รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ไตรมาสที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ส-วนติดตามประเมินผลด/านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
โทรศัพท)/โทรสาร 0 2282 6560-79
เบอร) มท. 51126, 51129

E-mail: moi0210.4@gmail.com

คํานํา
รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป*นเอกสารที่จัดทําขึ้น
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน/วยงานในสังกัด เพื่อให2ผู2บริหารและผู2เกี่ยวข2องได2ใช2ประโยชน!ในการ ติดตามผลความก2าวหน2า
การดําเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ แก2ไขป5ญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานและเร/งรัดระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อให2การดําเนินงาน
เป*นไปตามแผน ระยะเวลาและสอดคล2องกับแผนการเบิกจ/ายงบประมาณ อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ศูน ย! เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร สํานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ/ มงานติ ดตามประเมิ น ผลด2 านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ขอขอบคุณทุกหน/วยงานที่กรุณาสนับสนุนข2อมูลผลการดําเนินงานที่เป*นประโยชน!กับการจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังเป*นอย/างยิ่งว/ารายงาน
ฉบับนี้จะเป*นประโยชน!ต/อการพัฒนาองค!กรต/อไป

กลุ/มงานติดตามประเมินผลด2านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
e-mail : moi0210.4@gmail.com
Hotline : 51116, 51129

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป. ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)
แผนงาน : ยุทธศาสตร2พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ5นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส5วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หน5วยงาน
กลุมงานอํานวยการ
กลุมงานติดตามประเมินผลฯ
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
กลุมงานโครงสร'างพื้นฐาน
กลุมงานยุทธศาสตร-ฯ
ศสข. 1 พระนครศรีฯ
ศสข.2 ชลบุรี
ศสข.3 นครปฐม
ศสข.4 นครราชสีมา
ศสข.5 อุดรธานี
ศสข.6 ขอนแกน
ศสข.7 เชียงใหม
ศสข.8 พิษณุโลก
ศสข.9 นครสวรรคศสข.10 สุราษฎร-ฯ
ศสข.11 นครศรีฯ
ศสข.12 สงขลา
รวม

จํานวนภารกิจ
5
9
25
17
11
8
14
11
3
12
14
14
8
10
22
15
14
11
223

แลวเสร็จปกติ
1
1

ระหว5างดําเนินการ
5
7
22
17
11
7
10
8
3
8
8
11
7
5
16
13
11
8
177

ยังไม5ไดดําเนินการ
2
3
4
3
4
6
3
1
5
6
2
3
3
45
ข

สรุ ป งบประมาณแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวย : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : พื้นฐานด(านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

438,029,600

438,029,600

1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 14 รายการ

139,021,400

139,021,400

1.2 คาสาธารณูปโภค

273,624,600

273,624,600

25,383,600

25,383,600

Action 2 คาสนับสนุนภารกิจภายในหนวยงาน
Action 3 งาน/นโยบายของ สป.มท. (ฝQายบริหาร)

-

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ2าย

คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ถึ ง เดื อน
ธ.ค.61 ผลการขอเบิ ก จาก ศสส.สป. ไป
12,880,655.70
กค.สป. จํานวน 78,365,042 บาท และ
โอนคาจ( างบํ ารุ งรั กษาและซอมแซมระบบ
กล( อง CCTV ในพื้ นที่ 5 จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต( จํานวน 33,649,000 บาท

ร3อยละ

2.94

-

แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
งบลงทุน
Action 1

387,154,100

387,154,100

27,700,000

27,700,000

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณSสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)
งบประมาณทั้งสิ้น
ป 2560 งบประมาณ
ป 2561 งบประมาณ
ป 2562 งบประมาณ

69,000,000 บาท
14,000,000 บาท
27,300,000 บาท
27,700,000 บาท

วันที่ 25 ธ.ค. 61 สงเรื่องเบิกจายเงินงวดที่
3 จํานวน 17,940,000 บาท

ค

หนวง : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
งบลงทุน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

387,154,100

387,154,100

13,345,000

13,345,000

ทําสัญญากับบริษัท บีทามสS โซลูชั่น จํากัด
เลขที่สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม
2561 ดําเนินงานแล(วเสร็จ 60 %
การเบิกจายเบิกเงินลวงหน(า และเบิกงวด
ที่ 1-3 จํานวน 6,925,000 บาท

30,659,200

30,659,200

ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล(วเสร็จ อยูระหวาง
การเบิกจายงบประมาณ

32,498,500

32,498,500

บริษัท แอพเวิรSคสS จํากัด เป_นผู(ชนะการ
เสนอราคา โดยเสนอราคาเป_นเงินทั้งสิ้น
233,362,150 บาท เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61

เบิกจ2าย

ร3อยละ

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสSของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ป งบประมาณทั้ง
โครงการ จํานวน 27,700,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4,155,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 10,200,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 13,345,000 บาท
1.1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศนSทางไกล (Video
Conference System) งบประมาณทั้งโครงการ 226,087,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 45,217,400 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 63,147,800 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 30,659,200 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 87,062,600 บาท
1.1.4 โครงการพัฒนาศูนยSข(อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซตSเพื่อรองรับการเข(าสูประชาคมอาเซียน
งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 237,024,700 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 35,559,900 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 32,498,500 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 169,007,400 บาท

ง

หนวย : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
งบลงทุน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

387,154,100

387,154,100

8,100,000

8,100,000

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วย
การจัดซือ้ จัดจ(างฯ ได(ประกาศ ผู(ชนะการเสนอ
ราคา บริษทั เวสเทิรSน กรุbป (ประเทศไทย) จํากัด
วงเงินทั้งโครงการ 26,600,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

1. จัดหาครุภัณฑSคอมพิวเตอรS

17,232,000

17,232,000

2. จัดหาครุภัณฑSเครื่องปรับอากาศ

61,890,300

61,890,300

3. โครงการจัดหาครุภัณฑSกล(องโทรทัศนSวงจรปfด (CCTV)

37,671,200

37,671,200

อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง (Term
of Reference : TOR)
อยูระหวางการโอนงบประมาณ และ
บางสวนอยูในขันตอนการจัดซื้อจัดจ(าง
อยูระหวางดําเนินการ

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3
5. โครงการพัฒนาเครือขายวิทยุสอื่ สารเพื่อการบริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2

51,106,000

51,106,000

70,901,900

70,901,900

1.1.5 โครงการสถาป`ตยกรรมองคSกรของกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 27,000,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5,400,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 8,100,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 13,500,000 บาท
รายการปเดียว

หมายเหตุ : งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสร(างฝากไว(ที่ กองคลัง สป. 8 รายการ งบประมาณ จํานวน 20,083,400 บาท

เบิกจ2าย

ร3อยละ

อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง (Term
of Reference : TOR)
อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง (Term
of Reference : TOR)

จ

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป พ.ศ. 2562
ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได้
รับจัดสรรตามประเภทรายจ่ายประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. จัดทําแผน
ปฏิบตั ิราชการประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
การดําเนิ นงานตามระยะเวลาที:กาํ หนด

ออกแบบฟอร์ มการรายงานผลพร้อมทั9ง
แจ้งแนวทาง วิธีการ ช่องทางในการรายงาน
ผล

จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําปี

รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ เสนอปั ญหา /
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ศสส. รายไตรมาส และประจําปี เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ

นํารายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ศสส.

จ

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
สารบัญ
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
สวนกลาง
ศสข. 1 – 12
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สวนกลาง
ศสข. 1 – 12

หนา
ก
ข–จ
ฉ
ช
1 – 14
15 – 31
32 – 70
71 – 143

ช

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

หนวย : บาท

(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

1. โครงการจัดหาครุภัณฑC
เครื่องปรับอากาศ แยกเปEน
1.1 คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

รอยละความสําเร็จ รอยละ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ@างและ
การเบิกจายเงิน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได@
คาเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ
รวมร@อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

100

61,890,300

ของการดําเนินการ
100

4,316,900

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

15

0

15

15

0

15

0

0

0

0

0

0

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =20%
4. ลงนามสัญญา =10%
5. ผูขายสงมอบงาน =10%
6. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
7.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว

1

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

หนวย : บาท

(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

1.2 คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
วิทยาลัยมหาดไทย

1.3 คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของ ศสข. จํานวน 7 เขต ประกอบ
1.3.1 ศสข.3 (นครปฐม)
1.3.2 ศสข.5 (อุดรธานี)
1.3.3 ศสข.6 (ขอนแกน)
1.3.4 ศสข.7 (เชียงใหม)
1.3.5 ศสข.9 (นครสวรรค%)
1.3.6 ศสข.10 (สุราษฎร%ธานี)
1.3.7 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

6,153,800

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได@
คาเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ
รวมร@อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
โอนจัดสรรให

100

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
โอนจัดสรรใหจังหวัด

100

832,200
93,400
240,400
78,400
103,600
64,800
162,000
89,600

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
โอนจัดสรรใหจังหวัด

100

50,587,400
-

-

จัดจ@าง

1.4. คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบดวย
1.4.1 จังหวัดเชียงราย
1.4.2 จังหวัดเพชรบูรณ%
1.4.3 จังหวัดแมฮองสอน
1.4.4 จังหวัดกําแพงเพชร
1.4.5 จังหวัดนครสวรรค%
1.4.6 จังหวัดพะเยา
1.4.7 จังหวัดพิจิตร
1.4.8 จังหวัดพิษณุโลก
(มีตอ)

8,188,100
683,400
343,400
879,800
641,300
2,712,500
551,800
446,000

2

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได@
คาเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ
รวมร@อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

1.4. คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบดวย (ตอ)
1.4.9 จังหวัดลําปาง
1.4.10 จังหวัดลําพูน
1.4.11 จังหวัดอุทัยธานี
1.4.12 จังหวัดนครนายก
1.4.13 จังหวัดลพบุรี
1.4.14 จังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.15 จังหวัดสิงห%บุรี
1.4.16 จังหวัดระยอง
1.4.17 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.4.18 จังหวัดชัยภูมิ
1.4.19 จังหวัดเลย
1.4.20 จังหวัดสกลนคร
1.4.21 จังหวัดอุดรธานี
1.4.22 จังหวัดชุมพร
1.4.23 จังหวัดตรัง
1.4.24 จังหวัดพัทลุง
1.4.25 จังหวัดระนอง
1.4.26 จังหวัดสุราษฎร%ธานี
1.4.27 จังหวัดยะลา
1.4.28 จังหวัดสตูล
1.4.29 จังหวัดนราธิวาส

1,027,200
94,000
2,701,400
802,000
1,357,700
349,900
2,511,400
470,000
809,200
2,037,400
1,068,800
3,888,600
1,153,600
3,113,000
2,430,800
356,400
2,593,400
2,349,900
1,309,000
2,635,200
3,082,200

3

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

2. โครงการจัดหาครุภัณฑC
กล@องโทรทัศนCวงจรปZด (CCTV) แยกเปEน
2.1 คาครุภัณฑ%กลองโทรทัศน%วงจรปLด (CCVT)
ของ ศสข. จํานวน 3 เขต ประกอบ
2.1.1 ศสข.4 (นครราชสีมา)
2.1.2 ศสข.7 (เชียงใหม)
2.1.3 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ได@รับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

100

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
โอนจัดสรรใหจังหวัด

100

1,059,200
302,400
623,300
133,500

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

36,612,000
-

-

2.2 คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบดวย
2.1.1 จังหวัดเพชรบูรณ%
2.2.2 จังหวัดแมฮองสอน
2.2.3 จังหวัดกําแพงเพชร
2.2.4 จังหวัดตาก
2.2.5 จังหวัดพะเยา
2.2.6 จังหวัดพิจิตร
2.2.7 จังหวัดลําพูน
2.2.8 จังหวัดอุตรดิตถ%
2.2.9 จังหวัดนนทบุรี
2.2.10 จังหวัดปราจีนบุรี
2.2.11 จังหวัดเพชรบุรี
2.2.12 จังหวัดลพบุรี
2.2.13 จังหวัดสระบุรี
(มีตอ)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ
รวมร@อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ@าง

37,671,200

ของการดําเนินการโอนจัดสรร

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได@
คาเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ@าง

360,300
1,005,500
572,000
850,000
1,074,800
4,434,300
3,523,500
1,460,000
734,000
450,000
928,000
965,500
651,000

4

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได@
คาเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ
รวมร@อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

2.2 คาครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบดวย (ตอ)
2.2.14 จังหวัดอางทอง
2.2.15 จังหวัดจันทบุรี
2.2.16 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2.17 จังหวัดชัยภูมิ
2.2.18 จังหวัดนครพนม
2.2.19 จังหวัดบุรีรัมย%
2.2.20 จังหวัดมหาสารคาม
2.2.21 จังหวัดรอยเอ็ด
2.2.22 จังหวัดเลย
2.2.23 จังหวัดอํานาจเจริญ
2.2.24 จังหวัดอุดรธานี
2.2.25 จังหวัดกระบี่
2.2.26 จังหวัดชุมพร
2.2.27 จังหวัดตรัง
2.2.28 จังหวัดพัทลุง
2.2.29 จังหวัดสุราษฎร%ธานี

274,500
770,000
1,965,000
796,500
358,800
4,401,300
462,000
2,784,000
498,300
450,000
498,100
498,100
679,000
699,000
1,013,500
3,455,000
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปYาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปYาหมาย
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

1.คาพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจางทําการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ
5
13,345,000
27,700,000 ผลดําเนินการ งบประมาณป& 2562
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ของสํานักงาน
(งบเฉพาะป& 2562)
เบิกจายงวดที่ 3 วงเงิน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในป& 2562
งบผูกพัน
2,770,000.- บาท เรียบรอยแลว
มหาดไทย
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
10%
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการงวด
สัญญาเลขที่ 22/2561 ลงวันที่
- ตรวจรับงาน
งานที่ 4
2 มีนาคม 2561 กับ
- งานงวดที่ 3
10%
บริษัท บีทามสB โซลูชั่น จํากัด
- งานงวดที่ 4
50%
วงเงินสัญญา 27,700,000 บาท
- งานงวดที่ 5
30%
(540 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ครบ 24 สิงหาคม 2562)
แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 5 งวด *และหักคืนเงินลวงหน@า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที่ 1=1,385,000.- บาท (30 วัน=1 เม.ย.61) หักเงินลวงหนา 831,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 2=1,385,000.- บาท (120 วัน=30 มิ.ย.61) หักเงินลวงหนา 831,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 3=2,770,000.- บาท (240 วัน=28 ต.ค.61) หักเงินลวงหนา 1,108,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 1,662,000.- บาท
*งวดที่ 4 =13,850,000- บาท (480 วัน=25 มิ.ย.62) หักเงินลวงหนา 1,385,000.- บาท คงเหลือจาย 12,465,000.- บาท
งวดที่ 5 (สุดทาย)=8,310,000.- บาท (540 วัน=24 ส.ค.62) หักเงินลวงหนา ----- บาท คงเหลือจาย 8,310,000.- บาท
ปRจจุบัน ณ งบประมาณรายจายประจําป= พ.ศ. 2562 โครงการนี้ผูกพันงบประมาณ 3 ป= **วงเงินที่ได@รับจัดสรรเปTนวงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจายประจําป= พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจายประจําป= พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 10,200,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจายประจําป=ป= พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 13,345,000.- บาท **

ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจาย
คาเปYาหมายที่ทําได@
คาเปYาหมายคิดเปTนร@อยละ
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร@อยละ (%)
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
C=A+B
G=D+F
J=H+I
M=K+L
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ รวมร@อย ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยก
ยกมา (ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
ไป)
13
0 13
13
0
13 6,925,000
0 6,925,000
25
0
25
(รวมเบิกจาย
งวดที่ 1-3 และ
*รวมเบิกเงินลวงหนา

ของงวดงานที่ 4*)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรJพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปPาหมาย

หนวยนับ คาเปPาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
30,659,200
204,447,700
การประชุมวีดิทัศน'ทางไกล
เฉพาะงบป0 2562
(Video Conference System)
(งบผูกพัน)
ของกระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 30/2561 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2561
204,917,362
กับบริษัท แพลท เนรา จํากัด
กรอบวงเงินจัดหาครั้งนี้
(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62)
กรอบวงเงินสํานักงบประมาณ
(ถKามีเบิกจายลวงหนKา 15% =30,667,155.- บาท) หักออกจากงวดงานทั้ง 4 งวด)
226,087,000
แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด
งวดที่ 1=42,198,005.28 บาท (150 วัน=4 ต.ค.61) หักเงินลวงหนKา 6,329,700.79 บาท คงเหลือจาย 35,868,304.49 บาท
งวดที่ 2=58,696,934.67 บาท (300 วัน=3 มี.ค.62) หักเงินลวงหนKา 8,804,540.20 บาท คงเหลือจาย 49,892,394.47 บาท
งวดที่ 3=68,489,979.50 บาท (420 วัน=1 ก.ค.62) หักเงินลวงหนKา 10,273,496.93 บาท คงเหลือจาย 58,216,482.57 บาท
งวดที่ 4 (สุดทKาย)=35,062,780.55 บาท (540 วัน=29 ต.ค.62) หักเงินลวงหนKา 5,259,417.08 บาท คงเหลือจาย 29,803,363.47 บาท
ผูกพันงบประมาณ 8 ป0 โดยวงเงินที่ไดKรับเปXนกรอบวงเงินตั้งงบประมาณ 226,087,000.- บาท
- งบประมาณป0 2556 = 45,217,400.- บาท
- งบประมาณป0 2557 = 63,147,800.- บาท
- งบประมาณป0 2558-2561 ไมไดKรับงบประมาณ
- งบประมาณป0 2562 = 30,659,200.- บาท
- งบประมาณป0 2563 = 87,062,200.- บาท
2.จัดซื้อครุภัณฑ'และเชื่อมโยง
1. จัดทํา TOR
5,000,000
4,960,000
รKอยละ
100
100
เครื่องขายสื่อสาร ณ ตําหนักทิพย' 2. จัดหาตัวผูKรับจKาง
พิมาน (งบโอนเปลี่ยนแปลง ป02561) 3. ลงนามในสัญญา
สัญญาเลขที่ 41/2561 ลงวันที่ 4. ตรวจรับ
28 กันยายน 2561
กับบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น
เอ็นจิเนียริ่ง เซลล' แอนด' เซอร'วิส จํากัด
วงเงิน 4,960,000 บาท (120 วันนับถัดจากลงนามสัญญา ครบ 26 ม.ค.62)

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

อยูระหวางติดตั้งอุปกรณ'
ในงวดงานตามโครงการฯ
สงมอบงานและเบิกจายงาน

ผลการดําเนินงาน
คาเปPาหมายที่ทําไดA
A
B
C
C=A+B
ไตร
สะสมยกมา
รวม
มาสนี้
สะสม
(ยกไป)
65

คาเปPาหมายคิดเปQน
F รAอยละ G
G=D+F
รAอยละ รวมรAอย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปQนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
66,535,459.49

32.544

งวดที่ 1 เรียบรKอยแลKว

การดําเนินงานอุปกรณ'แลKว
จํานวน 76 จังหวัด ในสวน
ของ 838 อําเภอจะติดตั้ง
อุปกรณ'แลKวเสร็จเดือน มี.ค.62

กระบวนการขั้นตอนป0 2562
อยูระหวางดําเนินการตาม

78.33

สัญญา
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรJพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หนวยนับ คาเปPาหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง

1.จัดทํา TOR =20%

เปPาหมาย

รKอยละ

100

100

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

51,106,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กระบวนการขั้นตอนป0 2562

ผลการดําเนินงาน
คาเปPาหมายที่ทําไดA
A
B
C
C=A+B
ไตร
สะสมยกมา
รวม
มาสนี้
สะสม
(ยกไป)

คาเปPาหมายคิดเปQน
F รAอยละ G
G=D+F
รAอยละ รวมรAอย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปQนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

20

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

เครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดหาผูKรับจKาง =40%
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 3.กําหนดแนวทางวิธีดําเนินงาน=10%

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

4.กํากับตรวจสอบผูKรับจKาง=15%
5. ตรวจรับงาน = 15%

และกําหนดหลักเกณฑ'ที่ใชKใน
การพิจารณาผูKชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน

4. โครงการพัฒนาเครือขายวิทยุ
สื่อสารเพื่อการบริหารราชการ
แผนดินของกระทรวงมหาดไทย
ระยะที่ 2)

1.จัดทํา TOR =20%
2.จัดหาผูKรับจKาง =40%
3.กําหนดแนวทางวิธีดําเนินงาน=10%
4.กํากับตรวจสอบผูKรับจKาง=15%
5. ตรวจรับงาน = 15%

รKอยละ

100

100

70,901,900

กระบวนการขั้นตอนป0 2562

20

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

และกําหนดหลักเกณฑ'ที่ใชKใน
การพิจารณาผูKชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน

8

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรEพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

1. โครงการระบบรักษาความ อยูหวางดําเนินการตามสัญญา
ปลอดภัยของอุปกรณ4สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ดับเพลิง)

หนวย : บาท

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ไดรับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ

100

27,700,000
(เฉพาะเงินงบป9 2562

ของการดําเนินการงาน

งบผูกพัน

ผูกพัน 3 ป9 วงเงินงบประมาณ
70,000,000 บาท แยกเปAน
-ป9 2560 = 14,000,000.- บาท
-ป9 2561 = 27,300,000.- บาท
-ป9 2562 = 27,700,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่
31 มี.ค.60 (480 วัน) ครบ 24 ก.ค.61 วงเงินสัญญา 69,000,000.- บาท
บริษัท กลิสเทน อินเตอรEเทรด จํากัด (ผูรับจาง)
แบง 4 งวด (แบงรอยละผลการเบิกจาย) ดังนี้
งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท =20%
งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 4(งวดสุดทาย) =19,320,000.- บาท =28 %
2. โครงการจัดหาระบบเครือขาย 1. จัดทํา TOR = 20%
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ไรสายระยะไกลของกระทรวง 2. จัดหาผูรับจาง 40%
ของการดําเนินการงาน
มหาดไทย ผูกพัน 2 ป9งบประมาณ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10%
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง =15%
วงเงินงบประมาณ
5. ตรวจรับงาน = 15%
96,2000,000 บาท แยกเปAน
-ป9 2562 = 24,050,000.- บาท
-ป9 2563 = 72,150,000.- บาท

100

24,050,000
(เฉพาะเงินงบป9 2562

งบผูกพัน

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

69,000,000 ไดเบิกจายงานงวดที่ 1-3
พรอมเงินลวงหนา 15%
เรียบรอบแลว
ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุของงวดงานที่ 4

0

กระบวนการขั้นตอนป9 2562

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได
คาเปMาหมายคิดเปNนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
74

74

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปNนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวมสะสม รอยละไตร รอยละ รวมรอยละ
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม สะสม(ยกไป)
ยกมา
49,680,000

49,680,000.00

72.00

0

72.00

(เบิกจายเงิน
งวดที่ 1-3)

20

0

20

20

0

20

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

และกําหนดหลักเกณฑ4ที่ใชใน
การพิจารณาผูชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน

TOR

9

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรEพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

3. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภัย
สายดิน (Ground System)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หนวย : บาท
เปMาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ไดรับจัดสรร

1. จัดทํา TOR = 20%
รอยละความสําเร็จ รอยละ
2. จัดหาผูรับจาง 40%
ของการดําเนินการงาน
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10%
ระบบเครื่องมือสื่อสาร ผูกพัน 4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง =15%
2 ป9งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 5. ตรวจรับงาน = 15%
60,000,000 บาท แยกเปAน
-ป9 2562 = 12,000,000.- บาท
-ป9 2563 = 48,000,000.- บาท

งบประมาณ (บาท)

100

12,000,000
(เฉพาะเงินงบป9 2562

งบผูกพัน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....
0

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กระบวนการขั้นตอนป9 2562

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําได
คาเปMาหมายคิดเปNนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
20

0

20

20

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปNนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวมสะสม รอยละไตร รอยละ รวมรอยละ
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม สะสม(ยกไป)
ยกมา

