครั้ง 10.64  -  -

ของ ศสข.๙ (นว.) ส	งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�ขาย  พร�อมรับใบเสร็จรับเงิน

       6.4.3 การจ�างพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 2 ครั้ง 16.66 25,500  -

ความสะอาด และขออนุมัติดําเนินการจ�าง โดยดําเนิน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

การทั้งปn ตามบันทึกข�อตกลงหรือสัญญา

จ�าง และส	งมอบงานเปiนรายเดือน

กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย

งานผลการตรวจรับต	อหน.หน	วยงาน จ	าย

เงินให�ผู�รับจ�าง พร�อมใบสําคัญการรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        6.4.4 การจ�างพนักงาน ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 16.66 38,250  -

สารสนเทศ ดําเนินการจ�าง โดยดําเนินการทั้งปn ตาม กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

บันทึกข�อตกลงหรือสัญญาจ�าง และส	ง

มอบงานเปiนรายเดือน กรรมการจะ

ดําเนินการตรวจรับ และรายงานผลการ

ตรวจรับต	อ หน.หน	วยงานจ	ายเงินให�ผู�รับ

จ�าง พร�อมใบสําคัญการรับเงิน

7) การบริหารงานทั่วไป

   7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร การลา คําสั่งปฏิบัติ ครั้ง 36 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 7 ครั้ง 19.44  -  -

หน�าที่เวร,ตรวจเวร ศสข.9 (นว.)

(รายงานประจํา

เดือน)

   7.2 งานธุรการและสารบรรณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ รับ 115 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 256 ฉบับ 222.6  -  -

,ทะเบียนหนังสือส	ง ส	ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง 221 ฉบับ 257

รายงานประจํา

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   7.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 14 ครั้ง 116.7  -  -

บํารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   7.4 งานยานพาหนะ การซ	อมแซม บํารุงรักษา รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 20 ครั้ง 166.7  -  -

เมื่อดําเนินการ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร�อยแล�ว

8) การบริการต�าง ๆ

    8.1 การตรวจสอบ/บํารุงรักษา ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

รถยนต> เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.2 การจัดห�องประชุม การจัดเตรียมความพร�อมอุปกรณ>/โตoะ/ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -

เก�าอี้ และทําความสะอาด เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.3 การตรวจซ	อม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง 50  -  -

สาธารณูปโภค บํารุงรักษา และดําเนินการเมื่อมีการ รายงานประจํา ศสข.9 (นว.)

แจ�งเสีย เดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป9องกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานข8อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด 

   ในข�ายรับผิดชอบ
   9.1 อุปกรณ>เชื่อมโยงระบบ ใช�การตรวจสอบสัญญาณ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

สื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ใช�คําสั่ง Ping ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

(MPLS) อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.2 ระบบตู�ชุมสายโทรศัพท> ใช�โปรแกรม FIOL ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

MD 110 ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   9.3 ระบบสื่อสารข�อมูล ใช�คําสั่ง Ping ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.4 การตรวจสอบระบบรักษา ตรวจสอบโดยใช�โปรแกรม ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม. ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

ความปลอดภัย (Firewall) ของ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

ศสข.9 (นว.) อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟeา,  - ตรวจดูที่ตู�เมนไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ สัปดาห> 48 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 25  -  -

เครื่องยนต>กําเนิดไฟฟeา,  - โดยการสตาร>ทเครื่องยนต>กําเนิดไฟฟeา ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

เครื่องสํารองไฟฟeา (UPS)  - ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟeา ดูการจ	าย อุปกรณ> ICT ทุก

ไฟฟeาสํารอง ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ>ที่ อุปกรณ> ICT ทุก
กําหนด ระบบ และเครื่อง
 - ทดสอบการใช�งานโทรศัพท>ข	าย มท. มือสื่อสาร ไม	น�อย
และ ข	ายองค>การฯ กว�าร8อยละ 80