20

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

และกําหนดหลักเกณฑ4ที่ใชใน
การพิจารณาผูชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน

TOR โครงการปรับปรุงฯ

10

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

1. โครงการพัฒนา
สถาป+ตยกรรมองค-กรของ
กระทรวงมหาดไทย
ผูกพัน 2 ป' วงเงินงบประมาณ
27,000,000 บาท
- ป'งบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท
- ป'งบประมาณป' 2562 =
21,600,000 บาท

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดBรับจัดสรร

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ระบบ
1
4
รางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ
กําหนดหลักเกณฑ-ที่ใช9ในการพิจารณาผู9ชนะ
การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป+ตยกรรม
องค-กรของกระทรวงมหาดไทย
*ร9อยละของการ ร9อยละ 100
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ดําเนินการหาผู9รับจ9าง
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค.61-ก.ย.62
(TOR)โครงการพัฒนาสถาป+ตยกรรม
องค-กรของกระทรวงมหาดไทย
*ในป'งบประมาณป' 2562
3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ ได9ปรับ
วาด9วยการจัดซื้อจัดจ9างและการบริหาร
จากผูกพัน 2 ป'งบประมาณ เปNน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผู9รับจ9างมา
ผูก 3 ป'งบประมาณ วงเงิน
ดําเนินงานตามโครงการฯ
27,000,000.- บาท ดังนี้
**4. ดําเนินการหาผู9รับจ9าง
- ป'งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําไดB
คาเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

8,100,000 26,600,000.00 กระบวนการขั้นตอนป' 2562
40
0
(เฉพาะงบป'2562)
1. ลงนามสัญญาเรียบร9อยแล9ว
(งบผูกพัน)
กับ บริษัท เวสเทิร-น กรุBป (ประเทศไทย)
สัญญาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2561 แบงงวด
วงเงินทั้งสิ้น 26,600,000บาท
แบงงาน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 =2,660,000 บาท

5.ดําเนินการเชื่อมโยงข9อมูลระหวางหนวยงาน

40

40

0

40

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
2,660,000

-

2,660,000.00

10

-

10.00

กําหนดสงมอบ 7 ม.ค.62 =20%

งวดที่ 2 =2,660,000 บาท
กําหนดสงมอบ 23 มี.ค.62=20%

งวดที่ 3 =7,980,000 บาท
กําหนดสงมอบ 21 ก.ค.62=
20%
งวดที่ 4 =10,640,000 บาท
กําหนดสงมอบ 23 พ.ย.62=
20%
งวดที่ 5 =2,660,000 บาท

- ป'งบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่ม

- ป'งบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท

ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการบูรณาการ

กําหนดสงมอบ 16 ก.พ.63=
20%
การดําเนินการป? 2562

ข9อมูลรวมกัน ระหวางหนวยงานในสังกัดฯ

สงมอบงานพร9อมเบิกจาย

หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ คาเปSาหมาย 4 เปNน ร9อยละของการดําเนินการหาผู9รับจ9างได9 และคาเปSาหมาย ร9อยละ 100 งานงวดที่ 1 และบริษัฯ
และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในป' 2561 ข9อ **4 จากเดิม ดําเนินการเชื่อมโยงข9อมูลระหวาง หนวยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงมอบงานงวดที่ 2
ทํางาน โดยการบูรณาการข9อมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด มท. เปNน 4. ดําเนินการหาผู9รับจ9างจ9างได9 เหตุผล ไมสามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว9ในแผนปฏิบัติการของ ศสส.สป. ป' 2561 จึงขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนทํางานให9สอดคล9องกับความเปNนจริง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดBรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

2. โครงการพัฒนาศูนย-ข9อมูลกลาง 1. ไตรมาส 1 ลงนามสัญญาปลายเดือน ต.ค.61 - เว็บไซต- มท.ที่
สามารถรองรับการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (จายเงินลวงหน9า 15%)
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต- 2. ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562 สงมอบงาน เข9าสูประชาคม

เพื่อรองรับการเข9าสูประชาคม งวดที่ 1
อาเซียน งบประมาณทั้งสิ้น
-สงแผนการดําเนินงานภายใน 30วัน
237,065,800 บาท ผูกพัน 7 ป' - สัมมนาระดมความคิดเห็น
-ป'งบ2557=35,559,900 บาท -รายงานผลการวิเคราะห-ออกแบบระบบ
-ป'งบ2558-2561 = - บาท -สงรายงานการออกแบบ
-ป'งบ2562=32,498,500 บาท 3.ตรวจรับงานงวดที่1 จายเงิน 10%
-ป'งบ2563=169,007,400 บาท (หักเงินลวงหน9า 15%)
4.ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม สงมอบงาน
งวดที่ 2

งบประมาณ (บาท)

32,498,500
(เฉพาะงบป'2562)
(งบผูกพัน)

- อบรมระบบ
เว็บไซต- ติดตั้งระบบ
เว็บไซต-

-ประชุมสัมมนาข9อมูลทีได9จากการวิเคราะห- *ร9อยละของการ ร9อยละ
เพื่อออกแบบข9อมูล
ดําเนินการลงนามสัญญา
- รายงานผลการวิเคราะห-ออกแบบและ และดําเนินการตามสัญญา
พัฒนาระบบ
- ติดตั้งระบบเว็บไซต- อบรมระบบเว็บไซต- สงแผนการใช9งานจริงของระบบเว็บไซต5.ตรวจรับงานงานที่ 2 จายเงิน 10%
(หักเงินลวงหน9า 15%)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กระบวนการขั้นตอนป' 2562

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ
คาเปEาหมายที่ทําไดB
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
55

0

55

55

0

55

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
0

0

0

0

0

0

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ9างและประกาศผู9ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

100

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู9ขายสงมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
1.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาด9วยการจัดซื้อจัดจ9างฯ
ได9ประกาศผู9ชนะการเสนอราคา

บริษัท แอพเวิร-คส- จํากัด
วงเงิน 233,362,150.-บาท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
2. อยูระหวางรอลงนามสัญญา

และตอรองราคา เนื่องจาก
สํานักงบประมาณอนุมัติวงเงิน
233,362,000 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ-

1. จัดทํา TOR =20 %

คอมพิวเตอร-จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 2. จัดหาตัวผู9รับจ9าง =20%

3.1เครื่องคอมพิวเตอร-สํานักงาน 3. ลงนามในสัญญา = 20%
จํานวน 732 เครื่อง เครื่องละ 4. ผู9รับจ9างสงมอบงาน =20%
16,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 5. ตรวจรับ =20%
11,712,000 บาท
3.2เครื่องคอมพิวเตอร-งานประมวลผล

แบบ1 จํานวน 217 เครื่อง ๆละ
22,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น
4,774,000 บาท
3.3เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดขาวดํา

จํานวน 114 เครื่อง เครื่องละ
2,600 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น
296,400 บาท

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดBรับจัดสรร

*ร9อยละของการ ร9อยละ
ดําเนินการลงนามสัญญา
และดําเนินการตามสัญญา

100

17,232,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....
0.00

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กระบวนการขั้นตอนป' 2562

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ
คาเปEาหมายที่ทําไดB
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0

15

15

0

15

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
0

0

0

0

0

0

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ9างและประกาศผู9ชนะ
การเสนอราคา =15%
4. ลงนามสัญญา =10%
5. ผู9ขายสงมอบงาน =15%
6. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
7.สงเบิกจายเงิน =15%
ไตรมาส 1

3.4เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดขาวดํา (net)

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จํานวน 24 เครื่อง เครื่องละ
7,900 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น
189,600 บาท
3.4เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดสี (net)
จํานวน 26 เครื่อง เครื่องละ
10,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น
260,000 บาท

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

และกําหนดหลักเกณฑ-ที่ใช9ใน
การพิจารณาผู9ชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน

(TOR) โครงการคอมพิวเตอร-ฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนย-เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สป.
(งบป' 2560)
สัญญาเลขที่ 255/2560 ลงวันที่
29 มี.ค.60

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

15,904,000 ขณะนี้อยูระหวางการแก9ไข
สัญญา เพื่อกําหนดคาปรับ
ให9กับผู9รับจ9าง เนื่องจากเกิน
กําหนดเวลาสงมอบ
(*จากข9อมูลรายงานผลฯ)

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ
คาเปEาหมายที่ทําไดB
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
95

0

95

95

0

95

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

1. โครงการกอสรางอาคาร
- กําหนดราคากลาง = 10%
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง=10% ของการดําเนินการ
จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป3
- ทําสัญญาจาง = 10%
วงเงินงบประมาณ 10,184,200 - ดําเนินการกอสราง =30%(แบงงวด
บาท แบงเป<น
งาน 15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป3งบประมาณ 2561=
- ตรวจรับงานจาง =30%(แบงงวดงาน
2,036,900 บาท
15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป3งบประมาณ 2562=
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูจาง=10%
8,147,300 บาท
(แบงงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

100

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

7,513,100
(เฉพาะงบป32562)
สํานักงบประมณ
โอนวงเงินที่เหลือ

9,550,000

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- กําหนดราคากลาง =10%

40.67

0.00

40.67

40.67

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

40.67 1,381,861.44
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- ขอเห็นชอบ/ ขออนุมัติจาง =10%

- ทําสัญญาจาง= 10%
- ดําเนินการกอสรางงวดที่
1-2-3-4 แลวเสร็จ = 8%

ของยอดสัญญาหักจาก

- คณะกรรมการตรวจรับงาน
จางงวดที่ 1 เรียบรอยแลว =2%

งบป3 2561 =2,036,900 บาท

และอยูระหวางตรวจรับงานงวดที่
2,3,4

สัญญาเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 30
มี.ค.61 กับ หางหุนสวนจํากัด
ภัสสรชัยมงคล ครบกําหนด 23
มิ.ย.62

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา
(ยกไป)

- เบิกจายเงินงวดที่ 1-4 ให
ผูรับจางเรียบรอยแลว =14%

วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท
แบง 15 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 =95,500.- บาท(29เม.ย.61)
งวดที่ 2 =477,500.- บาท(29พ.ค.61)** มีบันทึกแนบทายสัญญาแกไขงวดเงินที่ 2 ลดลง 50,638.56 บาท เนื่องจากปรับลดเสาเข็ม คงเหลือเงินงวดที่ 2=426,861.44 บาท
งวดที่ 3 =191,000.- บาท (23มิ.ย.61)
งวดที่ 4 =668,500.- บาท(28ก.ค.61)
งวดที่ 5 =573,000.- บาท(27ส.ค.61)
งวดที่ 6 =577,500.- บาท(26ก.ย.61)
งวดที่ 7 =477,500.- บาท(26ต.ค.61)
งวดที่ 8 =955,000.- บาท(25พ.ย.61)
งวดที่ 9 =477,500.- บาท(25ธ.ค.61)
งวดที่ 10 =382,000.- บาท(24ม.ค.62)
งวดที่ 11 =477,500.- บาท(23ก.พ.62)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

หนวยนับ คาเปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1. โครงการกอสรางอาคาร
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป3 (ตอ)
งวดที่ 12 =955,000.- บาท(25มี.ค.62)
งวดที่ 13 =1,432,500.-บาท(24เม.ย.62)
งวดที่ 14 =1,432,500.-บาท(24พ.ค.62)
งวดที่ 15(งวดสุดทาย) =477,500.- บาท(23มิ.ย.62)

2.คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง - กําหนดราคากลาง
หองประชุมของ ศสข.1(พระนคร - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง
ศรีอยุธยา)
- ทําสัญญาจาง
ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนคร --ดํดําาเนิเนินนการกอสราง
การกอสราง
ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - ตรวจรับงานจาง
- ชออนุมัติเบิกจายใหผูรับจาง

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

500,000

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

65

0.00

65.00

65

0.00

65.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายสงมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ดําเนินการจัดซื้อจดจาง รายงาน
ผลการดําเนินการ ประกาศผ]
ผูชนะการเสนอราคา และ
อยูระหวางขอเงินงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.3 (นครปฐม)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ไดAรับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

93,400

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําไดA
คาเปLาหมายคิดเปMนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
55

0.00

55.00

55

0.00

55.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รAอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
0
0.00
0.00
0.00
0.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ดําเนินการจัดซื้อจดจาง รายงาน
ผลการดําเนินการ ประกาศผ]
ผูชนะการเสนอราคา และ
อยู7ระหว7างขอเงินงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑกลองโทรทัศน

วงจรป*ด (CCTV) ของ ศสข.4
(นครราชสีมา)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปMาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปMาหมาย
ไดAรับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

302,400

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปMาหมายที่ทําไดA
คาเปMาหมายคิดเปNนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปNนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

15.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร9างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส9งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส9งเบิกจ9ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ - สํารวจสถานที่ติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง ระดับความสําเร็จ ร(อยละ
อากาศ ของ ศสข.5 (อุดรธานี) ปรับอากาศ
ของการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดซื้อจ(ดจ(างตามระเบียบ
พัสดุ
- ตรวจรับงาน
- เบิกจ=ายงบประมาณ
- รายงานผล ศสส.สป.
(แผนไม=มี กําหนดในกระบวนงานรายงานไตรมาส 1)

ติดตั้ง รื้อถอน และทดสอบ ภายใน
30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

100%

240,400

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
55

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

55.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร=างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ(างและประกาศผู(ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู(ขายส=งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส=งเบิกจ=ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
อยู=ระหว=างดําเนินการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ(าง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.6 (ขอนแกน)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.6 (ขอนแก/น)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปNาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปNาหมาย
ได>รับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

78,400

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปNาหมายที่ทําได>
คาเปNาหมายคิดเปLนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
65

0.00

65.00

65

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปLนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

65.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร/างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส/งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส/งเบิกจ/ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ไดดําเนินการถึงรายงาน
ผลการดําเนินการจัดซื้อ

และประกาศผูขนะ
การเสนอราคา และ
อยู/ระหว/างขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปPาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปPาหมาย
ได>รับจัดสรร

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจดจาง ระดับความสําเร็จ รอยละ
อากาศ ของ ศสข.7 (เชียงใหม3) และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการดําเนินงาน

100%

103,600

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปPาหมายที่ทําได>
คาเปPาหมายคิดเปNนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0.00

15.00

15

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปNนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

15.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร3างขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส3งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส3งเบิกจ3ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว
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ศสข.7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

2. โครงจัดหาครุภัณฑกลองโทรทัศน จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจดจาง ระดับความสําเร็จ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปPาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

วงจรปFด (CCTV) ของ ศสข.4
(นครราชสีมา)

เปPาหมาย

ของการดําเนินงาน

รอยละ

100%

623,300

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปPาหมายที่ทําได>
คาเปPาหมายคิดเปNนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0.00

15.00

15

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปNนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

15.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร3างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส3งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส3งเบิกจ3ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต 1. จัดทํารูปแบบรายการงานกอสราง
บานพักขาราชการ ศูนยเทคโนโลยี 2. กําหนดราคากลาง

สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 3. ขอความเห็นชอบ/หาผูรับจาง/ขออนุมัติ
จาง
(พิษณุโลก)
4. ทําสัญญาจาง
5. ดําเนินการกอสราง
6. สงมอบงานจาง/ตรวจรับการกอสราง
7. ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

616,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปOนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
65

0

65

65

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปOนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ
รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

65

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายสงมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว
การดําเนินการไตรมาส 1
ไดดําเนินการถึงรายงาน
ผลการดําเนินการจัดซื้อ

และประกาศผูขนะ
การเสนอราคา และ
อยูระหวางขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.9 (นครสวรรคA)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.9 (นครสวรรค)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

64,800

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0.00

15.00

15

0.00

15.00

0.00

15.00

15

0.00

15.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ และ
ราคากลาง (สืบราคา)
2. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสราง

ของ ศสข.9 (นครสวรรค)
(มีต7อ)

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

1,279,700

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

15

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%

24

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.9 (นครสวรรคA)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

2. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสราง

ของ ศสข.9 (นครสวรรค)
(ต7อ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะและ
กําหนดราคากลาง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.10 (สุราษฎรBธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

89,600

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปPนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
65

0.00

65.00

65

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

65.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร9างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส9งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส9งเบิกจ9ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ไดดําเนินการถึงรายงาน
ผลการดําเนินการจัดซื้อ

และประกาศผูขนะ
การเสนอราคา และ
อยู9ระหว9างขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.11
(นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

162,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15

0.00

15.00

15

0.00

15.00

0.00

15.00

15

0.00

15.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

2. โครงจัดหาครุภัณฑกลองโทรทัศน

วงจรปEด (CCTV) ของ ศสข.11
(นครศรีธรรมราช)
(มีต7อ)

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

133,500

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ
กําหนดขั้นตอน ดังนี้
15
1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

2. โครงจัดหาครุภัณฑกลองโทรทัศน

วงจรปEด (CCTV) ของ ศสข.11
(นครศรีธรรมราช)
(ต7อ)

3. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสราง

ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

1,719,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ
กําหนดขั้นตอน ดังนี้
15

0.00

15.00

15

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

15.00

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะและ
กําหนดราคากลาง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.โครงการกอสรางอาคารชุด
พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใตถุนโลง
6 ยูนิต ของศูนย@เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ
ผูกพัน 2 ป: ป: 2561 จํานวน
1,732,700.- บาท ป: 2562
จํานวน 6,890,600.- บาท)
สัญญาเลขที่ 258/2561 ลงวันที่

1.จัดทําแผน =10 %
2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง =10 %
3.ขออนุมัติราคากลาง= 10%
4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสรางฯ =10%

5.พิจารณาผลผูยื่นเสนอราคา และ
ขออนุมัติจางฯ= 10%
6. จัดทําสัญญา= 10%
7.ตรวจรับและเบิกจายเงินตามงวดงาน
=40 % (แบงเปDนงวดงานที่ 1-11 งวดละ
21 พฤษภาคม 2561 จํานวน365 3 % งวดงานที่ 12 =7%

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

-

-

6,890,600
(เฉพาะงบป:2562)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
8,613,300

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 81
ศสข.12 (สงขลา) สงมอบพื้นที่

0

81

81

0

81

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
1,084,454.47

0

1,084,454.47
(เบิกจายงวดที่ 1-2)

13

0

13

ใหกับผูรับจาง ผูรับจางกําลัง
ดําเนินการตามงวดงาน 1-7
โดยเบิกจายงวดงานที 1-2

วัน นสวนจํากัด ล่ํากอสราง 2015
หางหุ

แบงเปDน 12 งวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1= 347,155.99 บาท
งวดที่ 2= 737,298.48 บาท
งวดที่ 3= 737,298.48 บาท
งวดที่ 4= 737,298.48 บาท
งวดที่ 5= 737,298.48 บาท
งวดที่ 6= 737,298.48 บาท
งวดที่ 7= 737,298.48 บาท
งวดที่ 8= 742,466.46 บาท
งวดที่ 9= 742,466.46 บาท
งวดที่ 10= 742,466.46 บาท
งวดที่ 11= 736,437.15 บาท
งวดที่ 12= 878,556.60 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

2. คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง ในรายงานไตรมาส 1

ของ ศสข.12 (สงขลา)

1. จัดทําแผน

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

717,500

2. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

3. ขอนุมัติราคากลาง
4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจาง
กอสรางฯ โดยวิธี e-buding
5. พิจารณาผลผูยื่นเสนอราคาและขอ
อนุมัติจางฯ
6. จัดทําสัญญา
7. ตรวจรับและเบิกจายเงินตามงวดงาน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

30

0.00

30.00

30

0.00

30.00

0.00

30.00

30

0.00

30.00

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%

3. ขอนุมัติราคากลาง
4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจาง
กอสรางฯ โดยวิธี e-buding
5. พิจารณาผลผูยื่นเสนอราคาและขอ
อนุมัติจางฯ
6. จัดทําสัญญา
7. ตรวจรับและเบิกจายเงินตามงวดงาน

ในรายงานไตรมาส 1
1. จัดทําแผน

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

2. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

3. คาสิ่งกอสรางของ
ของ ศสข.12 (สงขลา)
(มีตอ)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100%

874,500

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผูขายสงมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ ประกาศ
รางขอบเขตงานและราคากลาง
กําหนดขั้นตอน ดังนี้
30
1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศรางขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

3. คาสิ่งกอสรางของ
ของ ศสข.12 (สงขลา)
(ตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปLาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปLาหมาย
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปLาหมายที่ทําได>
คาเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปMนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

6. ผูขายสงมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.สงเบิกจายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ+ราคากลาง
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แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานอํานวยการ
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ)

1. ฝายบริหารทั่วไป

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร
(มีตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
จํานวนเงิน ทําสัญญา/
หนวยนับ คาเปOาหมาย ที่ได<รับ
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จัดสรร จ<าง) - โอนให<
.....

1.1 งานรับ-สง จัดเก็บ แจงเวียนกฎหมาย รอยละความสําเร็จ รอยละ
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินงาน
1.2 งานรวบรวมสถิติขอมูล
1.3 งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1.4 งานธุรการตาง ๆ และงานกิจกรรมพิเศษ
2.1 งานวางแผน วิเคราะห>และจัดทําคํา รอยละความสําเร็จ รอยละ
ขอ
งบประมาณรายจายประจํ
าปG และเพิ่มเติม ของการดําเนินงาน

2.2 งานจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบ รอยละความสําเร็จ รอยละ
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปG
ของการดําเนินงาน

100

100

-

-

100

-

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

หนังสือรับ 1528 ฉบับ
หนังสือสง 4,131 ฉบับ
หนังสือเวียน - ฉบับ
สถานการณ>ปกติ
-ไมมี
ไตรมาส 1
การจัดทําขอมูลและเอกสาร
ประกอบคําของบประมาณ
จัดสงสํานักงบประมาณ
จัดทําแผนความตองการและ
คําของบประมาณจัดสง
สํานักงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได<
คาเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร<อยละของ ร<อยละ รวมร<อย
มาสนี้ มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100

0

100

25

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร<อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม (ยก ร<อยละ ร<อยละ รวมร<อย
ยกมา
ไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

25

-

-

-

0

0

-

25

-

-

-

0

0

-

25

-

-

-

0

0

-

0

0

-

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น แบงเป;นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ

ละ 25%) หากทํางาน

ทุกครั้ง)

ไดคาเปEาหมาย 100)

100

0

100

25

0

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเป;น
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปEาหมาย 100)

100

0

100

25

0

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเป;น
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งไดคาเปEาหมาย 100)

2.3 งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ รอยละความสําเร็จ รอยละ
รายจายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดําเนินการ
ใหกับ ศสข. 1 – 12

100

-

4,925,600 จัดสรรงบประมาณรายจาย
100
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ประจําปGงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แก ศสข.1-12 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง
ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ม.ค.62)
เพื่อเป;นคาใชจายในสวนของ
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

33

0

33

4,925,600.00

-

4,925,600.00

(โอนจัดสรรให ศสข.1-12
4 ไตรมาส 3 ครั้ง คิดรอยละครั้งที่ 1-2
ครั้งละ 33% ครั้งที่ 3=34% หากทํางาน

คาเปEาหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานอํานวยการ
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ)

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร
(ตอ)

3. ฝายพัสดุสื่อสาร
(มีตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
จํานวนเงิน ทําสัญญา/
หนวยนับ คาเปOาหมาย ที่ได<รับ
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จัดสรร จ<าง) - โอนให<
.....