   9.7 การตรวจสอบระบบ ใช�โทรศัพท>เรียกออกทางใกล� และทาง ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

โทรศัพท>และโทรสาร ไกลไปยังจังหวัดในข	ายรับผิดชอบ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
  9.8 การตรวจสอบระบบปeองกัน ดูสถานะหลอดไฟที่ตู�ปeองกันไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

ไฟฟeากระโชก (Surge กระโชก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

Protection) อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

 การเปsด - ปsด เครื่องปรับอากาศ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมิติของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการทํางานของ Phase อุปกรณ> ICT ทุก
 Protector ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช�เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

กราวด>อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบ	อกราวด> ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช�โปรแกรม VMS เชื่อมต	อกับอุปกรณ> ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

โทรศัพท>ในข	ายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงข�อมูลจาก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 62 ครั้ง

 (IP Phone) อุปกรณ>มาตรวจสอบ อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    9.12 การตรวจสอบระบบเสา  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

วิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ  - ดูตู�เครื่องควบคุมการกระพริบของ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

 ศสข.9 (นว.) หลอดไฟ อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3ครั้ง 25  -  -

อากาศของ ศสข.9 (นว.) และการทํางานของเครื่อง ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ> ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.14 การตรวจสอบระบบรักษา ตรวจสอบระบบการทํางานของกล	อง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 23.48  -  -

ความปลอดภัยอุปกรณ>สารสนเทศ ควบคุมการทํางานของอุปกรณ> ศสข.9 (นว.) 62 ครั้ง

และการสื่อสาร (ดับเพลิง) ทําความสะอาดอุปกรณ>

รายผลการตรวจสอบระบบการทํางาน

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   9.15 การตรวจสอบอุปกรณ>  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router) ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด ร�อยละ 80
Cisco รุ	น WS-C3850-24T

   9.16 การตรวจสอบอุปกรณ>  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS ร�อยละ 80
10) การบํารุงรักษาเชิงป9องกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ= ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบํารุงรักษาระบบ ทําความสะอาดดูดฝุ|นตู�ชุมสาย ตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ตู�ชุมสายโทรศัพท> MD 110 การทํางานของตู�ชุมสายโทรศัพท> ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมัติ ตรวจสอบระบบไฟฟeาสํารอง อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท> ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

โทรศัพท>โทรสาร โทรสาร ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ตรวจสอบการทํางาน อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   10.3 การบํารุงรักษา  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

เครื่องปeองกันไฟฟeากระโชค  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.5 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดบ	อกราวด> ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

กราวด>อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสาร  - ย้ําจุดต	อบาร>กราวด>ให�แน	นหนา ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

    10.6 การบํารุงรักษาระบบ  -ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ>เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

รถยนต>สื่อสารผ	านดาวเทียม สื่อสารในรถยนต>สื่อสารผ	านดาวเทียม ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ประจําศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต> น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

และการสื่อสารเขต 9 หม�อน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่ ร�อยละ 80

(นครสวรรค>)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  10.7 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ> ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

โทรศัพท>ในข	ายกระทรวง  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

          10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

(Self Support) ของ  - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด> เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

ศสข.๙ (นว.) สื่อสาร อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

           10.8.2 สายส	งและ  - ตรวจสอบสภาพสายส	งสายอากาศ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

สายอากาศที่ติดตั้งบนเสาวิทยุ  - ตรวจวัดสายส	งและสายอากาศด�วย เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

สื่อสาร (Self Support) ของ เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น ทํา อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ศสข.9 (นว.) ความสะอาดขั้วต	อต	างๆ ร�อยละ 80

  10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT ทุกระบบ และเครื่องมือสื่อสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           10.8.3 ระบบสัญญาณ  - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

เสาวิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

  10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ>  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.9 (นว.) กับสื่อสาร อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

จังหวัด ผ	านใยแก�วนําแสง ร�อยละ 80

(FMUX-01)

   10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ>  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

Cisco รุ	น WS-C3850-24T ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ>  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

วิทยุสื่อสารแบบประจําที่  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ของ ศสข.9 (นว.) ร�อยละ 80

   10.14 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

รักษาความปลอดภัย (Firewall)  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา มีการกํากับ ครั้ง 100 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

เช	าระบบเชื่อมโยงเครือข	ายระบบ อุปกร>เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ ศสข.9 (นว.)

สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)

     12.1 ถวายความปลอดภัย  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 4 ครั้ง 33.33  -  -

ด�านสื่อสารแด	 พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

พระเจ�าอยู	หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

พระบรมวงศานุวงค>ทุกพระองค>  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

ร.1

     12.2 จัดเครือข	ายสื่อสารใน  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 1 ครั้ง 8.30  -  -

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช	วยเหลือ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

ผู�ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. ร.1

และภารกิจอื่นๆที่ได�รับการร�องขอ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ	อมบํารุง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ซ	อมบํารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณ>ไม	น�อยกว	า

(C-Band) แบบ F-TDMA ของ ร�อยละ 90

ศสข.9 (นว.)

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ> ที่อยู	 รายงานผลหลัง ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ> ในโครงการศูนย>ข�อมูลกลาง ให�สามารถ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข	าย  ใช�งานได�ปกติ งาน

7 จังหวัดตามโครงการศูนย>ข�อมูล  - ประสานการปฏิบัติงาน/ป�ญหา/

กลางกระทรวงมหาดไทย อุปสรรค> เพื่อร	วมกันแก�ไข

และจังหวัด (โครงการ 

Outsourcing ของบริษัท)

15) แผนการติดตามการใช�งาน  - ประสานการปฏิบัติงานและสอบถาม รายงานผลหลัง ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25  -  -

ระบบปeองกันไวรัสแบบองค>กร ป�ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะในการใช� เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวัดในข	าย งานระบบปeองกันไวรัส (Nod 32) งาน

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16) การนิเทศงานและให�  - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีสารสน  - ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ได�รับ ศสข.9 (นว.)

เทศและการสื่อสาร สื่อสารจังหวัด  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน การนิเทศ

กลุ	มงานอํานวยการ สํานักงาน ข	ายรับผิดชอบ (รอบแรกช	วงเดือน ต.ค.-

จังหวัดในข	ายรับผิดชอบ มี.ค. รอบหลังในช	วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

สรุปการดําเนินการ และรายงาน

17) แผนฝ�กอบรมการใช�งาน จัดอบรมการใช�งาน ณ ศสข.9 (นว.) รายงาน ครั้ง 1 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ระบบ รับ-ส	งหนังสืออิเล็คทรอ การฝ�กอบรม ศสข.9 (นว.)

นิกส> (E-Document) และระบบ

แฟeมงาน (Office Fine System)

ของ จว.นว. เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ

การทํางานให�ข�าราชการ

และลูกจ�าง ศสข.9 (นว.)

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

อาคารสํานักงานป�จจุบันประจําปn  - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ

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

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

                   หน�วย : บาท

ร8อยละหน�วยนับ ค�าเป9าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป9าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค=)

แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ  - ดําเนินตามแผนงาน ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

ศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ

การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค>) ดําเนินงาน

ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

20) แผนงานการจําหน	ายพัสดุ  - จัดทําแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ครุภัณฑ> ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ  - ขออนุมัติไปราชการ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สูญไป หรือหมดความจําเปiนของ  - ดําเนินการตามแผนงาน

ศสข.9 (นว.) ประจําปn  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2561

21) แผนงานการบํารุงรักษา - จัดทําแผนงาน ระบบอุปกรณ> ครั้ง 1 ใช� งปม. ศสข.9 ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ เครื่องมือสื่อสารมี (นว.)