2.4 งานบริการเบิกจายงบประมาณ
รายจาย
ประจํ
าปGงบประมาณทุกประเภทของ
ขาราชการ ลูกจาง บริษัทหรือหนวยงาน
ที่เป;นผูขาย หรือผูรับจาง
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ
และสงใชเงินยืมทดรองราชการ

3.1 งานควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ> รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
การใช - งานซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ>ของ ของการดําเนินการ
ศสส.สป.
3.2 งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ> ประจําปG
รอยละ
100
โครงการความรับผิดชอบกลุมงานอํานวยการ
3.3 งานควบคุมการใชยานพาหนะ/การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ของ ศสส.สป.
-จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของการดําเนินการ

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

โอนจัดสรรงบประมาณใหกับ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
เป;นคาจางบํารุงรักษากลอง
โทรทัศน>วงจรปNด

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได<
คาเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร<อยละของ ร<อยละ รวมร<อย
มาสนี้ มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100

0

100

25

0

25

12,880,655.70

25
25
25
25
25

72,540.00
5,599,318.10
619,995.80
6,588,801.80
259,643.10

12,880,655.70
-

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเป;น
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปEาหมาย 100)

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

25
25
25
25
25

0
0
0
0
0

หนังสือแจงกองคลัง สป.
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเป;น
งานเบิก/ยืมคาเดินทางไป
ราชการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งไดคาเปEาหมาย 100)
ลูกจางในสังกัด ศสส.สป.
มี 8 เรื่อง
-

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร<อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม (ยก ร<อยละ ร<อยละ รวมร<อย
ยกมา
ไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

-

72,540.00
5,599,318.10
619,995.80
6,588,801.80
259,643.10

0

0

-

0

0

-

-

600,000 600,000.00 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(เบิกจายตามการใชงานจริง) 1. ทํารายละเอียดคุณสมบัติ=13%(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเป;น
2. ปมท.เห็นชอบผลการจัดซื้อ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปEาหมาย 100)
=15%
3. ผูขายสงใบแจงหนี้ และ จนท.
ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้
จํานวน 12 ครั้ง=24%
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แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานอํานวยการ
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
จํานวนเงิน ทําสัญญา/
หนวยนับ คาเปOาหมาย ที่ได<รับ
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จัดสรร จ<าง) - โอนให<
.....

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ)

3. ฝายพัสดุสื่อสาร
(มีตอ)

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได<
คาเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร<อยละของ ร<อยละ รวมร<อย
มาสนี้ มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 ครั้ง=24%
5. สงเบิกจายใหฝายงบประมาณ ศสส.สป.
จํานวน 12 ครั้ง= 24%
ไตรมาส 1
สงเบิกจายงวดที่ 1 (ต.ค.61)
34
0
3.4 งานจัดซื้อ/จัดจาง
3.4.1 จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.3 ลิตร/ถัง
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือสั่งซื้อ ศสส.ซ4/2562 ลงวันที่
17 ธ.ค.61 ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.
61-ก.ย.62) วงเงิน 72,000.- บาท
(ต.ค.61-ก.ย.62)
บริษัท หยดทิพย> ไอ วอเตอร> จํากัด

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100
72,000
72,000.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้
56
1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%
*เบิกจายตามจริงที่ใชงาน*

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร<อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม (ยก ร<อยละ ร<อยละ รวมร<อย
ยกมา
ไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

34

34

0

34

15,145.80

-

15,145.80

-

56

56

-

56.00

-

-

-

-

32

32

-

32.00

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

2. จัดซื้อจัดหาผูขาย =20%
3. ลงนามขอตกลงเป;นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. สงเบิกจายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)
ไตรมาส 1

อยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทําการตรวจงวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)
3.4.2 จางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ

ราชการ ศสส.สป. ประจําปGงบประมาณ ของการดําเนินการ
พ.ศ. 2562 (รปภ.) ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

738,936

738,936.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้

32

1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ38/2562 ลงวันที่ 2. จัดซื้อจัดหาผูขาย =20%
4 มกราคม 2562 เริ่มวันที่ 3. ลงนามขอตกลงเป;นหนังสือ 20%
1 ต.ค.61-3 ก.ย.62 รวม 12 เดือน 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
รวมเงินทั้งสิ้น 738,936.- บาท ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)
งวดละ 61,578. บาท จากสํานักงานรักษาความปลอดภัย 5. สงเบิกจายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)
องค>การสงเคราะห>ทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ> ไตรมาส 1
อยูระหวางรอลงนามสัญญา
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานอํานวยการ
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ)

3. ฝายพัสดุสื่อสาร
(มีตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
จํานวนเงิน ทําสัญญา/
หนวยนับ คาเปOาหมาย ที่ได<รับ
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จัดสรร จ<าง) - โอนให<
.....
552,000

56

(3) จางเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด รอยละความสําเร็จ รอยละ
อาคาร ศสส.สป. (แมบาน) ประจําปG
ของการดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สัญญาเลขที่ 24/2562 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 552,000.- บาท
งวดละ 46,000.- บาท จาก
บริษัท เอล แอนด> เอ็ม คริสตัน คลีน จํากัด

100

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก
ทํางานที่ ศสส.สป.

100
3,486,000 3,486,000 กําหนดขั้นตอนดังนี้
60
เบิกจายเป;นรายเดือน ๆละ 290,500 บาท 1. จัดทําคุณลักษณะของการจาง 12%

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

552,000

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได<
คาเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร<อยละของ ร<อยละ รวมร<อย
มาสนี้ มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

กําหนดขั้นตอนดังนี้

-

56

56

-

56.00

-

60

56

-

56.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร<อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม (ยก ร<อยละ ร<อยละ รวมร<อย
ยกมา
ไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

-

-

-

16.67

-

16.67

1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%
2. จัดซื้อจัดหาผูขาย =20%
3. ลงนามขอตกลงเป;นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. สงเบิกจายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)
ไตรมาส 1

อยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทําการตรวจงวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)
581,000.00

-

581,000.00

2. ดําเนินการจัดจางผูขาย =
20%
3. ลงนามขอตกลงเป;นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. สงเบิกจายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)
ไตรมาส 1

ตรวจรับพัสดุและสงเบิกจายเงิน
งวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานอํานวยการ
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ)

3. ฝายพัสดุสื่อสาร
(ตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
จํานวนเงิน ทําสัญญา/
หนวยนับ คาเปOาหมาย ที่ได<รับ
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จัดสรร จ<าง) - โอนให<
.....

(4) จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบลิฟต> รอยละความสําเร็จ รอยละ
โดยสาร ศสส.สป. ประจําปGงบประมาณ ของการดําเนินการ
โดยสาร
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หนังสือที่ ศสส.ซ 4/2562 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 35,310.- บาท
เบิกจายหลังจากใหบริการครบ บาท จาก
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร> (ประเทศไทย) จํากัด

100

35,310

35,310

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได<
คาเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร<อยละของ ร<อยละ รวมร<อย
มาสนี้ มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

กําหนดขั้นตอนดังนี้

58

-

58

58

-

58.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร<อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม (ยก ร<อยละ ร<อยละ รวมร<อย
ยกมา
ไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

-

-

-

1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%
2. จัดซื้อจัดหาผูขาย =20%
3. ลงนามขอตกลงเป;นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. สงเบิกจายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)
ไตรมาส 1

อยูระหวางบริษัทฯ ดําเนินการตามขอตกลง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

1. การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จํานวนเอกสารที่ได
แผนปฏิบัติราชการประจําป(งบประมาณ จัดทําเป+นรูปเลม
พ.ศ. 2562 รายไตรมาส
ไตรมาสละ 1 เลม
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
- หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
- ตอบขอซักถาม รวบรวมรายงาน
ประมวล วิเคราะห>
- จัดทํารายงานเป+นรูปเลม
- รางหนังสือ นําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลเว็บไซต> นําออกเผยแพร
ทางเว็บไซต>ของ ศสส.สป.
2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสารที่ได
ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป( จัดทําเป+นรูปเลม
ของ ศสส.สป. ประจําป( 2562 งบประมาณ พ.ศ.2562 รายป(
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป( จาก กอก.
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการดาน ICT
ที่ไดรับงบประมาณ
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการตาง ๆ
- รวบรวมขอมูลจากการรายงาน ประมวลผล
- จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ทราบและอนุมัติ
- ประสานผูดูแลเว็บไซต> นําออกเผยแพรทางเว็บไซต>

เปOาหมาย

หนวยนับ คาเปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

เลม

4

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

25

เลม

1

-

-

อยูระหวางดําเนินงาน

0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

0
0
(4 ไตรมาส=
1 เลม)

0

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
0
0
-

-

-

-

0

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หนวยนับ คาเปOาหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

3. การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร ประจําป(
งบประมาณ 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป(
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาส
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
- ประสานหนวยงานในสังกัด ศสส.สป.
ใหจัดทําขอมูล
- หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงาน
ขอมูลผลการดําเนินโครงการ
- รวบรวม ประมวล วิเคราะห>
- จัดทํารายงานเป+นรูปเลม
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลระบบเว็บไซต> นําออก
เผยแพรทางเว็บไซต>
4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ
และอุปกรณ> ICT ของ ศสส.สป. อุปกรณ> ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ>
ICT รายเดือน
5. การติดตาม การตรวจซอมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ
การบํารุงรักษาอุปกรณ>ดาน ICT ซอมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ>ดาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ICT
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลางและจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการตรวจซอม และการบํารุง
รักษาอุปกรณ> ICT รายเดือน

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

จํานวนเอกสารที่ได
จัดทําเป+นรูปเลม
ไตรมาสละ 1 เลม

เลม

4

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ>
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการตรวจ
ซอมบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ>
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

25

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
0
0
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หนวยนับ คาเปOาหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

6. การติดตามประเมินผลการ
เชาวงจรสื่อสารสัญญาณ
ความเร็วสูง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

7. การติดตามประเมินผล
การเชาใชสัญญาณดาวเทียม
รถสื่อสารดาวเทียม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

8. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รอบ 6 เดือน
(ต.ค.61-มี.ค.62) ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(มีตอ)

- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ
ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร>เมชั่นไฮเวย>
จํากัด
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการใชงาน
รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก
สวนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได
ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียม
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลประเมินการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณดาวเทียม C – Band
การสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใชงาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดของ ณ จุดใดบาง
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช
งานดาวเทียม
และ ใหบริการ
รถดาวเทียม
1 เดือน/ชุด
จํานวนเอกสาร
ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปผลรอยละ
ของศสส. และนําผลมาปรับปรุง
ความพึงพอใจและ
ไม
พอใจของ
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
ผูรัพึบงบริ
การและผู
- ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ มีสวนไดสวนเสีย
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในงานบริการของ
- จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ เดื
เดืออนน จํจําานวน
นวน 11
เล
ม
และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี เลม
สวนไดสวนเสียในงานบริการของ ศสส.สป (ต.ค.60 - มี.ค.61)
รอบ 6 เดือนป(งบประมาณ พ.ศ. 2562
- จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน
สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.
และจังหวัดทุกจังหวัด ในการทอดแบบ
สอบถาม

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 เลม

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

เลม

1

-

-

อยูระหวางดําเนินงาน

0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป+นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
0
(2 ไตรมาส=
1 เลม)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
25

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

8. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รอบ 6 เดือน
(ต.ค.61-มี.ค.62) ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตอ)

- ประสานผูดูแลเว็บไซต> นําหนังสือสั่ง
การ
และแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี
สวนเกี่ยวของชวยดําเนินการ
- รวบรวมแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบ

เปOาหมาย

หนวยนับ คาเปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)

ในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม
ลงในโปรแกรม SPSS
- บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss
- กําหนดเกณฑ>การประมวลผลความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.
- ประมวลผลความพึงพอใจ และไมพึง
พอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทํารายงานเป+นรูปเลม
- จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง
พอใจและไมพึงพอใจในงานบริการของ
ศสส.สป.
- ประสานผูดูแลเว็บไซต>นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต>ของ ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หนวยนับ คาเปOาหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ การสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน เสียของ ศสส. และนําผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
(เม.ย.62-ก.ย.62) ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มีตอ) - ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียในงานบริการของ
ศสส.สป รอบ 12 เดือนป(งบประมาณ
พ.ศ. 2562
- จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน
สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.
และ
จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด
แบบสอบถาม
- ประสานผูดูแลเว็บไซต> นําหนังสือสั่ง
การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี
สสวนเกี
วนเกี่ย่ยวของช
วของชวยดํ
วยดําาเนิ
เนินนการ
การ
- รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม
ลงในโปรแกรม SPSS

เปOาหมาย

จํานวนเอกสาร
สรุปผลรอยละ
ความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในงานบริการของ
ศสส.สป. รอบ 12
เดือน จํานวน 1 เลม
(เม.ย.62-ก.ย. 62)

เลม

1

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

-

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

อยูระหวางดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)
0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป+น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

0
(2 ไตรมาส=
1 เลม)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
(2)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

- บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss
และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน - กําหนดเกณฑ>การประมวลผลความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.
(เม.ย.62-ก.ย.62) ประจําป(
- ประมวลผลความพึงพอใจ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตอ)
ไมพึงพอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทํารายงานเป+นรูปเลม

เปOาหมาย

หนวยนับ คาเปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) โอนให.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได
คาเปOาหมายคิดเปPนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
ยกมา (ยกไป) ของไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม
รวมสะสม รอยละ รอยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)

- จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจในงานบริการ
ของ ศสส.สป.
- ประสานผูดูแลเว็บไซต>นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต>ของ ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวย
งานในสังกัด สป.มท.ตามที่รองขอ

รอยละของการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจและการ
รองขอจาก
หนวยงาน

ระบบ

1

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

1. การพัฒนาเว็บไซตใหกับ
หนวยงานในสังกัด สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

ดําเนินการเอง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้
- ไดรับแจงจากหนวยงาน

100

0

100

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ที่รองขอ
-รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห
ความตองการตามความ
ประสงคของหนวยงาน
- ออกแบบเว็บไซตพรอม
แผนผังเว็บไซต (Site Map)
และหนาเว็บเพจที่เชื่อมโยง
- ออกแบบเว็บไซตพรอม
จัดทําเว็บไซต
- ออกแบบเว็บไซตพรอม
จัดทําเว็บไซตตนแบบ

25
(มี 4 ไตรมาส

0

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

(Prototype)
- พัฒนาเว็บไซต
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข

- สงมอบระบบเพื่อใชงาน
- ใหคําปรึกษา ประสานงานและ

แกไขปIญหาใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการทุกขั้นตอน 1 เว็บไซต
(เว็บไซตหลักสูตรฝMกอบรม
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

2. การปรับปรุงเว็บไซตของ
กระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th) เว็บไซต
เครือขายภายใน (moinet)

รอยละของการ
(www.moi.go.th) เว็บไซตเครือขาย
ดําเนินการตาม
ภายใน (moinet) เว็บไซตสํานักงานปลัด ภารกิจและการ
กระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th)
รองขอจาก
และเว็
บ
ไซตของศู
น
ยเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
หนวยงาน
เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวง
และการสื
อ
่
สาร
(www.ict.moi.go.th)
มหาดไทย (www.smoi.go.th)
และเว็บไซตของศูนยเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(www.ict.moi.go.th)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของอินเทอรเน็ต

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

ระบบ

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้
100
0
100
25
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส
รองขอ/ตามภารกิจ
- ศึกษาวิเคราะหความตองการ
ละ 25%)
ในการเผยแพรขอมูล และ
หากทํางานได
บริการอิเล็กทรอสตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน
- ออกแบบระบบใหทันสมัย
และเหมาะสมกับการใชงาน
- ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจ

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

คาเป9าหมาย 100)

ตามแบบหรือแนวทางที่กําหนด

3. การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต

ดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
รอยละของการ
ในสังกัด สป.มท. ในเว็บไซตหอินเทอรเน็ต นําเขาขอมูล
(www.moi.go.th) เว็บไซต
รายงานเพิ่ม
(รอยละ
100)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th)
และเว็บไซตเครือขายภายใน (moinet)
(www.smoi.go.th)
และเว็บไซตเครือขายภายใน
(moinet)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

ระบบ

1

-

-

- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ
และแกไข
- ใชงานจริง ประสานแกไข
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามภารกิจและ
การรองขอจากหนวยงาน
(37 เรื่อง)
กําหนดขั้นตอน ดังนี้
100
0
100
25
- ไดรับแจงจากหนวยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส
ที่รองขอ/ตามภารกิจ
- ศึกษาวิเคราะหความตองการ
ละ 25%)
ในการเผยแพรขอมูล และ
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)
บริการอิเล็กทรอนิกสตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน
- ทําการ Scan หรือปรับปรุง
ขอมูลใหอยูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

3. การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

- ทําการเผยแพรขอมูลผาน
เครือขายภายในหรือเครือขาย
ภายนอกตามความประสงค
ของผูรับบริการ
- ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไข

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามภารกิจและ
การรองขอจากหนวยงาน
(192 เรื่อง)

(www.smoi.go.th)
และเว็บไซตเครือขายภายใน
(moinet) (ตอ)
4. ถายทอดสดการประชุม
ผานระบบ Video
Streaming
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการถายทอดสดการประชุม
ตาง ๆ ผานระบบ Video Streaming

รอยละของการ
ถายทอดการ
ประชุม

ระบบ

1

-

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้
100
0
100
- ไดรับสําเนาหนังสือแจงจาก ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
- จัดเตรียมอุปกรณสําหรับ
การใชงานถายทอดสด
- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร

25
(มี 4 ไตรมาส

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

แมขาย ใหพรอมใชงาน
- ทําการถายทอดสดการประชุม

- จัดทําระบบการถายทอด
การประชุมยอนหลัง
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามภารกิจ
(12 ครั้ง)
5. การตรวจสอบเว็บไซต
ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ผมีตอ)

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซตที่มีหัวขอ/
ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การตรวจสอบ

ระบบ

1

-

-

100
0
100
25
กําหนดขั้นตอน ดังนี้
- คนหาที่อยูเว็บไซต (URL) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
ที่มีขอความ รูปภาพ Clip Video

แบงเป4นไตรมาส

ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น

ละ 25%)
หากทํางานได

สถาบันพระมหากษัตริย
-จัดเก็บขอมูลเป4นรายสัปดาห

คาเป9าหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

5. การตรวจสอบเว็บไซต
ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)
6. การใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต ดําเนินการใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตของ รอยละของจํานวน ระบบ
ของหนวยงาน/จังหวัด
หนวยงาน/จังหวัด
ผูเขาเยี่ยมชม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เว็บไซต

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

-รวบรวมขอมูลเป4นรายเดือน
-สงใหกับสํานักกิจการความ
มั่นคงภายใน
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามภารกิจ
(253 ครั้ง)
ดําเนินการเอง ไตรมาสที่ 1
100
0
100
25
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
ดําเนินการตามภารกิจ
แบงเป4นไตรมาส
(3,796,808 ครั้ง)
ละ 25%)
หากทํางานได

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

คาเป9าหมาย 100)

7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสาร
สนเทศ (Application)
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ผมตอ)
(มีตอ)

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานตามที่หนวยงานรองขอ

รอยละของ
ระบบ
หนวยงานที่รองขอ
(รอยละ 100)

1

-

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้

100

0

100

-ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

- ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการของผูใชการประมวลผล
ทางดานขอมูลเขา (input)
ขอมูลออก (output)

25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

- ออกแบบโครงสรางของขั้นตอน

การดําเนินงาน (Flow
ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบ
รายงาน ออกแบบหนาจอ

โปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมโดยสราง
โปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
- ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสาร
สนเทศ (Application)
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสราง
และการจัดการฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ รอยละของหนวยงาน ระบบ
วางแผนระบบโครงสรางและการจัดการ
ที่รองขอ
ฐานขอมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(รอยละ 100)

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

- จัดทําคูมือการใชงานของ
โปรแกรม
- สงมอบระบบงาน
-การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา
ประสานงานและแกไขปIญหา
ใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1
- ดําเนินการตามการรองขอ
จากหนวยงาน 3 ระบบ
1. แบบสํารวจ/รายงานการ
เขา
รวมและความตองการรับ
ขอมูล (สน.สป.)
ขาวสาร
2. ระบบการลงทะเบียน
สวนภูมิภาค Bike อุนไอรัก
3. ระบบประมวลผลขอมูล
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
(หมวดถนน, น้ํา)
ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100

-ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

0

100

25
(มี 4 ไตรมาส

- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห

แบงเป4นไตรมาส

(Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

ความตองการตามความประสงค

ตามที่หนวยงานรองขอ

ของหนวยงาน

ละ 25%)
หากทํางานได

- ออกแบบและวางแผนระบบ

คาเป9าหมาย 100)

0

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

-

-

-

-

0

0.00

โครงสรางและการจัดการฐาน
ขอมูลของระบบงานสารสนเทศ

(Application ) ตามความ
ประสงคของหนวยงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสราง
และการจัดการฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

-พัฒนาระบบโครงสราง และ
การจัดการ ฐานขอมูลของระบบ
งานสารสนเทศ (Application )

ตามที่ไดออกแบบไวปรับปรุง/
เพิ่มเติม
-ทดสอบการใชงาน และติดตั้ง

ระบบบที่พัฒนา
-จัดทําคูมือการใชงานของระบบ

-สงมอบระบบงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปIญหา
ใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1
- ดําเนินการตามการรองขอ
จากหนวยงาน 3 ระบบ
1. แบบสํารวจ/รายงานการ
เขา
รวมและความตองการรับ
ขอมูล (สน.สป.)
ขาวสาร
2. ระบบการลงทะเบียน
สวนภูมิภาค Bike อุนไอรัก
3. ระบบประมวลผลขอมูล
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
(หมวดถนน, น้ํา)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

9. งานศึกษา วิเคราะห
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Back Office, Font Office)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (Back Office,
Font Office) ตามที่หนวยงานรองขอ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

รอยละของ
ระบบ
หนวยงานที่รองขอ
(รอยละ 100)

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
25
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส
รองขอ
- ศึกษาและวิเคราะหความ
ละ 25%)
ตองการของผูใช การประมวลผล
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)
ทางดานขอมูลเขา (Input)
ขอมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสรางของขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานขอมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หนาจอโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมโดยสราง

0

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

โปรแกรม ตามที่ไดออกแบบไว/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
- ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
- จัดทําคูมือการใชงานของโปรแกรม
- สงมอบระบบงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปIญหา
ใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1
- ดําเนินการตามการรองขอ
จากหนวยงาน 5 จังหวัด
ไดแก จันทบุรี, นครพนม,
สิงหบุรี, มหาสารคาม,สุรินทร
และหนวยงานในสังกัด สป.
มท. ศปสข.มท. กค.สป.
ไดแก
กอก.ศสส.สป. และ ศดธ.มท.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

10. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ตามที่หนวยงานรองขอ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

รอยละของ
ระบบ
หนวยงานที่รองขอ
(รอยละ 100)

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
0
0
0
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
รองขอ
- ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการของผูใช การประมวลผล

ทางดานขอมูลเขา (Input)
ขอมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสรางของขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานขอมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หนาจอโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมโดยสราง

0
(มี 4 ไตรมาส

0

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

โปรแกรม ตามที่ไดออกแบบไว/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
- ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
- จัดทําคูมือการใชงานของ
โปรแกรม
- สงมอบระบบงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปIญหา
ใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1
- ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

11. เป4นศูนยกลางประสาน
ดําเนินการประสานขอมูลสารสนเทศของ
รอยละของ
ระบบ
ขอมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุมจังหวัด หนวยงานที่รองขอ
มหาดไทย จังหวัดและกลุมจังหวัด
(รอยละ 100)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
0
0
0
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
รองขอ

0
(มี 4 ไตรมาส

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

0

-

-

-

-

0

0.00

0

0

-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห
ความตองการตามความประสงค

ละ 25%)
หากทํางานได

ของหนวยงาน
- ประสานขอขอมูลจาก
หนวบงานที่เป4นเจาของขอมูล
- ติดตอขอรับขอมูลจาก
หนวยานที่เป4นเจาของขอมูล
- นําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุง
ตามความตองการ
- สงมอบขอมูล
ไตรมาสที่ 1

คาเป9าหมาย 100)

- ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก

12. ดูแลระบบงานศูนยขอมูล
เพื่อการบริหารและวางแผน
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดูแลระบบงานศูนยขอมูลเพื่อการบริหาร
รอยละของ
ระบบ
และวางแผนพัฒนาของกระทรวง
หนวยงานที่รองขอ
มหาดไทย