ด�าน ICT ของจังหวัดในข	าย  - ดําเนินการตามแผนงาน ประสิทธิภาพและ

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน ใช�งานได�

ตลอดเวลา
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

1. ตรวจซ	อมเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ� ICT ในพื้นที่
รับผิดชอบ

ทําการตรวจซ	อมแซมแก+ไขเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ให+สามารถใช+
งานได+ปกติ

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - ตรวจเช็ค, ซ	อม ปรับปรุง 
ระบบโทรศัพท� 34 ครั้ง

25 - -

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือข	าย
และรื้อถอนระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ�ระบบสื่อสาร
ผ	านดาวเทียมเคลื่อนที่

เมื่อได+รับการร+องขอหรือมอบหมายให+จัด
รถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง 
วางเครือข	ายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - วางเครือข	ายสื่อสารผ	าน
ดาวเทียม เพื่อ ถปภ. และ
เพื่อสนับสนุนภาระกิจของ
รัฐบาล จํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง

25 - -

3. ตรวจสอบสถานการณ�ใช+งาน 
ระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ�  ICT การเชื่อมโยง
เครือข	ายต	างๆ

ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ทั้งฮาร�ดแวร�
และซอฟต�แวร� อย	างน+อยวันละ 1 ครั้ง 
ตามแบบรายงาน

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - ทําการตรวจสอบความพร+อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ทุกวันทําการ ทั้งสิ้น 134
 ครั้ง อุปกรณ�ทั้งหมด 8 
รายการ 1 วัน/อุปกรณ�

25 - -

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร6อยละ ร6อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป:าหมาย

                  หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป:าหมาย
จัดสรร

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร6อยละ ร6อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป:าหมาย

                  หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป:าหมาย
จัดสรร

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

4.การบํารุงรักษาเชิงปDองกัน 
ระบบสื่อสารและอุปกรณ� ICT 
Preventive Maintenance : 
PM) เพื่อให+สามารถใช+งานได+
อย	างมีประสิทธิภาพ

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� 
ICT ที่ใช+ประจํา ศสข.10 และจังหวัดใน
เขตที่รับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด ให+
สมาชิกใช+งานได+ตามปกติ

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - ทําการบํารุงรักษา เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ� ICT ศสข.
 10 จํานวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
อุปกรณ�ทั้งหมด 8 รายการ 1
 ครั้ง / 1 / อุปกรณ�

25 - -

5. บํารุงรักษาซ	อมแซม บํารุง
ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.)

จัดทําแผนการบํารุงรักษายานพาหนะทุก
คัน และ ดําเนินการซ	อมบํารุง

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - จัดทําแผนการบํารุงรักษา
 - ดําเนินการตามแผน

25 - -

6. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟDา 
(UPS) ที่ใช+กับระบบ ICT

ตรวจสอบการทํางาน ทําความสะอาด
และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่
กําหนด

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - ทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา
เครื่องสํารองไฟฟDา (UPS) 
จํานวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง UPS 
จํานวน 6 ตัว

25

7. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางาน ระบบทําความเย็น
 ทําความสะอาดและเติมน้ํายาทําความ
เย็น

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - จัดทําแผนการบํารุงรักษา
 - ดําเนินการตามแผน

25 - -
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร6อยละ ร6อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป:าหมาย

                  หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป:าหมาย
จัดสรร

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

8. ติดตั้ง ใช+งานโปรแกรมปDองกัน
ไวรัส

ติดตั้งใช+งาน ประสานแนะนําการใช+งาน
พื้นที ศสข.10

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - ติดตั้งใช+งาน ประสาน
แนะนําการใช+งาน
 - รายงานการใช+งานทุกเดือน

80 - -

9.ดําเนินงานด+านการพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ+าง ควบคุมการเบิกจ	ายใช+งาน
พัสดุครุภัณฑ�

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - ดําเนินการด+านการจัดซื้อ
จัดจ+างของหน	วยงาน