1

-

ไมมีหนวยงานรองขอ
ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้

-รับแจงจากหนวยงานที่รองขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

0

0
(มี 4 ไตรมาส

- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห

แบงเป4นไตรมาส

ความตองการตามความประสงค

ละ 25%)
หากทํางานได

ของหนวยงาน
- พัฒนา และปรับปรุงขอมูล
ตามความตองการ
-ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข
- สงมอบระบบงานเพื่อใชงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา
ประสานงานและแกไขปIญหาใหกับผูใชงาน
ไตรมาสที่ 1

0

0

คาเป9าหมาย 100)

- ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน
สอบการใชทรัพยากรในระบบ ใหกับผูขอใชเครือขายมหาดไทย
Internet (Authentication)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

รอยละของ
การตรวจสอบ

ระบบ

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง ดําเนินการตรวจสอบและ
100
0
100
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
ลงทะเบียนใหกับผูชอใช
เครือขายมหาดไทย
กําหนดขั้นตอนดังนี้
- รับเอกสารการลงทะเบียน
ของผูใชเครือขาย
- ผูขอใชเครือขายลงทะเบียน
ผานเว็บไซต
- ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารโดยตองมีผูบังคับ
บัญชารับรอง

25
(มี 4 ไตรมาส

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

- ตรวจสอบและทําการอนุญาต

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง
รอยละของ
ระบบ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร รักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
หนวยงานที่รองขอ
แมขาย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

ใหผูชอใชเครือขายสามารถ
ใชงานเครือขายมหาดไทย
-แจงผูชอใชบริการเครือขาย
สามารถใชงานได
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
(20 คน)
ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
- ติดตั้งเครื่องแมขาย
- ตรวจสอบระบบการใชงาน
- บํารุงรักษาตามแผนงาน
- รายงานผลการซอมตาม
แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
(3 ครั้ง)

25
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
รอยละของ
ระบบ
รักษาและติดตั้งระบบป9องกัน และติดตั้งระบบป9องกันไวรัส
หนวยงานที่รองขอ
ไวรัสคอมพิวเตอร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
- รับแจงจากผูขอใชบริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ
เครื่องที่จะติดตั้ง
-ติดตั้งโปรแกรมป9องกันไวรัส
NOD32

16. งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
รอยละของ
ระบบ
คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หนวยงานที่รองขอ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาดไทยและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
25
(มี 4 ไตรมาส

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

- ทําการอัปเดทโปรแกรม
ป9องกันไวรัสใหเป4นปIจจุบัน
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
(39 ครั้ง)
ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
25
- รับแจงการซอมบํารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส
โทรศัพท
-ลงทะเบียนการขอรับบริการ
ละ 25%)
จากกลุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)
- ดําเนินการตรวจซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร/อุปกรณเครือขาย

- ทดสอบการใชงาน
- สงมอบเครื่องคอมพิวเตอร/
อุปกรณคืนใหกับผูขอรับบริการ

- รายงานผลการซอมตาม
แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
(95 ครั้ง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

17.งานบํารุงรักษาระบบเครือขาย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายใหบริการ
รอยละของ
ระบบ
ใหบริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ
หนวยงานที่รองขอ
รักษาความปลอดภัยระบบ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย
สารสนเทศ ภายในกระทรวง
มหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

18. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา

ระบบ

1

1

ระบบ

รอยละของ

ตอพวงภายในของกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

19. โครงการจางบํารุงรักษา
ระบบถายทอดสดผานระบบ
อินเทอรเน็ต (Video Streaming)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการ
บํารุงรักษาระบบถายทอดสดผาน
ระบบอินเทอรเน็ต (Video Streaming)
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน

-

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
- รับแจงจากผูขอใชบริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
-ทําการติดตั้งระบบเครือขาย
ใหบริการภาครัฐ (GIN)
- ตรวจสอบการใชงานระบบ
เครือขายใหบริการภาครัฐ (GIN)

รักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ หนวยงานที่รองขอ

และอุปกรณตอพวงภายในของ
กระทรวงมหาดไทยและ

งบประมาณ (บาท)

25
(มี 4 ไตรมาส

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

60

-

0

-

แบงเป4นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)

- รายงานผลการซอมตาม
แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
25
- รับแจงการซอมบํารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100 (มี 4 ไตรมาส
แบงเป4นไตรมาส
โทรศัพท
- ลงทะเบียนการขอรับบริการ
ละ 25%)
จากกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากทํางานได
คาเป9าหมาย 100)
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคํารอขอ
(60 ครั้ง)
199,000
199,000 ไตรมาสที่ 1
60
0
60
60
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
เดือน 1-11 อัตรา 16,583.33 บาท - จัดทํา TOR = 20 %
เดือน 12 อัตรา 16,583.37 บาท - จัดหาผูรับจาง = 40 %
บริษัท กรีนคลัสเตอร จํากัด - รอลงนามสัญญา
(1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

-

-

0
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

21. จางบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบคอมพิวเตอรโครงการ
พัฒนาศูนยขอมูลกลาง กระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่1-2และ3

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สัญญาเลขที่ 2/2562 ลงวันที่
31 ตุลาคม 2561 เริ่มวันที่
1 พ.ย.61-31 ธ.ค.61 รวม2 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 3,660,880.- บาท
งวดละ 1,830,440.- บาท
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
22. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
เว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1 -2 และ3
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินการ
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน

ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

20. โครงการจางบํารุงรักษา
ระบบและซอมแซมแกไขระบบ
เว็บไซตและระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหนวยงานใน
สังกัด สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

1

20 %
40 %
10 %
15 %
15%
-

ระบบ

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ไตรมาสที่ 1
- จัดทํา TOR = 20 %
- จัดหาผูรับจาง = 40 %
- รอลงนามสัญญา

1,300,000

1

5,501,000

ระบบ

1

1,350,000 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) - จัดทํา TOR = 20 %
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 - จัดหาผูรับจาง = 40 %
อัตราเดือนละ 112,500 บาท - รอลงนามสัญญา
บริษัท เอ พลัส แลพนเนอร จํากัด
1,350,000

3,660,880
(จํานวน2 เดือน)
พ.ย.61-ธ.ค.61
ฮัตราเดือนละ
1,830,440.00

60

0

60

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

60

0

60

-

-

-

0

0

-

70

0

70

-

-

-

0

0

-

60

0

60

-

-

-

0

0

-

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ไตรมาสที่ 1
70
0
70
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
- จัดทํา TOR = 20 %
- จัดหาผูรับจาง = 40 %
* ลงนามสัญญา 31 ต.ค.61
อยูระหวางแกไขรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

ระบบ

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

60

0

60

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

หนวย : บาท
(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการเชาใชสื่อสัญญาณขอมูลระบบ
อินเตอรเน็ตแบบองคกรพรอมอุปกรณ
บริหารจัดการ
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
24. โครงการจางบํารุงรักษา
ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบความปลอดภัยดานสารสนเทศ แกไขระบบรักษาความปลอดภัยดาน
และการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- จัดทํา TOR
สัญญาเลขที่ 1/2562 ลงวันที่
- จัดหาผูรับจาง
31 ตุลาคม 2561 เริ่มวันที่
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 รวม 11 เดือน - กํากับตรวจสอบผูรับจาง
รวมเงินทั้งสิ้น 16,400,040.- บาท - ตรวจรับงาน
งวดละ 1,366,670.- บาท
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

-

20 %
40 %
10 %
15 %
15%
-

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

1

ระบบ

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

24,000,000 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) - จัดทํา TOR = 20 %
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 - จัดหาผูรับจาง = 40 %
อัตราเดือนละ 2,000,000 บาท - รอลงนามสัญญา
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

ระบบ

1

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ
คาเปOาหมายที่ทําได@
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

23.เชาใชบริการสื่อสัญญาณ
ขอมูลระบบอินเตอรเน็ตแบบ
องคกรพรอมอุปกรณบริหาร
จัดการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

24,000,000

60

0

60

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปPนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม
รวม
ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

60

0

60

-

-

-

0

0

-

70

0

70

-

-

-

0

0

-

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

15,033,370 ไตรมาสที่ 1
70
0
70
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
(11 เดือน)* - จัดทํา TOR = 20 %
1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 - จัดหาผูรับจาง = 40 %
อัตราเดือนละ 1,366,670 บาท - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10%

16,500,000

- กํากับตรวจสอบผูรับจาง = 15%

อยูระหวางตรวจรับพัสดุ
งวดที่ 1-2 (พ.ย.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน

กสส. ไม่ได ้ทําแผนงบดําเนินงานเลย แต่มีรายงาน

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(มาจากรายงาน)

2.งานบริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ( หองประชุม
กระทรวงมหาดไทย
(มาจากรายงาน)

ใหบริการระบบการประชุมผานระบบ
วีดีทัศน(ทางไกล (Video Conference)
กับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ตางๆ ที่รองขอ

ใหบริการระบบโสตทัศนูปกรณ(ประจํา
หองประชุมกระทรวงมหาดไทย ใหกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ตางๆ ที่รองขอใชหองประชุม
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ในการใหบริการ
ระบบการประชุม
วีดีทัศน(ทางไกล
(Video
Conference)
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ในการใหบริการ
ระบบโสตทัศนูป
กรณ(หองประชุม
พรอมการทดสอบ
ระบบใหพรอม
ใชงาน
เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย

3.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจซอม/ การตรวจสอบ/ตรวจซอม/
บํารุงรักษาระบบโทรศัพท(/โทรสาร บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท(/โทรสาร

ตรวจสอบ/ตรวจซอม/

กระทรวงมหาดไทย

บํารุงรักษา

ภายใน สป.มท

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1.งานบริการระบบการประชุม
ทางระบบวีดีทัศน(ทางไกล
(Video Conference)

เปBาหมาย

100

-

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จAาง) - โอนใหA
.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของไตร รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม
มาสนี้
สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 19 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ครบถวน
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป?น แบงเป?นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทํางานได

0

25

0

25

0

25

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปCนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

0

0

-

คาเปCาหมาย 100)

100

-

-

ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 111 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป?น แบงเป?นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทํางานได
คาเปCาหมาย 100)

100

-

-

(มาจากรายงาน)

ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 133 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามเวลาเฉลีย่ ถือวาเป?น แบงเป?นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทํางานได
คาเปCาหมาย 100)

4..การใชงานระบบสื่อสาร
ดาวเทียม ของศูนย(เทคโนโลยี

ภารกิจถวายความปลอดภัย แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. บรมวงศานุวงศ(ทุกพระองค( ขณะเสด็จ
(ติดตั้ง/รื้อถอน)
แปรพระราชฐานประทับแรมหรือทรง
(มาจากรายงาน)
ปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

รอยละความสําเร็จ รอยละ

100

-

-

ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 6 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป?น แบงเป?นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทํางานได
คาเปCาหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน

กสส. ไม่ได ้ทําแผนงบดําเนินงานเลย แต่มีรายงาน

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปBาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

5.งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซอม/บํารุงรักษาระบบ
สื่อสารดาวเทียม

การตรวจสอบ/ตรวจซอม/บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย

ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย(เทคโนโลยี

ตรวจสอบ/ตรวจซอม/

สารสนเทศและการสื่อสาร สป.

บํารุงรักษา

6. งานบริการการตรวจสอบ/

การตรวจสอบ/ตรวจซอม/บํารุงรักษา

เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย
ตรวจสอบ/
ตรวจซอม/
บํารุงรักษา
(ตรวจสอบสัปดาห(
ละ 1 ครั้ง)

ตรวจซอม/บํารุงรักษาระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารกลองวงจรปPด ของ

เพื่อความมั่นคง (CCTV) มท.

กระทรวงมหาดไทย

(มาจากรายงาน)

7. โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบกลอง
โทรทัศน(วงจรปPด (CCTV) ใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.1 จังหวัดนราธิวาส
1.2 จังหวัดยะลา
1.3 จังหวัดปWตตานี
1.4 จังหวัดสงขลา
1.5 จังหวัดสตูล

โอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปS

งบประมาณ (บาท)

-

-

100

-

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จAาง) - โอนใหA
.....
-

100

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของไตร รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม
มาสนี้
สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปCนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 6 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส แบง
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามเวลาเฉลีย่ ถือวาเป?น เป?นไตรมาสละ 25%
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) หากทํางานไดคาเปCาหมาย 100)
ไตรมาส 1
100
0
100
25
ไดดําเนินการ 12 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสําเร็จเรียบรอย ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือวาเป?น แบงเป?นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทํางานได
คาเปCาหมาย 100)

-

33,649,000.00

-

งบประมาณ 2561 จากสวนกลาง
ไปตั้งจายสวนภูมิภาค

โอนจัดสรรใหกับจังหวัดแลว
เมื่อวันที่ ..........................

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
100.00
ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือวาเป?น โอนปSละครั้ง
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

10,198,100
5,361,300
8,366,600
9,036,000
687,000

-

จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

100
100
100
100
100

-

-

30.31
15.93
24.86
26.85
2.04
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน

กสส. ไม่ได ้ทําแผนงบดําเนินงานเลย แต่มีรายงาน

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

8.โครงการเชาใชเชื่อมโยงระบบ
กลองโทรทัศน(วงจรปPด (CCTV)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
สัญญาเลขที่ 14/2562 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เปBาหมาย

1.จัดทํา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจาง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

-

1.จัดทํา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจาง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

-

-

-

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(มาจากรายงาน)

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท
เบิกจายตามจริง ไมเกินงวดละ 10,000.-บาท

บริษัท แอดวานซ( ไวร(เลส เน็ทเวอร(ค จํากัด
(มาจากรายงาน)

76

0

76

76

0

76

76

0

76

76

0

76

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปCนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

1. จัดทํา TOR =25 %
2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
3. ลงนามสัญญา =25%
4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
ลงนามสัญญาแลว
อยูระหวางตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ
งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

งวดละ 1,618,910.- บาท

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.2/2562 ลง
วั17นทีธั่ นวาคม 2561 เริ่มวันที่

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอน ดังนี้

รวมเงินทั้งสิ้น 19,426,920.- บาท

9.โครงการเชาบริการสง
ขอความสั้น Short Messaging
Service:SMS

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จAาง) - โอนใหA
.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของไตร รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม
มาสนี้
สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

-

-

120,000

120,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(เบิกจายตามการ 1. จัดทํา TOR =25 %
ใชงานจริง) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
3. ลงนามสัญญา =25%
4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
ลงนามสัญญาแลว
อยูระหวางตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ
งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน

กสส. ไม่ได ้ทําแผนงบดําเนินงานเลย แต่มีรายงาน

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทํา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจาง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

-

-

-

1.จัดทํา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจาง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

-

-

-

(มาจากรายงาน)

11.การเชาใชบริการชองสัญญาณ
ดาวเทียมยานความถี่ C-Band
จํานวน 7-18 Transponder
สัญญาเลขที่ 8/2562 ลงวันที่
7 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท
งวดละ 2,250,000.- บาท

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
(มาจากรายงาน)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

10.การเชาใชบริการระบบ
เชื่อมโยง่อสารขอมูลแบบไรสาย
ระบบสื
(Wireless LAN) ผานดาวเทียม
สําหรับพระตําหนักภูพิงค(ราช
นิเวศน( ภูพานราชนิเวศน(
ทักษิณราชนิเวศน( วังไกลกังวล
และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม

เปBาหมาย

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จAาง) - โอนใหA
.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

4,500,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(12 เดือน) 1. จัดทํา TOR =25 %
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
อัตราเดือนละ 375,000.- บาท 3. ลงนามสัญญา =25%
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
สัญญาเลขที่ 15/2562 ลว. 4 ม.ค.62 รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
รอลงนามสัญญา

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของไตร รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม
มาสนี้
สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

5,000,000

50

0

50

50

0

28,000,000

76

0

76

76

0

27,000,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(12 เดือน) 1. จัดทํา TOR =25 %
เดือนละ 2,250,000.- บาท 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
3. ลงนามสัญญา =25%
4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
ลงนามสัญญาแลว
อยูระหวางตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ
งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปCนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

76

60

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน

กสส. ไม่ได ้ทําแผนงบดําเนินงานเลย แต่มีรายงาน

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทํา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจาง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

-

-

-

-

-

-

รวมเงินทั้งสิ้น 5,499,960.- บาท
งวดละ 458,330.- บาท

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)
(มาจากรายงาน)

13.จางบํารุงรักษาซอมและแกไข 1.จัดทํา TOR =25%
เครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดซื้อจัดจาง = 25%

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 3.ลงนามสัญญา = 26%
สัญญาเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 4.ตรวจรับ = 24%
18 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 17,400,000.- บาท
งวดละ 1,450,000.- บาท

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด
(มาจากรายงาน)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

12.การเชาใชบริการระบบสื่อสาร
ผานดาวเทียมพรอมอุปกรณ(และ
การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.)
สัญญาเลขที่ 13/2562 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เปBาหมาย

6,000,000

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จAาง) - โอนใหA
.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

5,499,960 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(12 เดือน) 1. จัดทํา TOR =25 %
เดือนละ 458,330.- บาท 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
3. ลงนามสัญญา =25%
4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
ลงนามสัญญาแลว
อยูระหวางตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ
งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
6,000,000
5,499,960 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(12 เดือน) 1. จัดทํา TOR =25 %
เดือนละ 458,330.- บาท 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%
3. ลงนามสัญญา =25%
4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%
รวม 24%
ไตรมาส 1
ไดจัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจาง
ลงนามสัญญาแลว
อยูระหวางตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับฯ
งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของไตร รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม
มาสนี้
สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
76

0

76

76

0

76

76

0

76

76

0

76

หนวย : บาท
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปCนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

61

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปDาหมาย
ไดรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

1.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ2เชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 10/2562 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เปDาหมาย

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

25,000,000

รวมเงินทั้งสิ้น 21,699,480.- บาท
งวดละ 1,808,290.- บาท
บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน

70
0
70
70
0
24,999,960 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
TOR =20%
(TOR)
=20%

70

-

-

-

0

0

-

60

-

-

-

0

0

-

60

-

-

-

0

0

-

2. จัดหาผูรับจาง 40%
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
4.ตรวจรับงาน
ไตรมาสที่ 1
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)

งวดละ 2,083,330.- บาท

3.โครงการจางบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขระบบโทรศัพท2 IP
Phone ของกระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 9/2562 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

3.กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

รวมเงินทั้งสิ้น 24,999,960.- บาท

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด
2.โครงการจางบํารุงรักษาและ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ซอมแซมแกไขอุปกรณ2เครื่องมือ 2.จัดหาผูรับจาง
สื่อสารและเครือขายของสํานักงาน 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดวยระบบ 4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
ทางดวนขอมูลระยะที่ 1,2 และ3 5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให
.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปDาหมายที่ทําได
คาเปDาหมายคิดเปEนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

4,200,000

4,169,100 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
60
0
60
60
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
TOR =20%
=20%
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR)
อัตราเดือนละ 347,425.- บาท 2. จัดหาผูรับจาง 40%
บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด ไตรมาสที่ 1
รอลงนามสัญญา

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

21,700,000

21,699,480 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
60
0
60
60
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
TOR =20%
(TOR)
=20%
2. จัดหาผูรับจาง 40%
3.กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
4.ตรวจรับงาน
ไตรมาสที่ 1
อยูระหวางตรจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน
รวมเงินทั้งสิ้น 134,683200.- บาท ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

งวดละ 11,223,600.- บาท

บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร2เมชั่น ไฮเวย2 จํากัด

5.โครงการเชาใชบริการทอรอย
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา
5 เสนทาง
สัญญาเลขที่ 12/2562 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 2,499,948.- บาท
งวดละ 208,329.- บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปDาหมาย
ไดรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

4.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง
สัญญาเลขที่ 7/2562 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เปDาหมาย

100

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให
.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปDาหมายที่ทําได
คาเปDาหมายคิดเปEนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

135,000,000

134,683,200 กําหนดขั้นตอนดังนี้
100
0
100
70
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
TOR =20%
=20%
งวดละ 11,223,600.- บาท (TOR)

2. จัดหาผูรับจาง 40%
3. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
ไดตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)
2,499,999
2,499,948 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
70
0
70
70
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
งวดละ 208,329.- บาท (TOR) =20%
2. จัดหาผูรับจาง 40%
3. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)

70

70

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
33,670,800
33,670,800
(ตามสัญญา)
เบิกจายจริง 33,644,716.11 บาท)

-

-

-

25

0

25.00

0

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

จํานวน 1 วงจร สําหรับเลข
หมาย 1567 ของศูนย2ดํารงธรรม
หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.3/2562
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

รวมเงินทั้งสิ้น 240,750.- บาท
งวดละ 20,062.50 บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

7.เชาบริการเชื่อมโยงระบบ
โทรศัพท2เครือขายมหาดไทย
กับกรมที่ดิน(อาคารศูนย2ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปDาหมาย
ไดรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

6.โครงการเชาบริการ SIP TRUNK 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR

เปDาหมาย

250,200

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให
.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปDาหมายที่ทําได
คาเปDาหมายคิดเปEนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

240,750 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
70
0
70
70
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
TOR =20%
=20%
งวดละ 20,062.50 บาท (TOR)
2. จัดหาผูรับจาง 40%
3. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)
549,900
540,100 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
60
0
60
60
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR) =20%
11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท 2. จัดหาผูรับจาง 40%
1 งวด 45,008.37 บาท 3. คณะกรรมการตรวจรับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
รอลงนามสัญญา

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

70

-

-

-

0

0

-

60

-

-

-

0

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

รวมเงินทั้งสิ้น 51,360.- บาท
งวดละ 4,280.- บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผูรับจาง
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปDาหมาย
ไดรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

8.เชาบริการคูสายจากศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4
ไปยัง 4 เสนทาง (4 เลขหมาย)
หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.4/2562
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เปDาหมาย

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

รอยละ

100

50,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให
.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปDาหมายที่ทําได
คาเปDาหมายคิดเปEนรอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รอยละของ รอยละ รวมรอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

51,360 กําหนดขั้นตอน ดังนี้
70
0
70
70
0
(12 เดือน) 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได 100
อัตราเดือนละ 4,280.- บาท (TOR) =20%
2. จัดหาผูรับจาง 40%
3. คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)

70

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปEนรอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รอยละ รอยละ รวมรอย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

0

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจําป.
งบประมาณ พ.ศ.2562-2565
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปTาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปTาหมาย
ไดBรับจัดสรร

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
แผนพัฒนา
แผน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี บุคลากรดาน
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
เทคโนโลยี
2.สํารวจความตองการฝ7กอบรมดานเทค สารสนเทศและ
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ การสื่อสาร สป.มท.
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2562-2565
3.จัดทํา (ราง)แผนพัฒนาบุคลากรฯ
4.เสนอ(ราง)แผนฯใหคณะกรรมการจัด
ทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา
5.เสนอแผนพัฒนาฯ ที่ผานความเห็นชอบ

1

-

จากคณะกรรมการฯแลวตอผูบริหาร
พิอนุจารณา
มัติ/ประกาศใช

จํานวน
เงินที่ทํา
สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจBาง) โอนใหB.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปTาหมายที่ทําไดB
คาเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

100
0
100
100
0
ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) ภายใน 1 ป.งบประมาณ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดาน
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป2น ครบ 1 แผน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. การทํางานครบ 100 ของ
2.สํารวจความตองการฝ7กอบรม ทุกครั้ง)
ดานเทคสารสนเทศและการสื่อสาร
โนโลยี
ของ
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
3.จัดทํา (ราง)แผนพัฒนาบุคลากรฯ
4.เสนอ(ราง)แผนฯให
คณะกรรมการจั
ทําแผนพัฒนาบุคดลากรเพื่อพิจารณา
5.เสนอแผนพัฒนาฯ ที่ผานความ
เห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯแลวตอผู
บริหาร

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

100

พิอนุจารณา
มัติ/ประกาศใช

2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2
1,999,960
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี รอยละความสําเร็จ โครงการ
ของการดําเนินการ (*แผนเดิม กําหนดรอยละ 100)
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.