25 - -
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร6อยละ ร6อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป:าหมาย

                  หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป:าหมาย
จัดสรร

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

10.ให+บริการระบบการประชุม
วีดิทัศน�ทางไกล (VCS) และ
ควบคุม MCU

ให+บริการประชุมวีดิทัศน�ทางไกล (VCS) 
ให+กับหน	วยงานต	างๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุน

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - ให+บริการการประชุมวีดิ
ทัศน�ทางไกลส	วนกลางกับ
จังหวัดลูกข	าย จํานวน 19 ครั้ง
 - ให+บริการการประชุมวีดิ
ทัศน�ทางไกลผ	าน
ระบบสื่อสารดาวเทียม 
จํานวน 2 ครั้ง

25 - -

11. การพัฒนาเว็บไซต� เพื่อการ
ประชาสัมพันธ�

ปรับปรุงเว็บไซต�ให+เป\นป]จจุบัน ทันสมัย 
และประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของ
หน	วยงาน

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - ติดตั้งโปรแกรม CMS 
JOOMLA 
 - อยู	ระหว	าง Update ข+อมูล

25 - -

12. โครงการนิเทศงานติดตาม
และประสานการดําเนินงาน
ให+กับจังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ
ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบจํานวน 5 จังหวัด

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - -  - จัดทําแผนการนิเทศงาน
 - ดําเนินการตามแผน

25 - -
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร6อยละ ร6อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป:าหมาย

                  หน�วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป:าหมาย
จัดสรร

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พื้นฐานด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

13. พัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร+างประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช+ประโยชน�

จัดเจ+าหน+าที่เข+าร	วมการฝfกอบรม
หลักสูตรต	างๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
หน	วยงานอื่นๆจัดฝfกอบรม

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 - - มอบ นายสราวุธ คงช	วย นาย
ช	างไฟฟDาสื่อสารชํานาญงาน 
เข+ารับการฝfกอบรม หลักสูตร
การใช+งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� และผู+ดูแล
ระบบเว็บไซต�

25 6,398 100

14. จ+างเหมาพนักงานขับรถยนต� ขอความเห็นชอบจ+างเหมาหาผู+รับจ+าง
และตกลงจ+าง

ร+อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

ร+อยละ 100 141,288 -  - ขอความเห็นชอบจ+างเหมา
ดําเนินการ
 - จ+างเหมาดําเนินการ
 - เบิกจ	ายงบประมาณค	าจ+าง
 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 60)

25 24,000 16.98
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

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

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.การบํารุงรักษาเชิงป�องกัน ออกไปดําเนินการตรวจสอบระบบ ร�อยละ ร�อยละ 100% - - ครั้งที่ 1- - - -

ระบบเครื่องมือสื่อสารและ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ*ด�าน ICT ความสําเร็จของ ครั้งที่ 2-

อุปกรณ* ICT ให�กับจังหวัดใน ทั้ง Hardware & Software ทุกระบบ การดําเนินงาน

ค&าเป+าหมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด/านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุปกรณ* ICT ให�กับจังหวัดใน ทั้ง Hardware & Software ทุกระบบ การดําเนินงาน

ข>ายรับผิดชอบ ได�แก> กระบี่ ป@ละ 2 ครั้ง

พัทลุง ตรัง และ นครศรีธรรมราช

2.การนิเทศงานและให�ความรู� ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด ร�อยละ ร�อยละ 100% - - ครั้งที่ 1- - - -

รับทราบปEญหาและอุปสรรคของ นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง ความสําเร็จของ ครั้งที่ 2-

จังหวัดในข>ายที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปEญหา อุปสรรคและการ การดําเนินงาน

ได�แก> จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการแก�ไขปรับปรุง ป@ละ 2 ครั้ง

กระบี่ ตรัง และพัทลุง

3.ให�บริการรถยนต*สื่อสาร เมื่อได�รับมอบหมายหรือได�รับการร�องขอ ร�อยละ ร�อยละ 100% - - - - - -