และการการสื่อสาร ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

งบประมาณ พ.ศ. 2562

0 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.ศึกษา วิเคราะหD ทบทวน
หลักสูตรอบรม =4%

40

40

40

40

-

-

-

-

4

-

4

4

-

4

-

-

-

-

-

-

4
6
6
5

-

4
6
6
5

4
6
6
5

-

4
6
6
5

-

-

-

-

-

-

2.ประมวลผลหลักสูตรที่ไดจาก
การสํารวจฯ และวางแผนในการ
รางหลักสูตรอบรม = 4%
3.กําหนดหลักสูตร หัวขอวิชา =6%
4.กําหนดกลุมเปGาหมาย =6%
5.ประมาณการคาใชจาย =5%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปTาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปTาหมาย
ไดBรับจัดสรร

2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสื่อสาร ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

จํานวน
เงินที่ทํา
สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปTาหมายที่ทําไดB
คาเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

6. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
กอนเสนอโครงการ เชน ประสาน
วิทยากร/ กําหนดเนื้อหาหลักสูตร
สถานที่จัดฝ7กอบรม พรอมอุปกรณD
และอาหาร) = 10%
7. เสนอโครงการฯ ตอ ปมท.=5%

1,490,960
430,400

404,800
404,800
250,960

8. ในป.งบประมาณป. 2562 จัดทํา
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
8.1 โครงการฝZกอบรมดBานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน
- 4 หลักสูตร ประกอบดBวย =44%
8.1.1 การอบรมระบบวิทยุสื่อสาร=14
8.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
Mobile Application ดวย React
Native =12%
8.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรม Advance Excel =12%
8.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Web
Service =6%

10
5

-

-

10
5

10
5

-

-

-

-

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

10
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสื่อสาร ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปTาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปTาหมาย
ไดBรับจัดสรร

509,000

จํานวน
เงินที่ทํา
สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปTาหมายที่ทําไดB
คาเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

8.2 โครงการการประชุมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหBกับ
บุคลากรของ ศสส.สป. =16%
*หากโครงการ/หลักสูตร ใดทําตามขั้นตอนนี้
ผลการดําเนินงานเทากับ 100
กระบวนการทําโครงการ/หลักสูตร ดังนี้
-ประสานงานดานการอบรม (เชิญ

-

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

-

วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณD

อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม)=15

-.ยืมเงินทดรองราชการ=15
-จัดทําเอกสารประกอบการอบรม=10

-แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของสง
รายชื่อบุคลากรเขารับการอบรม/
รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน=10

-ดําเนินการฝ7กอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ประชุมสัมมนาบุเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ=25
-จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม=5
-รวบรวม/สงหลักฐานหักลางเงินยืม=10

-.ประเมินผลการอบรม =5
-.สรุปผลการอบรม = 5
การดําเนินการในไตรมาสที่ 1
ทั้ง 2 โครงการอยูระหวางเสนอ
ขออนุมัติ ปมท.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล
2. บันทึกขอมูล
3.ตรวจสอบความถูกตอง
4.ประมวลผล/วิเคราะหD
5.นําเสนอผูบังคับบัญชา

4.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรD
ของกระทรวงมหาดไทย
ของกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรDของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรDของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปTาหมาย
ไดBรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

3.การจัดทําฐานขอมูล
บุคลากรที่ผานการฝ7กอบรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ยอนหลัง 5 ป.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปTาหมาย

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของขอมูลบุคลากร
ที่ผานการอบรม
ดานไอซีทีของ

100

-

จํานวน
เงินที่ทํา
สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจBาง) โอนใหB.....
-

กระทรวงมหาดไทย

จํานวนครั้ง
ที่มีการประชุม

ครั้ง

12

-

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ขั้นตอนกระบวนการจัดทํา
1. ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล=15%

ผลการดําเนินงาน
คาเปTาหมายที่ทําไดB
คาเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
75

2. รวบรวมรายชื่อผูผานอบรมที่
ใชงบประมาณ ศสส.สป./ประสานงาน
กับหนวยงานที่ดําเนินการอบรม
รายชื่อกับหนวยงานที่ดําเนินการ
อบรมตามสัญญาจางของ ศสส.สป.
=15%
3. บันทึกขอมูลจัดเก็บแบบอิเล็ก
ทรอนิกสD = 15%
4.ตรวจสอบความถูกตอง = 15%
5. ประมวลผล/วิเคราะหD =15%
7. นําเขาสูระบบโปรแกรม=15%
8. นําเสนอผูบังคับบัญชา =10%
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1
ไดออกแบบ รวมรวม บันทึกขอมูล
ตรวจสอบความถุกตอง ประมวลผล
เพื่อนําเขาสูระบบโปรแกรมฯ
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1
1
ไดดําเนินการประชุม 1 ครั้ง

0

75

75

0

75

0

1

8.33

0

8.33

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0

0.00

0

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

5.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑD
คอมพิวเตอรDใหแกหนวยงานใน
สังกัด สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปTาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปTาหมาย
ไดBรับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ
1.สํารวจครุภัณฑDภายในหนวยงาน
ของการดําเนินงาน
ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใชงาน
เกินกวา 7 ป.
2.รวบรวมขอมูล/ประมวลผลการสํารวจ
3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรD ตามความ
จําเป2นของหนวยงาน
4.จัดทําแผนความตองการครุภัณฑD
คอมพิวเตอรDของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

100

-

จํานวน
เงินที่ทํา
สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจBาง) โอนใหB.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปTาหมายที่ทําไดB
คาเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หนวย : บาท

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละไตร รBอยละ รวมรBอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1
-
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT ของ
จังหวัดในข@ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก@
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี
อ@และสิ
างทอง
งห5บุรี ใหมีความสะอาดเรียบรอย
สามารถใชงานไดอย@างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/
ประสานจังหวัดในข@าย
- ตรวจซ@อมแกไขอุปกรณ5
- รายงานผูบังคับบัญชา
2.โครงการนิเทศงานใหกับ
ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยี
เจาหนาที่กลุ@มงานขอมูลสํานักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับ
จังหวัดในข@าย 5 จังหวัด
เจาหนาที่สื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ระยะเวลา ม.ค.62-ก.พ.62
ในข@าย 5 จังหวัด ไดแก@
พระนครศรี
ยา สระบุรี และ
และ ก.ค.62-ส.ค.62
สุพรรณบุรี ออ@ยุาธงทอง
สิงห5บุรี มีขั้นตอนดังนี้
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- นิเทศงาน/ใหความรู/แลกเปลี่ยน
ความรู/รับทราบปJญหาและอุปสรรค
- รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา
- เผยแพร@ทางเว็ปไซต5
3.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ,า เพื่อเปCนการจัดระบบไฟฟ,าของตูควบคุม
หองเครื่องมือสื่อสารของ ศสข.1( ต@าง ๆ ใหเปCนระเบียบและตัดตูควบคุม
อย.)
ใหเปCนปJจจุบัน
ที่เลิกใชเงานออก เพื่อใหเปCนปJจจุบัน
ระยะเวลา ต.ค.61-ม.ค..62

จํานวนครั้งที่เขา
ทําการและครบ
ทั้ง 5 จังหวัด

ครั้ง

2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.โครงการออกบํารุงรักษา
เชิงป,องกัน (PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ5 ICT
ใหกับจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา พ.ย.61-ธ.ค.61
และ พ.ค.62-มิ.ย.62

เปOาหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

40,000

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ครั้งที่ 1 (18-21 ธ.ค.61)
-เดินทางไปราชการเพื่อบํารุง
รักษาเชิงป,องกันเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ5 ICT ที่
จังหวัดในข@าย 4 จังหวัด

100

0

100

50

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(หากทํางาน

ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน

2 ครั้ง แบ@ง

การทํางานครบ 100 ของ

เปCนครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทํางานได

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

0

50

10,740

-

10,740

0

0

-

-

-

26.85

0

26.85

0

0

-

ค@าเป,าหมาย
100)

จํานวนครั้งที่เขา
ทําการนิเทศและ
ครบทั้ง 5 จังหวัด

ครั้ง

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

2 ครั้ง

40,000

-

100

25,000

-

ยังไม@ถึงกําหนดเวลา

0

0

0

0
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

5.โครงการจางเหมา
เจาหนาที่ระบบสารสนเทศ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ,า
และเปCนการยืดอายุการใชงานของ
เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับดําเนินการ
- ตรวจรับงานจาง
- ขออนุมัติเบิกจ@ายเงินใหผูรับจาง
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในตําแหน@ง
เจาหนาที่ระบบงานสารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงานในฝSายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ศสข.1 (อย.)

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

4.โครงการจัดลางทําความ
ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ม.ค..62

เปOาหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

95,000

-

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

180,000

180,000

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

-

1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ

100
0
100
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
และขออนุมัติ =20%
2. ทําบันทึกตกลงจาง=20%

55

0

55

45,000

-

45,000

25

0

25.00

(สัญญาจ>าง1/2562 ลว.27 พ.ย.61
คาจ>างเดือนละ 15,000 บาท)

3. ดําเนินงานใหเปCนไปตาม
บันทึกตกลงจาง 12 ครั้ง=24%
4. ส@งมอบงาน 12 งวด=12%
5. ตรวจรับงานจาง12 งวด=12%

6.- เบิกจ@ายเงิน 12 งวด =12
%
ปJจจุบัน ทําการเบิกจ@ายแลว

3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

จางเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคาร
และจางทําสวน มีหนาที่ทําความสะอาด
อาคารทั้งภายในและภายนอกใหสะอาด
เรียบรอย ตัดหญา ตกแต@งตนไม ภายใน
และบริเวณโดยรอบอาคารใหมีความ
สวยงามร@มรื่น

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

6.โครงการจางเหมาตําแหน@ง
พนักงานบริการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

108,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
114,000

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ

*จางตามประกาศ และขออนุมัติ =20%

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100

0

100

55

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

0

55

28,500

-

28,500

25

0

25.00

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ@งเปCนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค@าเป,าหมาย
100)

25

14,440

-

14,440

25

0

25.00

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

สป.มท.เรื่องค@าจาง* 2. ทําบันทึกตกลงจาง=20%
(สัญญาจ>าง2/2562 ลว.27 พ.ย.61

ค@าจางเดือนละ 9,500.-บาท)
3. ดําเนินงานใหเปCนไปตาม
บันทึกตกลงจาง 12 ครั้ง=24%
4. ส@งมอบงาน 12 งวด=12%
5. ตรวจรับงานจาง12 งวด=12%

6.- เบิกจ@ายเงิน 12 งวด =12
%
ปJจจุบัน ทําการเบิกจ@ายแลว

7.โครงการออกใหบริการติดต@อ
สื่อสารผ@านระบบสื่อสาร
ดาวเทียม แบบ FTDMM
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการรถยนต5สื่อสารดาวเทียมใน
รอยละ
ภารกิจถวายความปลอดภัยดานการ
ความสําเร็จ
สื่อสารแด@ สมเด็จพระเจาอยู@หัวฯ
ของการ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถฯ ดําเนินการ
และพระบรมวงศานุวงศ5ทุกพระองค5
ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผนฯ
- ประสานงานตํารวจทางหลวงขอรถนําขบวนฯ

รอยละ

100

200,000

-

3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61)
ไตรมาสที่ 1
ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต5สื่อสาร

ดาวเทียมฯ จนเสร็จสิ้นตาม
ขอสั่งการ จํานวน 5 ครั้ง

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

สามารถส@ง
เบิกจ@ายได
ครบทุก
่
ดําครั
เนิน้งทีการ
ใหไตรมาส ๆ
ละ

25%)

-ขอสนับสนุนเบอร5โทรศัพท5จาก ศสส.สป.

- เตรียมความพรอม/ทดสอบ เครื่องมือ
อุปกรณ5 ก@อนออกปฏิบัติภารกิจ
- ออกปฏิบัติภารกิจ
- สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข.๑/ผวจ.
- รวบรวมขอมูล/เผยแพร@ทางเว็บไซต5
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

8.โครงการใหบริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน5ทางไกล (VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการการประชุมระบบวีดิทัศน5
ทางไกล (Video Conferece) กับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน@วยงาน
ต@างๆ ตามที่ไดรับการรองขอ
- ไดรับหนังสือสั่งการ
- ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ5และทดสอบ
การใชงาน
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
-รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.โครงการออกตรวจซ@อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT
ใหกับจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ออกทําการตรวจซ@อมเครื่องมือสื่อสารและ ตามจํานวนครั้งที่
อุปกรณ5 ICT ของจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ ไดรับแจง/รองขอ
ที่ชํารุดขัดของใหสามารถใชงานไดตามปกติ และสามารถออก
- ไดรับคํารองขอ
ปฏิบัติงานได
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ผลสําเร็จตาม
- ตรวจซ@อมแกไขอุปกรณ5
วัตถุประสงค5
- รายงานผูบังคับบัญชา

10.โครงการพัฒนาปรับปรุง
Website
- Internet
- Intranet
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

พัฒนาปรับปรุงระบ Website ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลข@าวสารไดสะดวก รวดเร็ว

ทันต@อสถานการณ5และทันสมัย
- จัดหาโปรแกรมจัดทําเว็บไซต5
- ออกแบบความตองการของเว็ปไซต5
- เลือกแบบตามความตองการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)
- นําเขาขอมูล

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

และสามารถใหบริการไดอย@างมีประสิทธิภาพ

เปOาหมาย

รอยละ

รอยละ

100

ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

20,000

-

ใหบริการประชุมระบบ VCS 100
0
100
ตามที่มอบหมายจนเสร็จสิ้น (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ภารกิจ ไตรมาสที่ 1=8ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ@งเปCนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค@าเป,าหมาย
100)

25

-

-

-

0

0

-

-

-

ไตรมาสที่ 1
100
0
100
ระบบสื่อสารและอุปกรณ5 ICT (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
สามารถใชงานไดปกติ
ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ@งเปCนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค@าเป,าหมาย
100)

25

-

-

-

0

0

-

รอยละ)

จํานวนครั้ง
ที่ออก
ปฏิบัติ
หนาที่่
หนาที

รอยละ

100

-

-

ไตรมาสที่ 1
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต5
ของ ศสข.1(อยุธยา) ใหมี
ความสวยงามทันสมัย และ
สามารถใชงานเปCนแหล@ง
คนควาขอมูลที่ถูกตองเปCนจริง
และเปCนปJจจุบัน

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ@งเปCนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค@าเป,าหมาย
100)

25

-

-

-

0

0

-

ความสําเร็จ
ของจํานวนครั้ง
ที่รองขอรับบริการ
ต@อจํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการได

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
ตามภารกิจ

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

(เดิมแผน
กําหนดเปCน

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

74

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

11.โครงการติดตามความกาวหนา
การใชงานระบบป,องกันไวรัสแบบ
องค5กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ
จังหวัดในข@าย 5 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ระบบป,องกันไวรัสเปCนประจําทุกวัน
ของการดําเนินการ
- ประสานกับหน@วยงานส@วนกลางที่
รับผิดชอบดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปJญหา
- รายงานให ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ
ทุกสัปดาห5
- รายงาน ผอ.ศสส.สป.
- นําลงเว็บไซต5

100

-

-

ไตรมาสที่ 1
100
0
100
ตรวจสอบการใชงานของ
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ระบบ องกันไวรัสเปCนประจํา ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน
ระบบป,
ทุกวัน จํานวน 12 เดือน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

12.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ5
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัตงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5ที่จําเปCนต@อ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ
และการสื่อสาร เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจาง
ซ@อมอุปกรณ5ต@าง ๆ ใหสามารถใชงานได
อย@างมีสิทธิภาพ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง/ซื้อ
- จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจาง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ@ายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย

100

60,000

-

-

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ@งเปCนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค@าเป,าหมาย
100)

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

0

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณ$เครือขาย อุปกรณ$สื่อสาร
และด+าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1.1 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
จํานวนเอกสาร
ระบบและอุปกรณ$ ของตู+ชุมสายโทรศัพท$ สรุปผลการ
MD110 และตู+ชุมสายโทรศัพท$ IP
ตรวจสอบและ
Phone ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
บํารุงรักษาระบบ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา และอุปกรณ$
-ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF
งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ
1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช+งานระบบ จํานวนเอกสารสรุป
ปGองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร$ลูกขาย ผลการตรวจสอบ
บํารุงรักษาการใช+งาน
แบบองค$กรของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ
จังหวัดในขาย
ระบบปGองกันไวรัส
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF
งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ

เปOาหมาย

หนวยนับ คาเปOาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
ขั
น
้
ตอนดํ
า
เนิ
น
การ/
A
B
C
D
F
G
จํานวนเงินที่ทํา
ผลการดําเนินงาน
C=A+B
G=D+F
สัญญา/ใบสั่ง
เนื้องาน/ขั้นตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
ซื้อ/สั่งจ>าง) มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
โอนให>.....
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
ผานการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
0.00
0
และเสนอแผนการปฏิบัติงาน
10
10
-ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
10
10
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการ
ปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.61ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน
7.50
7.50
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 ชุด 7.50
7.50

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

ชุด

12

-

ชุด

12

-

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4

-

35

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35
-

-

0.00

10

10

10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0.00

0.00

0.00

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณ$เครือขาย อุปกรณ$สื่อสาร
และด+าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

เปOาหมาย

1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร
ระบบและอุปกรณ$สื่อสัญญาณของ ศสข.2 สรุปผลการ
(ชลบุรี)
ตรวจสอบและ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา บํารุงรักษาและ
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน อุปกรณ$สื่อสัญญาณ
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
1 เดือน/ชุด
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

ชุด

12

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
10
10
10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
วงจรเชาสื่อสัญญาณความเร็วสูง ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาวงจร
เชาสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

35
-

-

0.00

10

10

10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

0.00

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณ$เครือขาย อุปกรณ$สื่อสาร
และด+าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

เปOาหมาย

จํานวนเอกสาร

ชุด

12

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- ผานการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบ/บํารุงรักษา เครื่องยนต$กําเนิดไฟฟGา สรุปผลการ

ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ$
เครื่องยนต$กําเนิดไฟฟGา
1 เดือน/ชุด

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
10
10
10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

พร+อมข+อเสนอแนะ
1.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ
ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช+งานระบบ
วงจรเชา ISDN แบบ BAI ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาการใช+
งานระบบวงจรเชา
ISDN แบบ BAI
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ยกเลิกการเชาใช+ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561 เปLนต+นไป

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

พร+อมข+อเสนอแนะ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการตรวจซอม อุปกรณ$เครือขาย
และอุปกรณ$สื่อสารและด+าน ICT ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย ตาม
ภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/
การ
ตรวจซอม/บํ
ารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3
-นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล
ให+ ศสส.สป ทราบ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

2.รายงานการตรวจซอม
อุปกรณ$ เครือขาย,อุปกรณ$
สื่อสารและด+าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ซอมอุปกรณ$
เครือขาย และ
อุปกรณ$สื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
10
10
10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน
อุปกรณ$เครือขาย, อุปกรณ$
สื่อสารและดาน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

พร+อมข+อเสนอแนะ
ดําเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง/

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
รื้อถอนอุปกรณ$เครือขายอุปกรณ$
ติ
ดตั้ง / รื้อ ถอน
อุปกรณ$สื่อสารและด+าน ICT ของ
อุ
ป
กรณ$เครือขาย
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
อุ
ป
กรณ$
สื่อสาร
ตามภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด+าน
ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ รต.
4.1
- นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล

ให+ ศสส.สป ทราบ
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF
งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ

ชุด

12

-

-

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

-

-

0.00

10

10

10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ลูกขายเพื่อให+ความรู+และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกขายเพื่อรับฟVงปVญหา
ถึงปVญหาและอุปสรรคของแตละ พร+อมนําข+อมูลมาชวยกันแก+ไขปรับปรุง
จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป. ให+ดีขึ้นและให+คําปรึกษาและนําทางด+าน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
บริหารการสื่อสารและด+านเทคนิคอื่น ๆ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน
งานที่กําหนดไว+ (จังหวัดละ 2 ครั้ง /
ปFงบประมาณ)
- รับทราบปVญหาและอุปสรรคในพื้นที่

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ร+อยละความสําเร็จ ร+อยละ
ในการดําเนินงานฯ
(ร+อยละ 6.25 /
จังหวัด / ครั้ง)

87.5

60,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

ดําเนินการครั้งที่ 1
ได+จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดําเนินงานแล+ว อยูระหวางการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว+

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

และเสนอแนะให+คําปรึกษา พร+อมแลกเปลี่ยน

ความรู+ระหวางกัน
- ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซอม
พร+อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน
กรณีที่พบวาอุปกรณ$สื่อสารขัดข+อง
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแตละจังหวัดในขาย
- รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแตละจังหวัดในขาย ให+ผู+บังคับบัญชา
ทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู+ MDF ของชุมสาย
โทรศัพท$มหาดไทยให+กับจังหวัด
ในขาย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการจัดหาอุปกรณ$เพื่อปรับปรุง
ร+อยละ
ระบบเชื่อมโยงภายในตู+ MDF / จัดทํา
ความสําเร็จใน
ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท$ประจําตู+
การดําเนินงาน
MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ$
(ร+อยละ12.5/
ปGองกันไฟฟGาจากคูสายตอนนอกที่เข+ามา จังหวัด)
เชื่อมตอตู+ชุมสายโทรศัพท$ MD110
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กําหนดไว+
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู+ MDF จังหวัดในขาย
- บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม
แบบ ร.2) และรายงานเปLนรายเดือน
(ตามแบบ รต.4.3)
- รายงานผลการดําเนินงานของแตละ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ร+อยละ

75

25,000
ที่รายงานมาปรับเปLน

45,000.00

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

ไตรมาสที่ 1
ได+จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดําเนินงานแล+ว อยูระหวางการ
ขออนุมัติเดินทงไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว+

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

จังหวัดในขาย ให+ผู+บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ
Ku-Band เพื่อถวายความปลอดภัยด+าน
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ตามที่ได+รับ
การร+องขอในพื้นที่จังหวัดลูกขายและ
พื้นที่จังหวัดอื่นๆ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา
- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได+รับ
การร+องขอให+สนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่C-Band หรือKu-Band
ตามภารกิจนั้นๆ พร+อมรายงานผลการ
ติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1
-รายงานผลปฏิบัติงานตอผู+บังคับบัญชา
และรายงานผลให+ ศสส.สป. ทราบทุกครั้ง
หลังปฏิบัติภารกิจแล+วเสร็จ
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร
ดาวเทียมเปLนรายไตรมาสตามแบบ รต.5

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

6.การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
หรือ Ku-Band
- ถวายความปลอดภัยด+าน
การสื่อสารแดพระบาทสมเด็จ
พระเจ+าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ+า
พระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ$
-จัดเครือขายด+านการสื่อสารใน
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
ชวยเหลือผู+ประสบภัยพิบัติ/
การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได+รับการร+องขอ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปOาหมาย

ร+อยละความ
สําเร็จของการ
ดําเนินงานฯ =
=(จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
จํานวนครั้งการ
ร+องขอ) X 100
และให+นํามาคิด
เปLนไตรมาสโดย
นําผลที่ได+หาร4
(ไตรมาส)

ร+อยละ

100
(รวม 4
ไตรมาส)

120,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ไตรมาสที่ 1

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
100
0
100.00
0.00
25.00
25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
15,360.00

0.00

15,360.00

12.80

0.00

12.80

-ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภั
ย ่อสาร แดสมเด็จ
ด+านการสื

พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จพระราชดําเนินทรง
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ระหวางวันที่ 19-22ต.ค.61

- สนับสนุนรถยนต$สื่อสารผาน
ดาวเทียมเคลื่อนที่ เพื่อเชื่อมโยง

ระบบสื่อสาร ในการรายงานผล
กิจกรรม "Bike อุนไอรัก"
ระหวางวันที่ 8-10 ธ.ค.61
ณ บริเวณประตูระบายน้ํา
คลองภักดีรําไพ อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

- สรุปการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

พร+อมข+อเสนอแนะ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด+วยการเบิก
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

7.การจ+างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการจ+างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานศูนย$เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ประจําปFงบประมาณ 2562 จํานวน 1คน
- ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณ
ประจําปF 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี
- ดําเนินการจัดหาการจ+าง
- ขออนุมัติจัดจ+างและทําสัญญาจ+าง
- ตรวจรับงานจ+างและรายงานผล
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ร+อยละ
ร+อยละ
ความสําเร็จ
ในการเบิกจาย
งบประมาณ=
(จํ
(จําานวนครั
นวนครั้ง้ง
ความสําเร็จใน
การดําเนิน
การจ+าง
/จํานวนครั้งใน
การเบิกจาย
งบประมาณ) X
100 และให+นํามา
คิดเปLนไตรมาส
โดยนําผลที่ได+หาร
4 (ไตรมาส)

100

99,600
ตอปF

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
99,600
(เดือนละ 8,300 บาท)

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
100
0
100 64
0
64

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
24,900

-

24,900

25

0

25.00

1. ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได+ 100
ประจําปF 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผู+รับจ+าง
=15%
3. ขออนุมัติจ+ดจ+างและทํา
สัญญาจ+างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ+างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. สงเบิกจายเงินคาจ+าง
จํานวน 12 งวด = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจ+าง
เหมาฯ
และได+มีการเบิ
กจายคาจ+างไป
แล+ว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

8.การเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ของหนวยงาน
ผานทางเว็ปไซต$
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการเผยแพรผลงานของหนวยงาน
ร+อยละของ
และประชาสัมพันธ$การดําเนินงานของ
ความสําเร็จใน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข+อง ผานทาง
การดําเนินงานฯ
เว็บไซต$ให+เปLนปVจจุบันทุกเดือน
-จัดทําแผนการปฏิบัติงานและเสนอแผน
การปฏิบัติงาน
-ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ครั้ง

12

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

-ดําเนินการจัดหาและจัดทําข+อมูลเผยแพร

ตามแผนที่กําหนด
-รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
-นําเสนอผู+บังคับบัญชา

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
10
10
10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-นําออกเผยแพรทางเว็บไซด$ ศสข.2 (ชลบุรี)

9.การให+บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จํานวนเอกสาร
ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) กับ
สรุปผลการ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆ ประชุมผาน
ตามภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ
ระบบวีดทิ ัศน$
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับัญชา ทางไหล (VCS)
-ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด
-สรุปรายงานผลการประชุมผานระบบ
วีดิทัศน$ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2
-นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล
ให+ ศสส.สป ทราบ
-สรุปการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ
พร+อมข+อเสนอแนะ

ชุด

12

-

-

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

-

-

0.00

10

10

10

10

ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน

7.50

7.50

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด

7.50

7.50

รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1

35

35

- ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 2 (ชลบุรี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

10.การจัดจ+างตรวจสอบและ
ล+างทําความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2
(ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

11. จัดซื้อ จัดจ+าง วัสดุ
ครุภัณฑ$ ของศูนย$เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 2 (ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปOาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปOาหมาย
ได>รับจัดสรร

ดําเนินการจัดจ+างตรวจสอบการทํางาน
ร+อยละของ
ร+อยละ
ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล+าง
ความสําเร็จของ
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดําเนินงานฯ =
ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 เครื่อง
(จํานวนความ
เพื่อประหยัดพลังงาน ตามมาตรการ
สําเร็จในการตรวจ
ประหยัดพลังงาน และเปLนการยืดอายุ 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 / ปF
- ขออนุมัติจัดจ+างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการ
ดําเนินงานให+ผู+บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ
ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ+างซอม
ร+อยละของ
ร+อยละ
ครุภัณฑ$ของศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสําเร็จ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
เมื่อมีการจัดซื้อ
- ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณประจําปF
จัดจ+าง
- ดําเนินการจัดหาบริษัทร+านค+า เพื่อจ+าง,

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

75

12,000

-

อยูระหวางดําเนินการ

100

300,000

-

อยูระหวางดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปOาหมายที่ทําได>
คาเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อย
ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00

100

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0.00

-

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ$ ตามความต+องการ

- ขออนุมัติจัดจ+าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ$
- ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน
ให+ผู+บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1.ภารกิจตามแผนงบประมาณ
1.1 สรุปผลการเบิกจายงบ
ดํประจํ
าเนินางาน
ป(งบประมาณ 2562
หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
และคาสาธารณูปโภค

1.2 การบริหารงาน
งบประมาณ (งานการเงิน
และบัญชี,งานเบิกจาย
งบประมาณ ,งานจัดซื้อ,
จัดจางงานพัสดุและสถานที่)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

รอยละ
รอยละ
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250,000.00
ประจําป(งบประมาณ 2562 หมวด
ความสําเร็จ
กําหนด
(งวดที่ 1)
ตอน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ เป9นรายเดือน ของการดําเนินงาน
รายงานผล
รายไตรมาส ดังนี้
เป9น 100%
- ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณราย
จายประจําป(
100,000.00
- รวบรวมขอมูลการเบิกจายงบดําเนินงาน
(งวดที่ 1 คาสาธารณูปโภค)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- จัดทํารายงายนผลการเบิกจาย
งบดําเนินงาน ฯ รายเดือน
- จัดทํารายงายนผลการเบิกจาย
ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการ
บาท
85%
โดยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ งานงบประมาณ
กําหนด
ประจําป( 2562 และงบประมาณที่ไดรับ โดยใหสอดคลอง
รายงานผล
จากสวนกลาง
กับแผนปฏิบัติ
เป9น 100%
ราชการประจําป(
250,000.00
250,000.00
2562 และงบ
100,000.00
100,000.00
ประมาณที่ไดรับ
จากสวนกลาง

ดําเนินการสรุปผลการเบิกจายงบดําเนินงาน

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ไตรมาส 1
สามารถดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณประจําป( 2562
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

100.00

- 100.00

25.00

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาส

ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น

แบงเป9นไตรมาส

-

25.00

45,730.00

-

45,730.00

18.29

-

18.29

-

100.00

64,308.84

-

64,308.84

64.31

-

64.31

-

100.00
100.00

45,730.00
64,308.84

-

45,730.00
64,308.84

18.29
64.31

-

18.29
64.31

การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%) หาก
ทํางานไดคาเป=าหมาย 100)

100.00

สามารถบริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจางและการเบิกจาย
สําเร็จตามเป=าหมาย ดังนี้
- คาตอบแทน ใชAสอยและ
วั-สคาสาธารณู
ดุ
ปโภค

- 100.00

100.00

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาส

ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น

แบงเป9นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก
ทํางานไดคาเป=าหมาย 100)

100.00
100.00

- 100.00
- 100.00

100.00
100.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ใหคําปรึกษานิเทศงานทางดาน 28.57 0
รอยละของ
จังหวัด 7 จว./ ป( ศสข.3 (นครปฐม)
28.57
28.57
จํานวนสถานี
(รายงานใชงบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารจังหวัดใน
คาเบีเป9้ยเลีน ้ยง /
การสื่อสาร จํานวน 2 จังหวัด
ขาย7จังหวัด
คาเดินทาง)
- ต.ค.61 จ.นครปฐม
ที่ไดรับการนิเทศ
- พ.ย.61 จ.นครปฐม
งานและคํา
- ธ.ค.61- จ.นครปฐม และ
ปรึกษาดาน
กาญจนบุรี
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการ
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธK
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สื่อสาร
1.4 จางเหมาพนักงานบริการ ดําเนินการจางเหมาพนักงานบริการ เพื่อ จางเหมาบริการ งาน
1
ศสข.3 (นครปฐม) 114,000.00 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100
0
100
64
เดือนละ 9500บาท 1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ
ทําความสะอาดที่ทําการศูนยKเทคโนโลยี ทําความสะอาด
รายงานผลกําหนด
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) จํานวน 1 งาน
ศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%
ประจําป( 2562 = 15%
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑKการ
2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง=15%
และบริเวณโดยรอบตาม
จางของ สป.มท.พรอมทั้งคณะกรรมการ
3. ขออนุมตั ิจดจางและทํา
หลักเกณฑKการจางของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจายงบประมาณ
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
คาจางเหมาเป9นรายเดือน
รวม 12 ครั้ง =24%

1.3 การนิเทศงานใหคําปรึกษา
พรอมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง
ป=องกันอุปกรณKเครื่องมือสื่อสาร
ระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานได
อยางตอเนืองที่สถานีสื่อสาร

ใหคําปรึกษา นิเทศงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหแกนายชางไฟฟ=าและ
ผูเกี่ยวของพรอมทั้งทําการบํารุง
รักษาเชิงป=องกันเกี่ยวกับเครื่องมือ
สํานักงานจังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด สื่อสารระบบตางๆ
ไดแกจังหวัดนครปฐม ราชบุรี

0

28.57

0

64

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

28,500

-

28,500

25

0

25.00

5. สงเบิกจายเงินคาจาง
จํานวน 12 งวด = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจายคาจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1.5 จางเหมาพนักงานขับรถยนตK ดําเนินการจางเหมาพนักงานขับรถยนตK
ของศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก
ตามหลักเกณฑKการจางของ สป.มท. เกณฑKการจางของ สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

จางเหมาพนักงาน

งาน

1

ขับรถยนตK จํานวน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ศสข.3 (นครปฐม) 150,000.00 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100
0
100
(เดือนละ 12,500บาท 1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

64

0

64

0

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
37,500

-

37,500

25

0

25.00

ประจําป( 2562 = 15%

1 งาน

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. สงเบิกจายเงินคาจาง
จํานวน 12 งวด = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจายคาจางแลว
จํานวน 3 งวด (เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61)
2.ภารกิจประจํา
2.1 ใหบริการระบบประชุม
วีดิทัศนKทางไกล (Video
Conference System)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีตอ)

ดําเนินการใหบริการระบบประชุมวีดิทัศนK
ทางไกล (Video Conference System)
แกหนวยงานที่รองขอ ดังนี้
-ไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ ที่รองขอ
ใชบริการระบบประชุมวิดีทัศนKทางไกล
- ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
- ตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือสื่อสาร
ระบบ MCU/VCS และเครือขาย
- ทําการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ

รอยละความ
สําเร็จในการให
บริการระบบประชุม

วีดิทัศนKทางไกล
เทียบกับจํานวนครั้ง

ที่รองขอ

รอยละ
รายงานแจงเป9น

ครั้ง

100

ศสข.3 (นครปฐม)

-

สามารถใหบริการระบบ
ประชุมวีดิทัศนKทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตาง ๆ ที่รองขอ
จํานวน 9 ครั้ง ดําเนินการ
สําเร็จ จํานวน 9 ครั้ง

100
0
100
25.00
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น แบงเป9นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

2.1 ใหบริการระบบประชุม
วีดิทัศนKทางไกล (Video
Conference System)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

เปQาหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

สามารถใหบริการระบบสื่อสาร

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

สวนกลางและจังหวัดในขาย 7 จังหวัด
- ติดตั้งและใหบริการระบบประชุมวิดิทัศนK

ทางไกล ตามวันและเวลาที่กําหนด
- รื้อถอน(จัดเก็บ)ระบบประชุมวิทัศนK
ทางไกล
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม
- รายงานผลการดําเนินการตอผูบังคับบัญชา

2.2 ใหบริการดวยรถยนตK
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการใหบริการดวยรถยนตKสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ แกหนวยงานที่รองขอ
ดั-งนีไดรั
้ บหนังสือแจงจากหนวยงานตาง ๆ

ที่รองขอใชบริการ
- เขารวมประชุมและสํารวจพื้นที่ ที่จะ
ติดตั่งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
- จัดทําบันทึกขออนุมัตินํารถยนตKสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ พรอมเจาหนาที่ ออกไป

รอยละ
รอยละ
90
ศสข.3 (นครปฐม)
ความสําเร็จ
รายงานแจง
เทียบกับจํานวน
100
ครั้ง
ที่รองขอไมนอยกวา
รอยละ 90

ดาวเทียมเคลื่อนที่ในภารกิจ
ถวายความปลอดภัยดาน
สื่อสารรองขอจํานวน 10 ครั้ง
ดําเนินการสําเร็จ จํานวน
10 ครั้ง
ทํางานทุกกระบวนงานคิดเป9น
100%

100

0

100

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25.00

0

25

(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)

ปฏิบัติภารกิจ เสนอตอผูวาราชการ
จั-งจัหวัดเตรี
ด ยมอุปกรณKเครื่องมือสื่อสารพรอม
ทั้งทําการทดสอบระบบดาวเทียมเคลื่อนที่
- ประสาน ศสส.สป. เพื่อขอสนับสนุน
ชองสัญญาณดาวเทียม พรอมหมายเลข
โทรศัพทKในขาย มท และ ทีโอที
- นํารถยนตKสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไป
ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารผานดาวเทียมเคลื่อนที่

ตามวันและเวลาที่กําหนด
- รื้อถอนรถยนตKสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

และอุปกรณKเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวของ
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
- รายงานผลการดําเนินการตอผูบังคับบัญชา
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

2.3.ตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงระหวางสวนกลางและ
จังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ
สื่อสาร ICT /ระบบเครือขายที่เชื่อมโยง ในการตรวจสอบ รายงานแจงเป9น
ระหวางสวนกลางและจังหวัดในขาย รวม อุปกรณKเครื่องมือ (ครั้ง)
7 จังหวัด ไดแกจังหวัดนครปฐม ราชบุรี
สื่อสารและ
เครือขาย
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ไมนอยกวารอยละ
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธK ดังนี้
85
- ตรวจสอบระบบเครือขาย,ระบบ MPLS ตามงานแจงวา
DC Power Supply, Battery Back up อุปกรณKเครื่องมือ
- ตรวจสอบระบบสื่อสารขอมูล L2,L3
สื่อสาร ICT/
- ตรวจสอบระบบโทรศัพทK MD110,
ระบบเครือขาย ให
ใชงานไดไมนอยกวา
IP Phone, Battery Backup
- ตรวจสอบระบบ Surge และเครื่องปรับอากาศ
รอยละ 85

85

ศสข.3 (นครปฐม)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณK 100
0
100
เครื่องมือสื่อสาร สามารถ
ใชงานไดเป9นปกติและตอเนื่อง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25.00

0

25

0.00

25.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)

- ตรวจสอบระบบไฟฟ=าสํารอง (UPS) และ

2.4 การบํารุงรักษาเชิงป=องกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แมขาย)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เครื่องยนตKกําเนิดไฟฟ=า
ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป=องกัน ระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ
ICT ทุกระบบ (แมขาย) ดังนี้
ของการใชงานได
- บํารุงรักษาระบบเครือขาย,ระบบ MPLS ของอุปกรณK ICT
DC Power Supply, Battery Back up ทุกระบบไมนอยกวา
- บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล L2,L3
รอยละ 85
-บํารงุรักษาระบบโทรศัพทK MD110,
IP Phone, Battery Backup
- บํารุงรักษาระบบ Surge และ
เครื
- บํ่อางปรั
รุงรับกอากาศ
ษาะบบไฟฟ=าสํารอง (UPS)

85

ศสข.3 (นครปฐม)

-

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป=องกัน

พรอมทั้งทําความสะอาด
อุปกรณKระบบ MPLS สื่อสาร
ขอมูล/โทรศัพทK/โทรสาร
ระบบ VCS และระบบไฟฟ=า
ทุก 1 สัปดาหK
เครื่องมือสื่อสาร ทุกระบบ
สามารถใชงานไดปกติและ
ตอเนื่อง

100

0.00

100

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)

และ่องยนตKกําเนิดไฟฟ=า
เครื
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการใหบริการสงหนังสือ ศสข.3
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ถึ(นครปฐม)
งศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ของจํานวนหนังสือ รายงานแจงเป9น

(ศสส.สป.) ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสK ดัดังงนีนี้ ้
- รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม)

- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
หนังสือ และผูรับปลายทาง
- ทําการสแกนเอกสารที่จะสง ดวยเครื่อง
สแกนและจัดเก็บขอมูลไวใฟลKที่กําหนด
- เปpดโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอกนิกสKและตรวจสอบระบบใหพรอม
ใชงาน
- ทําการสงเอกสารที่สแกนไวผานระบบ
สารบรรณอิเลกทรอนกสK
- ตรวจสอบความสําเร็จในการสงเอกสาร
พรอมทั้งประสานงานผูรับปลายทางและ
รวบรวมเอกสาร
2.6 บริการ – รับสงเอกสารขาว ดําเนินการใหบริการรับ - สงเอกสารขาว
ผานระบบโทรสาร และ E - Mail ผานระบบโทรสารและ E-mail ดังนี้
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รับเอกสารขาวทางโทรสาร /E-mail
(มีตอ)
จากตนทาง(สวนกลาง)
- ตรวจสอบถูกตอง ครบถวนของเอกสาร
ขาวโทรสาร/E-mail และผูรับปลายทาง

- ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร /E-mail
และสงเอกสารขาวไปยังผูรับปลายทาง
ที่ระบุไวใหครบถวน
- ประสานและตรวจสอบเอกสารข+าว
และผูรับปลายทาง

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

2.5 การใหบริการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสK
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

ที่นําสงผานระบบ
สารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกสKไมนอย
กวา 70
รอยละ

70

ศสข.3 (นครปฐม)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....
-

ฉบับ

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการรับ-สง
เอกสารขาวผาน
ระบบโทรสาร และ
E-Mail ไมนอยกวา
รอยละ 85

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

สามารถดําเนินการสงหนังสือ 100
0.00
100
25.00
ที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม)
ถึง ผอ.ศสส.สป.ผานระบบ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
แบงเป9นไตรมาส
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสK
จํานวนหนังสือที่สงผานระบบฯ

การทํางานครบ 100 ของ

ศสข.3 (นครปฐม)

-

สามารถสงขาวผานระบบ
โทรสารและ E-mail ระหวาง
สวนกลางและจังหวัดในขาย
รวม 7 จังหวัด สําเร็จ
(นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี,
สมุททรสาคร,
รสาคร สมุทรสงคราม,
สมุ
กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธK)

ดังนี้
ขาวรับ = 98 ฉบับ
ชาวสง = 686 ฉบับ
ขาวผาน = 784 ฉบับ

100

0.00

25.00

0.00

25.00

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)

เทากับ 20 ฉบับ จํานวนที่สง ทุกครั้ง)
ผานระบบฯ เทากับ 20 ฉบับ

85

0.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

100.00

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย
100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

2.6 บริการ – รับสงเอกสารขาว
ผานระบบโทรสาร และ E - Mail
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ตอ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําไดA
คาเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ
รAอยละ
รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปTนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม รวมสะสม รAอยละ รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- จดบันทึกรายละเอียดเอกสารข+าว
ผูรับ/ผูสง ในบัญชีกลางขาว รับ/สง
- รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ
เสนอตอผูบังคับบัญชารายสัปดาหK
- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอตอ
ศสส.สป.(รต.6)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1.โครงการจางเหมาพนักงาน
บริการ ประจํา ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทําสัญญาจางเหมาพนักงานบริการ
บริการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน
1 คน ระยะเวลา 12 เดือน

ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
จางเหมา 1 ครั้ง

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงิน
ที่ทํา
จํานวนเงิน
สัญญา/
หนวยนับ คาเปCาหมาย ที่ไดAรับ
ใบสั่งซื้อ/
จัดสรร
สั่งจAาง) โอนใหA.....
เดือน

12

114,000
แผนกําหนด 108,000
เนื่องจากประกาศ สป.มท

114,000
(เดือนละ

กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน

1. ไดรับแจงจัดสรร

100

0

100

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

64

0

64

28500

0

28,500

25

0

25

64

0

64

28500

0

28,500

25

0

25

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

9,500.- บาท) ประจําป5 2562 ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)

รายเดือน ๆละ 9,500 บาท

และผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดA
คาเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง
=15%

จํานวน 12 เดือน

3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส?งเบิกจ?ายเงินค?าจาง
จํานวน 12 งวด = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจางเหมาฯ
และไดมีการเบิกจ?ายค?าจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
2.โครงการจางเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต?อ)

ทําสัญญาจางเหมาบริการพนักงานรักษา
ความสําเร็จ
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ
ของการดําเนินงาน
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน
จางเหมา 1 ครั้ง
และผลการปฏิบัติงาน
12 เดือน
จํานวน 12 เดือน

เดือน

12

108,000

108,000

กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน

1. ไดรับแจงจัดสรร

100

0

100

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ประจําป5 2562 ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง
=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงิน
ที่ทํา
จํานวนเงิน
สัญญา/
หนวยนับ คาเปCาหมาย ที่ไดAรับ
ใบสั่งซื้อ/
จัดสรร
สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดA
คาเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

2.โครงการจางเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต?อ)

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส?งเบิกจ?ายเงินค?าจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจางเหมาฯ
และไดมีการเบิกจ?ายค?าจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
๓. โครงการจางเหมาบํารุงรักษา
เครื่องยนตEกําเนิดไฟฟGาสํารอง
ของ ศสข.๔ (นม)
ระยะเวลา เม.ย.62
4.งานตรวจสอบสถานภาพ
เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดจางบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ความสําเร็จคิดเปDน รอยละ
สํารองใหสามารถใชงานไดอย?าง
รอยละของการ
มีประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน

100

25,000

ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ
ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณE ICT การดําเนินงานเปDน
รายเดื
ทุกวันทําการทุกระบบ
รายเดืออนน

12

-

เดือน

รอดําเนินการ

-

หากดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
ถือว?าทํางานครบ 100 โดยแบ?ง
เปDนไตรมาสละ 25% (4ไตรมาส)
ไดทําปฏิทินพรอมทําการตรวจสอบ
ติดตามสภาพการทํางานของระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE ICT
ทุกระบบ เปDนประจําทุกวัน
ครบถวน
เปDนระยะเวลา 3 เดือน

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ?งเปDนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได

25

-

-

-

-

-

-

ค?าเปGาหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

5. งานใหบริการระบบสื่อสาร
ดาวเทียมสื่อสารผ?าน
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(Mobile)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เชื่อมโยงเครือข?ายและควบคุมระบบ
ความสําเร็จเปDนไป
พรอม การดานการติดต?อสื่อสารผ?าน ตามจํานวนครั้งที่
พรอมใหบริ
สามารถออก
รถยยนตEสื่อสารดาวเทียมตามที่ไดรับ
ปฏิบัตกิงาน
มอบหมาย
และใหบริ
ารดาน
ดานการสื่อสารได

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงิน
ที่ทํา
จํานวนเงิน
สัญญา/
หนวยนับ คาเปCาหมาย ที่ไดAรับ
ใบสั่งซื้อ/
จัดสรร
สั่งจAาง) โอนใหA.....
รอยละ

100

งบประมาณ
ตามจํ
านวน
เปDนไปตาม

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน

หากดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
ถือว?าครบ 100 โดยแบ?งเปDน

จํานวนครั้งที่
ออกปฏิบัติภารกิจ

4 ไตรมาส ๆ ละ 25%

- นํารถยนตEสื่อสารดาวเทียม

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดA
คาเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

24,840

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ?งเปDนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได

25

0

24,840

100

100

(คิดรอยละ
การเบิกจ?าย
ที่ขอ
ครบถวน

ค?าเปGาหมาย 100)

ออกปฏิบัติภารกิจตามขอสั่งการจน

0

เท?ากับ
100%

เสร็จสิ้นเรียบรอย รายไตรมาสที่ 1
จํานวน 3 ครั้ง และเบิกจ?ายเรียบรอยแลว

6. งานใหบริการระบบ
ประชุมวีดิทัศนEทางไกล (VCS)

ติดตั้ง ควบคุมใหบริการประชุม
ระบบวีดิทัศนEทางไกล แก? กระทรวง

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทบวง กรม ตามที่ไดรับมอบหมาย

ความสําเร็จเปDนไป
ตามจํานวนครั้งที่

รอยละ

100

0

-

สามารถติดตั้ง
การ ้งของ
ไดต?อจํใหบริ
านวนครั
ขอสั่งการหรือรอง

ไดใหบริการประชุมระบบ
วีดิทัศนEทางไกล ตามที่ไดรับ

100
0
100
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
(มี 4 ไตรมาส

มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ถือว?าทํางานครบ 100
ไตรมาสที่ 1 จํานวน 14 ครั้ง

ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0

25

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

25

แบ?งเปDนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
ค?าเปGาหมาย 100)

7. งานพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดส?งบุคลากรเขาสัมมนาและรับการ
ฝYกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ไดรับแจง

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
คิดเปDนรอยละ

รอยละ

100

เงินงบประมาณ

-

ไม?มีหลักสูตรโครงการพัฒนา

บุคคลากรดานเทคโนโลยี

เปDนไปตาม
จํานวนครั้ง
ที่เขารับการ

สารสนเทศและการสื่อสาร
แต?อย?างใด

อบรม สัมมนา

8.. งานการตรวจซ?อมระบบ

ทราบถึงการขัดของของเครื่องมือสื่อสาร รอยละความสําเร็จ

เครื่องมือสื่อสารในจังหวัดเครือข?าย และอุปกรณE ICT แลวออกทําการตรวจซ?อม ของการดําเนินงาน
ได
รับผิดชอบ
ใหสามารถใชการได
คิดเปDนรอยละ

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอยละ

100

เงินงบประมาณ

เปDนไปตาม
จํานวนครั้ง
ที่ออกดําเนินการ
ตรวจซ?อม

-

ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE 100
0
100
25
(มี 4 ไตรมาส
ICT สามารถใชงานไดดีเปDนปกติ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน

แบ?งเปDนไตรมาสละ

การทํางานครบ 100 ของ

25% (หากทํางาน

ทุกครั้ง)

ไดค?าเปGาหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

10. โครงการจางเหมาลางบํารุงรักษา ดําเนินการจัดจางลางระบบเครื่องปรับ

ระบบเครื่องปรับอากาศประจํา อากาศ
ศสข.๔ (นครราชสี
(นม) มา)
ศสข.4

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงิน
ที่ทํา
จํานวนเงิน
สัญญา/
หนวยนับ คาเปCาหมาย ที่ไดAรับ
ใบสั่งซื้อ/
จัดสรร
สั่งจAาง) โอนใหA.....