ดาวเทียม  จัดรถยนต*สื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง ความสําเร็จของ

เชื่อมโยง วางเครือข>ายระบบเครื่องมือ การดําเนินงาน

สื่อสารและอุปกรณ*ด�าน ICT ในพื้นที่

จังหวัดที่รับผิดชอบ ได�แก> จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และพัทลุง

และพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

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

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

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เป+าหมาย

ร/อยละ ร/อยละหน&วยนับ

หน&วย : บาท
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด/านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน ดําเนินการจัดส>งเจ�าหน�าที่ของ ศสข.11 ร�อยละ ร�อยละ 100% - - - - - -

ICT เข�ารับการฝNกอบรมสัมมนาเพื่อ ความสําเร็จของ

พัฒนาคุณภาพบุคลากร การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร การดําเนินงาน

5.การให�บริการระบบการระบบ ให�บริการระบบการประชุมวีดีทัศน* ร�อยละ ร�อยละ 100% - - ไม>มีรายงานผลการดําเนินงาน - - -

การประชุมวีดีทัศน�ทางไกล ทางไกล (VCS) ให�กับส>วนราชการต>างๆ ความสําเร็จของ ไตรมาสที่ 1

(VCS) และการควบคุมระบบ ตามที่ได�รับการร�องขอ การให�บริการ

การประชุมทางไกล (MCU)
6.การให�บริการข�อมูลข>าวสาร ให�บริการรับ – ส>งข>าวสารผ>าน ร�อยละ ร�อยละ 95% - - ไม>มีรายงานผลการดําเนินงาน - - -

ผ>านระบบ เครื่องมือสื่อสารของหน>วยงาน ความสําเร็จของ ไตรมาสที่ 1

  1. ระบบโทรสาร (FAX) การให�บริการ

  2. ระบบ E-mail รับ – ส>ง ข�อมูล

  3. ระบบสารบรรณ ข>าวสาร ได� 100%

อิเล็กทรอนิกส*

7. จ�างเหมาบริการทําความ จ�างเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ) ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 - - ไม>มีรายงานผลการดําเนินงาน - - -

สะอาด ของการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1

จ�างเหมาทําความ

สะอาด
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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. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด/านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. การประหยัดพลังงานของ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 - - ไม>มีรายงานผลการดําเนินงาน - - -

หน>วยงาน  - ประชุมชี้แจงวิธีการ ของการดําเนินการ ไตรมาสที่ 1

 - ติดตามแก�กไขให�มีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ - ติดตามแก�กไขให�มีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานประหยัดพลังงาน
ในการใช�พลังงานในการใช�พลังงาน

ไฟฟ�าและน้ํามัน

เชื้อเพลิง

 - แบบรายงาน

มาตรการประหยัด

พลังงานรายเดือน

9. การเบิกจ>ายเงินงบประมาณ  - ตรวจสอบและเบิกจ>ายเงิน ร�อยละ ร�อยละ 98% - - - - - -

ประจําป@ พ2561  - จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ ความสําเร็จของ

 - รายงานการเบิกจ>ายเงิน การดําเนินงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.งานสารบรรณหนังสือผ�าน  -เป�ดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ทุกวันจะทําการเป�ดระบบ 25 - -

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส�  -ลงรับหนังสือพร�อมปริ้นเอกสาร ของการดําเนินงาน สารบัญอิเล็กทรอนิกส�เพื่อรับ

 -ลงทะเบียนรับ และส�งหนังสือผ�านระบบฯ

 -นําเสนอผู�บังคับบัญชา และปริ้นเอกสารเพื่อเสนอ

 -แจกจ�ายงานให�ผู�รับผิดชอบ ผู�บังคับบัญชา แจกจ�าย

มอบหมายผู�รับผิดชอบ

2.รายงานผลการเบิกจ�าย  -รวบรวมข�อมูลผลการเบิกจ�าย จัดทํารายงาน รายงาน 12 - - รายงานผลการเบิกจ�าย 25 - -

งบประมาณประจําป3 2561 งบประมาณรายเดือน ส�งให� ศสส.สป. (ราย งบประมาณประจําเดือน

 -จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา (รายเดือน) เดือน) ตุลาคม-ธันวาคม ให� ศสส.สป.

 -ส�งรายงานให� ศสส.สป.

3.งานรายงานผลการปฏิบัติตาม การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ จัดทํารายงาน รายงาน 4 - - รายงานผลการปฏิบัติตาม 25 - -

แผนปฏิบัติการของศูนย�เทคโน ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป3 ส�งให� ศสส.สป. (ราย แผนปฏิบัติการประจําป3

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ.2561 รายไตรมาส (รายไตรมาส) ไตรมาส) งบประมาณ พ.ศ.2561

 -จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป3 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-

 -จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา ธันวาคม 2560) ให� ศสส.สป.

 -ส�งรายงานให� ศสส.สป.

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาอุปกรณ� เครื่องมือสื่อสารและ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ยังไม�ได�ดําเนินการ - - -

ป@องกัน (Preventive อุปกรณ� ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.12 ของการดําเนินงาน

Maintenance : PM) เครื่องมือ (สงขลา) และของจังหวัดในเขต

สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่ใช�งาน รับผิดชอบให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ

ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และ (ป3ละ 2 ครั้ง)

ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

5.การบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการการจ�างเหมาซ�อมแซม และ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตามเป@าหมาย 25 - -

กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) บํารุงรักษาโครงการกล�องโทรทัศน� ของการดําเนินงาน ตามห�วงเวลา

5 จังหวัดชายแดนภาคใต� วงจรป�ด (CCTV) จังหวัดชายแดนใต�

6.โครงการวางเครือข�ายระบบ  -สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมในพื้นที่ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสาร 25 - -

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รับผิดชอบและตามที่ร�องขอ ของการดําเนินงาน ดาวเทียมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติ

 -จัดทําแผนงานการใช�รถสื่อสารดาวทียม ถวายความปลอดภัยด�านการ

 -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สื่อสารแด�พระบรมวงศานุวงศ�

 -อํานวยการประสานงานกับหน�วยที่ จํานวน 3 ครั้ง และรักษาความ

ร�องขอ ปลอดภัยด�านการสื่อสาร

 -ติดตั้งวางระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจ ครม.สัญจร

ศดธ.ปSตตานี จํานวน 1 ครั้ง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

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

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

หน�วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร<อยละ ร<อยละ

7.การให�บริการระบบประชุม ให�บริการระบบประชุมวีดิทัศน�ทางไกล ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ได�ดําเนินการให�บริการ 25 - -

วีดิทัศน�ทางไกล (VCS) และ แก�กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ของการดําเนินงาน ประชุมผ�านระบบวีดิทัศน�

ควบคุมระบบ MCU ที่ร�องขอ ทางไกล จํานวน 24 ครั้ง

8 หน�วยงาน ประกอบด�วย

มท., ทด., สอ.มท., กพร., กห.,

 ปภ., ศดธ., ศสส.

8.การนิเทศงานและการให� ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตามปSญหา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ยังไม�ได�ดําเนินการ - - -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีและ /อุปสรรค และแนวทางการแก�ไขปSญหา ของการดําเนินงาน

การสื่อสารสถานีสื่อสารในลูกข�าย
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คณะทํางาน 

 
ที่ปรึกษา 
 
    นายชัชวาลย	  เบญจศิริวงศ	 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 ประคองศิลป1 นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
4. นางสาวมรกต ชัดใจ เจ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย กตป.ศสส.สป. 
5. นางสาววรรณกร จุ�ยเสงี่ยม เจ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 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. 
 