ความสําเร็จของการ ครั้ง
ดําเนินงานคิดเป%น
จํานวนครั้ง

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

2

20,000

-

รอดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดA
คาเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปHนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ รวมรAอย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ธ.ค.61-ม.ค.62

และครั้งที่ 2 มิ.ย.62-ก.ค.62
10.โครงการบํารุงรักษาเชิง
บํารุงรักษาเชิงปGองกันเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE ICT และอุปกรณE ICT ของ ศสข.4 (นม.)
ในจังหวัดเครือข?าย
และจังหวัดเครื่อข?ายป5ละ 2ครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.62
และครั้งที่ 2 เดือน ก.ค.62

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
คิดเปDนจํานวนครั้ง

ครั้ง

2

32,000

-

รอดําเนินการ

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
เปDนรายเดือน

เดือน

12

-

-

ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตE

11. งานปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตEของ ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตEของ ศสข.4
นม. ใหมีความสวยงามทันสมัยและ
สามารถใชงานเปDนแหล?งคนควาขอมูล
ที่ถูกตองเปDนจริงและเปDนป\จจุบัน

11. โครงการนิเทศงานใหกับ
จังหวัดในเครือข?าย

ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบป\ญหา
ความสําเร็จคิดเปDน รอยละ
อุปสรรค เสริมสรางแนวทางและความ
รอยละของการ
รูสึกการปฏิบัติที่ถูกตอง ตรงกันกับจังหวัด
ดําเนินงาน
เครือข?ายป5ละครั้ง

ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)ใหสวย
ทันสมัยสามารถใชเปDนแหล?ง
คนควาขอมูลที่ถูกตองเปDนจริงและ
เปDนป\จจุบัน ครบถวน จํานวน 3

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ?งเปDนไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได

25

ค?าเปGาหมาย 100)

100

16,000

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปBาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปBาหมาย
ไดAรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ)

1.งานใหบริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)
และการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการระบบการประชุมวีดิทัศน
กัทางไกล
บกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ตาง ๆ ตามที่รองขอใชบริการ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ใหบริการ

2.งานใหบริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ
รอยละ
ถวายความปลอดภัยดานการสื่อสาร
ความสําเร็ข
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของการ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ใหบริการ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจน
ออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
หรือสาธารณภัยตาง ๆ ไดรับการรองขอ
หรือขอรับการสนับสนุน
ดําเนินการโดยสงเจาหนาที่ ศสข.5 (อด.)
รอยละ
เขารับการฝMกอบรมหลักสูตรตาม
ความสําเร็จ
โครงการตางๆ ของสวนกลาง และของ
ของการเขารับ
จังหวัดที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
การฝMกอบรม

รอยละ

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) โอนใหA.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

ประชุมผานระบบวีดิทัศนทาง
ไกล (VCS) จํานวน 12 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
คาเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม รAอยละของ รAอยละ รวมรAอย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
25
(มี 4 ไตรมาส

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รAอยละไตร รAอยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม รAอยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)

0

25

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป6นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)

25

100
0
100.00
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป6น แบงเป6นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ
ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)
นิเทศงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 50
0
50
50
0
จํานวน 1 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปNงบประมาณ
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป6น แบงเป6น 2 ครั้ง
การทํางานครบ 100 ของ
ครั้งละ 50%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)

25

8,428

50

38,500.00

แบงเป6นไตรมาส

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)

3.โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสรางประสิทธิภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาปรับใชให
เกิดประโยชนกับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม
และประสานงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหกับ
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปNละ2
ครั
้ง) ครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62
ระยะเวลา

ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
จํานวนสื่อสาร
เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก
จังหวัดที่ไดรับ
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคราย การนิเทศงานให
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ
คําปรึกษา
ติดตามและ
ประสานงาน

รอยละ

100

170,000

-

รอยละ

100

50,000

-

ครั้ง

2

80,000

-

ออกภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 100
0
100.0
จํานวน 4 ครั้ง
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป6น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

เขารับการฝMกอบรม,สัมมนา
จํานวน 1 ครั้ง

29,780.00

-

29,780.00

17.52

0

17.52

8,428

16.86

0

16.86

0.00

48.13

ดําเนินการสงเบิกครบถวน

-

0

38,500.00

48.13

ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62
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แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
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ศสข. 5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปBาหมาย

หนวยนับ คาเปBาหมาย
5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
ป;องกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT
ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.)และ
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62
ระยะเวลา

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.) และ
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

หนวยงานและ
จังหวัดที่ไดรับ
การบํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ
สํ(UPS)
ารองไฟฟ;
และา

ครั้ง

อุปกรณ ICT
ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62
6.โครงการบํารุงรักษา
- สํารวจระบบกลองโทรทัศนวงจรป_ด
ระดับความ
รอยละ
กลองโทรทัศนวงจรป_ด (CCTV) (CCTV)
สําเร็จของการ
ป;องกันการโจรกรรม
(CCTV) ศสข.5 (อด.)
- จัดจางตามระเบียบพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ทรัพยสินของทาง
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ราชการ
7.โครงการบํารุงรักษา
-สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
และจังหวัดลูกขาย
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

8.โครงการจางบํารุงรักษาและ

ระดับความสําเร็จ รอยละ
ของการป;องกัน
ความเสียหายของ
อุปกรณเครือขาย
การสื่อสาร
ไมใหขัดของ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการบํารุงรักษา

-สํารวจรถยนตและเครื่องยนต
กําเนิดไฟฟ;า UPS
รถจักรยานยนต และเครื่องยนต -จัดจางตามระบียบพัสดุ
รถยนต
กําเนิดไฟฟ;า ศสข.5 (อด.)
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ รถจักรยานยนต
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. และเครื่องยนต
ด า
กํากํเนิาดเนิไฟฟ;

เปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนต,

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

2

50,000

-

100

30,000

-

100

30,000

-

100

50,000

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
A
B
C
C=A+B

คาเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ
D
F
G
G=D+F

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L

-

เพื่อยืดอายุการ
ใชงาน
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แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

9.โครงการจางบํารุงรักษา
อุปกรณสํารองไฟฟ;า UPS ศสข.5
(อด.) และลูกขาย 8 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

10.โครงการจางบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
สํานักงานของ ศสข.5 (อด.)

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟ;า UPS
-จัดจางตามระบียบพัสดุ
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล
ศสส.สป.

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปBาหมาย

าหมาย
รอยละความสําเร็จ หนวยนั
จํานวนบ คาเปB100
ของการป;องกัน
ความเสียหายของ
อุปกรณในกรณี

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
50,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
-

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
A
B
C
C=A+B

คาเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ
D
F
G
G=D+F

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L

กระแสไฟฟ;าทองถิ่น

ขัดของ
-สํารวจเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รอยละ
รอยละ
ตอพวง
ความสําเร็จ
-จัดจางตามระบียบพัสดุ
ของการบํารุง
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ รักษาเพื่อยืดอายุ
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
การใชงาน

11.งานจางเหมาพนักงานบริการ จางเหมาบุคคลธรรมดา ตําแหนงพนักงาน
จางเหมา
จํานวน
ศสข.5 (อุดรธานี)
จางเหมาบริการ ทําความสะอาดอาคาร พนักงานบริการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สํานักงานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5
ตามกําหนดเวลา
(อุดรธานี) และอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 งาน

100

1

20,000

114,000
114,000
(เดิมแผนกําหนด
108,000 บาท
สป.มท.กําหนดคาจางเพิ่ม

ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน

1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ

100
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป6น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)
100

0

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป6นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)
100
64
0

25

1,700

0

1,700

8.50

0

8.50

64

28500

0

28,500

25

0

25

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ประจําปN 2562 ของ ศสข.5(อุดรธานี)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับ
=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. สงเบิกจายเงินคาจาง
11.งานจางเหมาพนักงานบริการ จางเหมาบุคคลธรรมดา ตําแหนงพนักงาน
ศสข.5 (อุดรธานี) (ตอ)
จางเหมาบริการ ทําความสะอาดอาคาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สํานักงานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5
(อุดรธานี) และอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
(ตอ)

จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจายคาจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
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ศสข. 5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

12. โครงการซอมบํารุงพื้นหลังคา

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-ไดดําเนินการสํารวจตรวจพบความเสียหาย

(ดาดฟ;า) อาคารบานพัก ศสข.5 บริเวณหลังคาอาคารบานพัก ศสข.5
(อุดรธานี)
(อุดรธานี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
-จัดจางตามระบียบพัสดุ
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ/
ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป.
13.งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจําปN 2562
ประจําปN (งานการเงินและบัญชี
(งานการเงินและบัญชี งาน
งานเบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จาง
เบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ)
จัดจาง งานธุรการ และงานสาร ตามวงเงินที่ไดจัดสรร ใหเป6นไปตาม
บรรณ งานพัสดุ)
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปBาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนั
าหมาย 100,000
รอยละ
รอยละบ คาเปB100
ความสําเร็จ
ของการป;องกัน
ความเสียหาย
ตอทรัพยสินของ
ทางราชการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
464,000
ในการบริหาร
(ครั้งที่ 1 ไดรับ
จัดการงานงบ
โอนจัดสรร)
ประมาณใน
การจัดซื้อ จัดจาง
งานพัสดุ และ
การเบิกจายให
เป6นไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปBาหมายที่ทําไดA
A
B
C
C=A+B

คาเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ
D
F
G
G=D+F

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรAอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L

-

เบิกจายไตรมาส 1
ตามวงเงินที่ได
รับจัดสรร

100
0.00
0.00
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป6น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป6นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป;าหมาย 100)

25

197,176.51

0

197,177

42.49

0

42.49

100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.6 (ขอนแกน)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการจางเหมาบุคคลทํางาน
ดานสารสนเทศ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.จางเหมาจางเหมาบุคคล
ทํางานดานสารสนเทศ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

รอยละความสําเร็จ รอยละ

100

ของการให
ดําเนินการ

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

162,000
174,000
(เดิมแผนกําหนด
162,000 บาท
สป.มท.กําหนดค3าจางเพิ่ม

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน

1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
100

0

100

64

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเป@นร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0

64

43500

0

43,500

25

0

25

0

64

28500

0

28,500

25

0

25

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ประจําป2 2562 ของ ศสข.6(ขอนแก3น)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง

=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. ส3งเบิกจ3ายเงินค3าจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 14,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจ3ายค3าจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
2.จางเหมาทําความสะอาด
อาคาร ศสข.6 (ขก.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต3อ)

ดําเนินการจางเหมาบุคคลทําความ
สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก3น) และ
บริเวณโดยรอบ

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการให
ดําเนินการ

100

108,000

114,000

กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน

1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ

100

0

100

64

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

ประจําป2 2562 ของ ศสข.6 (ขอนแก3น)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับ
=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.6 (ขอนแกน)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ดําเนินการจางเหมาบุคคลทําความ
สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก3น) และ
บริเวณโดยรอบ

3.การใหบริการ ระบบประชุม
วีดิทัศนCทางไกล (VCS)
(VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการงานการประชุมผ3านทางระบบ
วีดิทัศนCทางไกล (VCS) กับส3วนราชการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

2.จางเหมาทําความสะอาด
อาคาร ศสข.6 (ขก.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต3อ)

เปQาหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเป@นร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

5. ส3งเบิกจ3ายเงินค3าจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
และไดมีการเบิกจ3ายค3าจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)

4.การใหบริการรถยนตCสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

5.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําป2
งบประมาณ 2562 ของ
ศสข.6 (ขก)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

และหน3วยงานต3าง ๆ ตามที่ไดรับคํารองขอ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ใหบริการงาน
(จํานวนครั้ง)

รอยละ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

-

-

มีหน3วยงานขอใชบริการ
- ต.ค.61 = 1 ครั้ง
- พ.ย.61 = 3 ครั้ง
- ธ.ค.61 = 6 ครั้ง
สามารถบริการได จํานวน 10 ครั้ง

ใหบริการงานดานการสื่อสารผ3านรถยนตC รอยละความสําเร็จ รอยละ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ความสําเร็จของ
การใหบริการงาน
(จํานวนครั้ง)

ดําเนินการจัดฝMกอบรมและสัมมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเจาหนาที่ของ
ศสข.6 (ขอนแก3น) และเจาหนาที่สื่อสาร
ลูกข3าย

100

รอยละ

100

0

-

มีหน3วยงานขอใชบริการ
ระหว3างเดือน ต.ค.61-ธ.ค.61
จํานวน 6 ครั้ง สามารถ
ใหบริ
าร 6 ครั้ง
ได จํากนวน

100

40,000

-

สามารถส3งเจาหนาทื่เขารับ
การฝMกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต3างๆ จํานวน 3 คน
1 หลักสูตร ไดตามเปJาหมาย

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)

25

-

-

-

25

32,200

-

32,200

-

25.00
(มี 4 ไตร
แบ3
มาสงเปIนไตร
มาส
ละ 25%)

0

0.00

0

25.00

หากเบิกจ3าย
ได
ยอดตามที่ขอเบิกจ3ายทั้งหมดในครั้งนั้น)

25

4,705

-

4,705

25.00
(มี 4 ไตร
มาสงเปIนไตร
แบ3

0

25.00

มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ3าย
ได
ยอดตามที่ขอเบิกจ3ายทั้งหมดในครั้งนั้น)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.6 (ขอนแกน)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

100

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณC รอยละความสําเร็จ รอยละ
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนินการ ของการดําเนินการ
ก็ต3อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุดใชงาน
ไม3ได)

100

70,000

-

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด
รอยละ
รอยละ
ที่เปIนเครือข3ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ความสําเร็จ
เพื่อรับทราบปdญหาอุปสรรค และดําเนิน ของการดําเนินการ
แกไข
(ป2ละ 2 ครั้ง)

100

50,000

-

100

-

-

และจังหวัดที่เปIนเครือข3ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

70,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

หน3วยงานและ รอยละ
จังหวัดที่ไดรับ
การบํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณC ICT
(ป2ละ 2 ครั้ง)

(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณC ICT ของ ศสข.6 (ขก.)

ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณC ICT
ที่ใชงานประจําศสข.6 (ขก.)
และจังหวัดที่เปIนเครือข3ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
7. โครงการบํารุงรักษาแบบแกไข
(Corrective
Maintenance:CM)
เครื
่องมือสื่อสารและอุปกรณC ICT
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

6.โครงการบํารุงรักษาเพื่อปJองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

เปQาหมาย

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

จังหวัดที่ไดดําเนินการแลวที่ 100
100
50
ศสข.6 (ขอนแก3น)
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ รอยละของ
านวน 2 ครั้ง/ป2
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน จํการ
การทํางานครบ 100% ของ เท3ากับ
50%/ครั
้ง)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเป@นร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0

50

4,885.11

-

4,885.11

6.98

0

6.98

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)

25

4,885.11

-

4,885.11

6.98

0

6.98

0

50

4,160.00

-

4,160.00

8.32

0

8.32

0

25

-

0

0.00

ค3าเปJาหมาย 100)

1. ค3าตรวจซ3อมแก
กระแสไฟฟJาขัดของ
(8 พ.ย. 61)
2. ค3าเดินทางไปราชการตรวจ
ซ3อม VCS ที่ จ.รอยเอ็ด
(17-18 ต.ค. 61)
3. ค3าตรวจซ3อมอุปกรณC
คอมพิวเตอรC (จัดซื้อ Hard-disk)

8.โครงการนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยมจังหวัดที่เปIนเครือข3าย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการตรวจเยี่ยมและ 100
0
100
50
ตรวจรับอุปกรณดับเพลิง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ รอยละ 100
ระหวางวันที่14-16 พ.ย.61 ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน จํานวน 2 ครั้ง/ป2
การทํางานครบ 100 ของ =50%/ครั้ง)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)

9.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและขอมูลที่สําคัญ
ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน3วยงานเพื่อนําไปเผยแพร3ผ3าน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
Web Site
2.พัฒนา/ปรับปรุงหนา เว็บเพจของ
เว็บไซตCใหสวยงาม

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

รอยละ

ไดดําเนินการรวบรวม
ขอมูลที่สําคัญของ
หน3วยงานและนําไป
เผยแพร3ผ3าน Web Site
ของหน3วยงาน

100

0

100

25

-

-

-

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาสละ
การทํางานครบ 100 ของ

25% (หากทํางานได

ทุกครั้ง)

ค3าเปJาหมย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.6 (ขอนแกน)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

1.รวบรวมขอมูลครุภัณฑC
2.จัดทําฐานขอมูล
3.จัดเก็บฐานขอมูล
4.เผยแพร3ผ3าน Web Site

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

10. โครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลครุภัณฑCสํานักงาน
ศสข.6 (ขก)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ
รวมร>อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

-

-

1. รวบรวมขอมูลครุภัณฑC
2. จัดทําฐานขอมูล
3. จัดเก็บฐานขอมูล
4. เผยแพร3ผ3าน Web Site
Internet ของหน3วยงาน

11. โครงการปรับปรุงระบบ
จัดหาอุปกรณและดําเนินการปรับเปลื่ยน
ไฟฟJาแสงสว3างภายในอาคาร
โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น)
ศสข,6 (ขอนแก3น) เปIนชนิด LED
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

10,000

-

ยังไม3ไดดําเนินการ

12. โครงการจัดทําระบบตัด/ต3อ จัดหาอุปกรณและดําเนินการปรับเปลื่ยน
อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศ โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น)
หองเครื่องมือสื่สาร ศสข.6 (ขก.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

10,000

-

ยังไม3ไดดําเนินการ

-

13. โครงการซ3อมเครื่องกําเนิด
ไฟฟJา ของถานีสื่อสารจังหวัด
อํานาจเจริญ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

20,000

-

ยังไม3ไดดําเนินการ

-

จัดหารอุปกรณและดําเนินการปรับเปลื่ยน
โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น)

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค3าเปJาหมาย 100)
0

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเป@นร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

-

-

0

-

0

-

-

0

-

0

-

-

0

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

1.โครงการบริการระบบสาร
สนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.1 ระบบวีดิทัศน5ทางไกล
1.2 ระบบโทรศัพท5
1.3 ระบบเครือข<ายคอมพิวเตอร5
1.4 ระบบสื่อสารดาวเทียม
1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย
เครือระบบสารสนเทศอิ
ข<าย
1.6
เล็คทรอนิกส5

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปCาหมาย
ไดBรับจัดสรร

ดําเนินการใหบริการระบบสื่อสารและ รอยละความสําเร็จ รอยละ
95
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง/
ของการดําเนินงาน
ทุกระบบ
สามารถใชงาน
หลัเกณฑ5และเวลามาตรฐานตามประกาศ
ของ ศสส.สป.
ไดเป9นปกติ

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

กําหนดขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําแผนงานบํารุงรักษา
2.จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4.ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบ

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดB
คาเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
25

0

25

25
ตามรายงาน

0

25

20

0

20

20

0

20

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละ รBอยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รBอยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0
0

จังหวัดในข<ายรับผิดชอบ แบ<งเป9น

2 รอบ รอบที่ 1 (ต.ค.61-ม?.ค.62)

รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)
5.รายงานผลการดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบฯ แต<ละงาน
ให ผอ.ศสข.7(เชียงใหม<)
โดยแบ<ง 5 ขั้นตอนละ 10% รวม

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอบละ 50% กําหนด 2 รอบ

ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการ
1. ทําแผนงานบํารุงรักษา 10%
2. บํารุงรักษา ศสข.7 (เชียงใหม<)

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพทํางาน รอยละความสําเร็จ รอยละ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุปกรณ5ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของการดําเนินการ
ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน ทุกระบบทุกวันทําการ

95
ทุกระบบ
สามารถใชงาน

กําหนดขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําแผนงาน
2.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เครือข<าย ดังนี้

ไดเป9นปกติ

3.หัวหนาฝFายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 ระบบเครือข<ายสื่อผสม (MPLS)

หัวหนาฝFายเทคโนโลยีการสื่อสาร

2.2 ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไกล

ดําเนินการนิเทศงานจังหวัดใน
ข<ายรับผิดชอบแบ<งเป9น 2 รอบ
รอบที่ 1 (ต.ค.61-มี.ค..62)
รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)

2.3 ระบบศูนย5ขอมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
2.4 ระบบปMองกั้นและกําจัดไวรัส
แบบองค5กร

0

0

ตามรายงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปCาหมาย
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

4.รายงานการดําเนินการ
ให ผอ.ศสข.7(เชียงใหม<)

ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน

โดยแบ<ง 4 ขั้นตอนละ 25 % รวม

เครือข<าย ดังนี้ (ต<อ)

รอบละ 50% กําหนด 2 รอบ

2.5 ระบบโทรศัพท5 (MD110)

ไตรมาสที่ 1

2.6 ระบบโทรศัพท5 (IP Phone)

1. ทําแผนงานตรวจสอบสถานภาพ

2.7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส5

2. ตรวจสอบสถานภาพการใชงาน

2.8 ระบบการประชุมวีดิทัศน5
ทางไกล
VCS)
2.9 ระบบสื
่อสารดาวเทียม

ระบบฯของศสข.7 (เชียงใหม<)

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดB
คาเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละ รBอยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รBอยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)

(C-Band)
2.1i0 ระบบเครื่องยนต5กําเนิดไฟฟMา
2.11 ระบบไฟฟMาสํารอง ระบบสายดิน

และระบบปMองกันกระแสไฟฟMา
กรรโชก
2.12 ระบบไฟฟMาแสงสว<างและ
ระบบ
เครื่องปรับอากาศ
2.13 ระบบวิทยุสื่อสาร
2.14 ระบบ CCTV
2.15 ยานพาหนะ

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปCาหมาย
ไดBรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

3.การติดตามควบคุม การบํารุง - ดําเนินการ ตรวจสอบ ควบคุมการ
รักษาอุปกรณ5เครื่องมือสื่อสาร ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ5เครื่องมือ
โครงการ (Out Sourcing)
สื่อสารตามโครงการ (Out Sourcing)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
- นําเสนอผูบังคับบัญชา

เปCาหมาย

กํากับตรวจสอบ
และรายงานผล

ระบบ

การดําเนินการ

ทุกระบบ
สามารถ
ใชงานได
เป9นนปกติ
ไดเป9
ปกติ

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

กําหนดขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําแผนงาน
2.จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4.ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม
5.รายงานผลการปฏิบัติงาน
แก< ผอ.ศสข.7(เชียงใหม<ป

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดB
คาเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
25

25

20

20

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละ รBอยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รBอยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0
0

ไตรมาสที่ 1
1. ทําแผนงานติดตาม
ควบคุ
มฯ ่ออกปฏิบัติงาน
2.เจาหนาที
ระบบดับเพลิง,ระบบวีดีทัศน5
ทางไกล
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5
ของ ศสข.7 (ชม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5บริเวณ
ศสข. 7 (เชียงใหม<)

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

95
มีการ
ภูปรัมบิทปรุ
ัศน5ง

โดยรอบ
อาคาร
เพิ่มขอความเป9น

รายงานผล

รอบที่ 1 ต.ค.61-31มี.ค.62
รอบที่ 2 เม.ย62-ก.ย.62) รอยละ

ปรับเป9น

100

-

-

กําหนดขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําแผนงาน
2.จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3.ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5
บริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม<)
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
แก< ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม<)
ไตรมาสที่ 1
1. ทําแผนปรับปรุงภูมิทัศน5

0

0
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 7 (เชียงใหม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ)

5..โครงการประหยัดพลังงาน
ของ ศสข.7 (ชม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปCาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปCาหมาย
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) โอนใหB.....

- กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตาม รอยละความสําเร็จ รอยละ
95
หลัเกณฑ5 ศสส.สป.
ของการดําเนินการ รายงานผลปรับเป9น
- ประกาศใชมาตราการประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ รอยละ
100
- ดําเนินการหลักเกณฑ5
ประหยัดพลังงาน
- ติดตามแกไขใหมีผลสัมฤทธิ์
ในการใชพลังงาน
- บันทึกตามแบบรายวัน
ไฟฟMา
- นําเสนอผูบังคับบัญชา

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

กําหนดขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจขอมูล
2. จัดทําแผน
3. ดําเนินการประหยัดพลังงาน
ไฟฟMา ประปา
4. รายงานผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คาเปCาหมายที่ทําไดB
คาเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม รBอยละของ รBอยละ รวมรBอยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
-

30

30

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปDนรBอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม รBอยละ รBอยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม รBอยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0
0
-

ไตรมาสที่ 1
1. ดําเนินการสํารวจขอมูล
2. ทําแผนประหยัดพลังงาน
6.การเบิกจ<ายงบประมาณ
ในภาพรวม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตามกฎเกณฑ5เวลาที่กําหนดเบิกจ<าย
งบประมาณประจําปi 2562

รอยละของความ รอยละ
สําเร็จของการ
- งบลงทุน งบดําเนินงาน หมวดค<าตอบแทน ดําเนินงาน
ใชสอยและวัสดุ ค<าสาธารณูปโภค
งบกลาง

100

-

-

ไม<มีรายงาน

- บันทึกแบบรายงานการเบิกจ<ายเป9นรายเดือน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส>วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หน>วย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ)

1.การนิเทศงานและใหกับ
เจาหนาที่กลุ)มงานขอมูลฯ ของ

ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยี
จํานวนครั้งที่เขา
สารสนเทศ
สารสนเทศและการสื
่อสารใหกับเจาหนาที่ ทําการนิเทศงาน
สํานักงานจังหวัดในข)าย 6 จังหวัด กลุ)งานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัดในข)าย
และครบทั้ง
สํานักจังานจั
ย
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ก.พ.62-มี.ค.62 6อําจันวยการ
งหวัด ไดแก)
งหวัดงพิหวั
ษณุดในข)
โลกาแพร)
6 จังหวัด
ครั้งที่ 2 ก.ค.62-ส.ค.62
น)าน ตาก อุตรดิตถ5 และสุโขทัย
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
-ขออนุมัติเดินทางไปราชกา
- นิเทศงาน/ใหความรู/แลกเปลี่ยน
/ ญหาและอุปสรรค
รัความรู
บทราบป8
- รวบรวมขอมูล/ขัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา
- เผยแพร)ทางเว็บไซต5

เป<าหมาย

จํานวนเงินที่
หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
ได;รับจัดสรร

ครั้ง

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5ที่จําเป=นต)อการ รอยละความสําเร็จ รอยละ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการดําเนินการ
และการสื่อสาร เพื่อใหการทํางานมี
ประสิ
ทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทัขาย
้งการจาง
- สืบราคาจากทองตลาด/หาผู
-ผูรับจาง

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ขอความเห็นชอบ/อนุมัติซื้อ-จาง

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ5

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) โอนให;.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
ค>าเป<าหมายที่ทําได;
ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร;อยละของ ร;อยละ รวมร;อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

2 ครั้ง

50,000

-

ไม)ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในไตรมาส

0

100

60,000

-

ไม)ไดรายงาน

0

ผลการเบิกจ>าย
จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท)
ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร;อยละไตร ร;อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร;อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0

0

0

0

- จัดทําใบสั่งซื้อ-จาง
- ตรวจรับพัสดุ/งานจาง
- ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินใหกับผูขาย/ผูรับจาง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส>วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หน>วย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ICT ใหกับจังหวัด ในข)าย
รับผิดชอบ

ของจังหวัดในข)ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) โอนให;.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

40,000
รายงานมาเป=น
50,000

-

ไม)ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

6,600
รายงานมาเป=น
40,000

-

จํานวนเงินที่
หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
ได;รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ)

3.โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา
ปC(PM)เครื
องกัน ่องมือสื่อสาร และอุปกรณ5 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT

เป<าหมาย

จํานวนครั้งที่เขา
ดําเนินการและ
ครบทั้ง 6 จังหวัด

ครั้ง

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ค>าเป<าหมายที่ทําได;
ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร;อยละของ ร;อยละ รวมร;อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
0

ผลการเบิกจ>าย
จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท)
ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร;อยละไตร ร;อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร;อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0
0

0

28,500

ในไตรมาส

ไดแก) จังหวัดพิษณุโลก แพร) ตาก อุตรดิตถ5

ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ธ.ค.61-ม.ค.62 และสุโขทัย น)าน ใหมีความสะอาดเรียบรอย

ครั้งที่ 2 มิ.ย.62-ก.ค.62

สามารถใชงานไดอย)างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ขอความเห็นชอบ-ขออนุมัติจาง
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับจางดําเนินการ
- ตรวจรับการจาง
- ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินใหผูรับจาง
จางบํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศสํานักงาน จํานวน 11 เครื่อง ตาม

4.โครงการจางบํารุงรักษาทํา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟCา และเป=น

ระยะเวลา มี.ค.62

การยืดอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศ

100

ไม)ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

25

ในไตรมาส

- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง
- ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจาง

- จัดทําใบสั่งจาง/ ผูรับจางดําเนินการ
- ตรวจรับงานจาง
- ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินใหกับผูรับจาง
*รายงานมา 12 เครื่อง*
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส>วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หน>วย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
ได;รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ)

5.โครงการจางเหมาพนักงาน
บริการทําความสะอาดอาคาร
ทํและ
าสวน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต)อ)

เป<าหมาย

จางเหมาพนักงานทําคววามสะอาดอาคาร
รอยละ
รอยละ
และภายนอกอาคารใหสะอาด เรียบรอย
ความสําเร็จ
ตัดหญา ตกแต)งตนไม ภายในและบริเวณ ของการดําเนินการ
โดยรอบอาคารใหมีความร)มรื่นสวยงาม

100

114,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) โอนให;.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

114,000

กําหนดคิดร;อยละของการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ค>าเป<าหมายที่ทําได;
ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร;อยละของ ร;อยละ รวมร;อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100

0

100

64

0

64

25
0
ใหบริการ 4 หน)วยงาน 5 ครั้ง 100
0
100
จ
(มี
4
ไตรมาส
(ถาในกระบวนงาน
(1ภารกิ
จังหวัดเชียงใหม) นครสวรรค5
ทําครบตามขั้นตอนถือว)าเป=น แบ)งเป=นไตรมาส
พิษณุโลก ตาก
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค)าเปCาหมาย 100)

25

ผลการเบิกจ>าย
จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท)
ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร;อยละไตร ร;อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร;อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
28500
0
28,500
25
0
25

1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
ประจําปO 2562 ของ ศสข.6
(ขอนแก)น)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับ
=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส)งเบิกจ)ายเงินค)าจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจ)ายค)าจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
6. โครงการออกใหบริการติดต)อ
สื่อสารผ)านระบบสื่อสาร
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(รถยนต5สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการรถยนต5สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอด
ภัยดานสื่อสารแด) พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู)หัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ5ทุกพระองค5 ตลอดจน
ภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

180,000
แผนเดิมกําหนด
200,000

-

38,110

-

38,110

21.17

0

21.17
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส>วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หน>วย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ)

7.โครงการใหบริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน5ทางไกล
(VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการการประชุมผ)านทางระบบ
วีดิทัศน5ทางไกล (VCS) กับกระทรวง
ทบวง กรม และหน)วยงานต)าง ๆ ตามที่
ไดรับการรองขอ

เป<าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
ได;รับจัดสรร

รอยละ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของจํานวน
ครั้งที่รองขอรับ
บริการต)อจํานวน
- ไดรับหนังสือสั่งการ
- ติดตั้งเครื่อง/อุปกรณ และทดสอบการใชงานครั้งที่ดําเนินการได

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) โอนให;.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-

ใหบริการ 4 หน)วยงาน 11 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ค>าเป<าหมายที่ทําได;
ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร;อยละของ ร;อยละ รวมร;อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

25
0
100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือว)าเป=น แบ)งเป=นไตรมาส
สํานักงบประมาณ กรมปCองกันฯ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ดําเนินการแลวเสร็จ
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ค)าเปCาหมาย 100)

25

ผลการเบิกจ>าย
จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท)
ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร;อยละไตร ร;อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร;อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0.00

กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ5ออมทรัพย5 มท.

- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
- รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
8.โครงการออกตรวจซ)อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT
ใหกับจังหวัดในข)ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ออกทําการตรวจซ)อมเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ5 ICT ของจังหวัดในข)าย
รับผิดชอบที่ชํารุด ขัดของ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ตามจํานวน
ครั้ง
จํานวน
ครั้งที่ไดรับแจง/
ครั้งที่ออก
รองขอและ
ปฏิบัติ
สามารถ
ออกปฏิ
บัติงานได
หนาที่
- ไดรับคํารองขอ -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค5
- ตรวจซ.อมแกไขอุปกรณ
- รายงานผูบังคับบัญชา
9. โครงการซ)อมแซม และ
จางซ)อมและบํารุงรักษายานพาหนะ
รอยละ
รอยละ
100
บํารุงรักษายานพาหนะสํานักงาน สํานักงาน รถยนต5 2 คัน ดังน
ความสําเร็จ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ของการ
๑. รถยนตประจําสํานักงาน หมายเลข
ดํ
าเนินการ
ทะเบียน ๑ กช ๑๕๓๘ กทม.จํานวน๑คัน

40,000

-

แผนเดิมกําหนด

ไม)ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

0

0

0

0

0

0

ในไตรมาสนี้

20,000

20,000

-

ยังไม)ดําเนินการ

แผนเดิมกําหนด

30,000

๒. รถยนตประจําสํานักงาน หมายเลข
ทะเบียน ป ๗๐๗๓ พล. จํานวน ๑ คัน
- บํารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเหตุผล
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับจางดําเนินการ
- ตรวจรับงานจาง - ขออนุมัติเบิกจ.ายเงิน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

ภารกิจพื้นฐาน
1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร
1.1 รับ-สงขาวทางระบบ
รับ-สงขาว ระหวางจังหวัดในความรับโทรสารและ E-Mail
ผิดชอบกับสวนกลาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

-รายงานประจํา ฉบับ มีการมอบ
เดือน
หมายงาน/
-รายงานตาม
ผูรับผิดชอบ
ไตรมาส แบบ รต.2
และ รต.6

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

กําหนดขั้นตอนดังนี้
- รับขาวจากสวนกลาง/จังหวัด

- ตรวจสอบรายละเอียดขาว
- กระจายขาวไปยังปลายทาง
- ตรวจสอบผูรับขาว
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

1.2 สลับสายโทรศัพท?
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1.3 การใชวิทยุสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รับสาย-โอนสายโทรศัพท?ติดตอระหวาง
จังหวัด หรือ สวนกลาง

ใชเครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโตตอบ ติดตอ
ประสานงาน

ปฏิบัติทุกวัน

บริการไดทันที

ในรายงานกําหนดวา
รับ 1,200 ฉบับ
สง 300 ฉบับ
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
250 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
250 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
- รับขาว 224 ฉบับ

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 18.67
100
0 100 30.67

- สง 92 ฉบับ
กําหนดขั้นตอนดังนี้
- รับสายผูติดตอ
- โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง

0
0

18.67
30.67
0

- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
60 ครั้ง
100
0 100 24.00
กําหนดขั้นตอนดังนี้
- ตอบรับผูที่ติดตอเขามา
- สอบถามเรื่องที่ตองการใหประสานงาน

ไตรมาสที่ 1

-

0

24.00
0

- ดําเนินการหรือแจงใหเจาของเรื่องดําเนินการ

ไตรมาสที่ 1

60 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 24.00

0

24.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

รับ-สงหนังสือ/เอกสารของทางราชการ

รอยละของ
จํานวนหนังสือ
สงออกที่สงผาน
ระบบสารบรรณ
อิล็กทรอนิกส?

1.5 การติดตั้งอุปกรณ?ระบบ
การประชุมวีดิทัศน? (Codec)
และอื่น ๆ (แบบประจําที่)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต$อ
กับจังหวัด และสวนกลาง

1.6 การติดตั้งอุปกรณ?
MCU (แบบประจําที่)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ ต$อสาย Cat๕ เวลาเฉลี่ยรายการ
แลว Ping IP ไป จังหวัด และสวนกลาง
ติดตั้งอุปกรณ?
เครื่องมือสื่อสาร

ติดตั้งกลอง VCS,Monitor เครื่องเสียง

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.4 การใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส?
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

เวลาเฉลี่ยรายการ
ติดตั้งอุปกรณ?
เครื่องมือสื่อสาร

ฉบับ มีการมอบ
หมายงาน/
ผูรับผิดชอบ

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ในรายงานกําหนดวา
รับ 500 ฉบับ
สง 4,000 ฉบับ
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
50 ครั้ง

ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
50 ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

กําหนดขั้นตอนดังนี้
- รับเอกสารที่ตองการสงผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส?
- สแกนเอกสารใหอยูรูปแบบไฟล? PDF
- สงเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส?
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
ไตรมาสที่ 1
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
- รับขาว 128 ฉบับ
100
0 100 25.60

-

-

- สง 1,235 ฉบับ
100
0 100 30.88
การดําเนินการ
- การเตรียมความพรอมอุปกรณ?
ระบบ VCS กอนการประชุม
- ติดตั้ง ตรวจสอบ กลอง VCS , TV
เครื่องขยายเสียง
- ทดสอบอุปกรณ?ระบบ VCS
- ทดสอบการใชงานกับจังหวัดในขายฯ
ไตรมาสที่ 1
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
10 ครั้ง
100
0 100 20.00
การดําเนินการ
- การเตรียมความพรอมอุปกรณ?
MCU กอนการประชุมระบบ VCS
ไตรมาสที่ 1
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
10 ครั้ง
100
0 100 20.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

0
0

25.60
30.88
0

0

20.00
0

0

20.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.7 การควบคุมระบบการประชุม
ประชุมวีดิทัศน?ฯ ดวยโปรแกรม
ควบคุมการประชุมผานอุปกรณ?
MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

ในการประชุม VCS ไดดําเนินการตาม รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ขั้นตอน ดังนี้
ในการใหบริการ
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร?ใชควบคุม
ระบบการควบคุม
อุปกรณ? MCU
การประชุมวีดิทัศน?
- ทดสอบระบบVCSกับจังหวัด และสวนกลาง
ทางไกลผาน
- ตรวจสอบ Packit Loss และคาตางๆ อุปกรณ? MCU
ในระบบ VCS ของจังหวัดในขาย
- ติดตอระบบ VCSเขาMCU เขาสวนกลาง
พรอมบังคับภาพและเสียงจังหวัดในขาย
2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)
2.1 การติดตั้งและตรวจซอม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการรองขอ
รายงานตามไตรมาส ครัง้
คอมพิวเตอร?และอุปกรณ?
แบบ รต.4 ,ร.2
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค?
อัพเดทขอมูลใหม ๆ
ทุกวันทําการ
ครั้ง
ศสข.9 นว.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
50 ครั้ง

สามารถใชงาน
ไดปกติ

20,000

สามารถใชงาน
5,000
ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
24 ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

0

ไตรมาสที่ 1

10 ครั้ง

ดําเนินการ - ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 20.00

0

0

0

-

20.00

0

กําหนดขั้นตอนดังนี้
- จัดเตรียมขอมูลที่ตองการเผยแพร
- จัดทําขอมูล ในรูปแบบภาษา HTML,ASP ,PHP
- ทดสอบขอมูลและการแสดงผล
- Upload ขอมูลขึ้น Web Server
- ทดสอบเรียกใชงาน
ไตรมาสที่ 1
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
6 ครั้ง
100
0 100 25.00

-

0

25.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ตรวจสอบทุกวันทําการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

2.3 ระบบปhองกันและ
กําจัดไวรัสแบบองค?กร
(Nod 32 Server)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

รายงาน
ประจําเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

-

กําหนดขั้นตอนดังนี้
- ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ
ไดปกติ
(Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
ในรายงานกําหนดวา
ไตรมาสที่ 1
12 ครั้ง
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
3 ครั้ง
100
0 100 25.00
3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปQองกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในขาย รับผิดชอบ
3.1 การตรวจสอบศูนย?ขอมูลกลาง ตรวจสอบทุกวันทําการ
รายงานประจําวัน ครั้ง ทุกระบบ
ใช งปม.
กําหนดขั้นตอนดังนี้
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
- ทดสอบเสนทางการเชื่อมโยงไปยัง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ไดปกติ
Server ของแตละจังหวัด (Ping)
ในรายงานกําหนดวา
- ทดสอบเรียกใชงานเว็บไซต?
240 ครั้ง
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
ไตรมาสที่ 1
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
61 ครั้ง
100
0 100 25.42
3.2 การตรวจสอบระบบปhองกัน ตรวจสอบทุกวันทําการ
รายงานประจําวัน ครั้ง ทุกระบบ
ใช งปม.
กําหนดขั้นตอนดังนี้
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
และกําจัดไวรัสแบบองค?กร
- ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ
(Nod 32 Server)
ไดปกติ
(Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกําหนดวา
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
ไตรมาสที่ 1
240 ครั้ง
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
61 ครั้ง
100
0 100 25.42
4) การบํารุงรักษาเชิงปQองกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในขายรับผิดชอบ
4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง
- ตรวจสอบการทํางานเปjนประจํา
รายงาน
ครั้ง ทุกระบบ
ใช งปม.
กําหนดขั้นตอนดังนี้
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
คอมพิวเตอร?แมขายและ
ทุกเดือน
ประจําเดือน
- ตรวจสอบการทํางานเปjนประจํา
เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกขาย
ไดปกติ
ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสศ.สป.
ไตรมาสที่ 1
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกําหนดวา
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
12 ครั้ง
3 ครั้ง
100
0 100 25.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

0

25.00
0

0

25.42
0

0

25.42
0

0

25.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

4.2 การบํารุงรักษาระบบปhองกัน -ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกเดือน
รายงาน
และกําจัดไวรัสแบบองค?กร
ประจําเดือน
(Nod 32 Server)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

รายงานการเบิกจาย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจําเดือน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
5) การติดตาม ควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณH เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร?
เมื่อบริษัทฯ เขามาดําเนินการ
รายงานผล
ครั้ง ทุกระบบ
ใช งปม.
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
แมขาย (Data Server) และ
ภายหลังบริษัทฯ
เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกขาย
เขามาดําเนินการ
ไดปกติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกําหนดวา
4 ครั้ง
5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เขามาดําเนินการ
รายงานผล
ครั้ง ทุกระบบ
ใช งปม.
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
และอุปกรณ? MCU
ภายหลังบริษัทฯ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เขามาดําเนินการ
ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
4 ครั้ง
6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9 (นว.)
6.1 งานการเงินและบัญชี
6.1.1 หมวดคาตอบแทน
ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
ใชสอยและวัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
36 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ดําเนินการ 1 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

1 ครั้ง
ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

- ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

25.00

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
0

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00

0

0

0

0

0

0

25.00

0.00

-

-

ไตรมาสที่ 1

9 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

114,880.00

-

114,880.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

6.1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

6.1.3 หมวดงบกลาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

6.2 งานพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

6.3 การใชจายงบประมาณ
ประจําเดือน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

รายงานการเบิกจาย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจําเดือน

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.๙ (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
36 ครั้ง
รายงานการเบิกจาย ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
เงินงบประมาณ
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ประจําเดือน
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
รายงาน
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
ประจําเดือน
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
รายงาน
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
ประจําเดือน
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

ไตรมาสที่ 1

9 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

54,520.83

-

-

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

20,610.00

-

-

ไตรมาสที่ 1

-

3 ครั้ง
ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

-

0

-

54,520.83
-

0

-

20,610.00
-

0

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

6.4.2 จัดซื้อวัสดุ
สํานักงานของ ศสข.๙ (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ?ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ
เปjนที่จะตองดําเนินการจัดซื้อและจัดจาง
และจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ ตามกําหนดเวลา
การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจาง
สงมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน
หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน
จายเงินผูรับจางพรอมรับใบเสร็จรับเงิน
ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ
สงมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน
หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน
จายเงินผูขาย พรอมรับใบเสร็จรับเงิน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

6.4 การจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
6.4.1 จัดจางซอมครุภัณฑ?
สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

ดําเนินการตาม
กําหนดเวลา

ดําเนินการตาม
กําหนดเวลา

6.4.3 การจางพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม
ความสะอาด
และขออนุมัติดําเนินการจาง โดยดําเนิน
กําหนดเวลา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
การทั้งปo ตามบันทึกขอตกลงหรือสัญญา
จาง และสงมอบงานเปjนรายเดือน
กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย
งานผลการตรวจรับตอหน.หนวยงาน จาย
เงินใหผูรับจาง พรอมใบสําคัญการรับเงิน

ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
47 ครั้ง

-

ครั้ง/วัน มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
9 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
20 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 12.77

72,000.00

ดําเนินการ 6 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

6 ครั้ง

ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

-

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

- ครั้ง
ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

- ครั้ง

0

12.77

0

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00
0

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00

-

72,000.00

0

0

0.00

0

-

-

-

0

0

0.00

0

-

-

0

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

28,500.00

-

28,500.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

6.4.4 การจางพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ดําเนินการจางโดยดําเนินการทั้งปo ตาม
กําหนดเวลา
บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบงาน
เปjนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอตอ หน.หนวยงานจายเงินใหกับ

7.2 งานธุรการและ
สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

7.3 งานอาคารสถานที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

- รายงานประจําเดือน

- ดําเนินการ
ทุกวันทําการ

- รายงานประจําเดือน

- ดําเนินการ
ทุกวันทําการ

การสํารวจ/ตรวจสอบ/บํารุงรักษา

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

ผูรับจางพรอมใบสําคัญการรับเงิน
7) การบริหารงานทั่วไป
7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

- รายงานประจําเดือน

- ดําเนินการ
ทุกวันทําการ

ครั้ง

ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
36 ครั้ง
ฉบับ มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
รับ 1,000 ฉบับ
สง 750 ฉบับ
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/
ผูรับผิดชอบ ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

-

9 ครั้ง
- ขาวรับ 258 ฉบับ
- ขาวสง 141 ฉบับ
ไตรมาสที่ 1
- รับ 258 ฉบับ

-

- สง 141 ฉบับ
ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

25.00

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

-

43,500.00

0

25.00

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
25.8
18.8

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0

25.00

43,500.00

-

0

25.00
-

0

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.80
100
0 100 18.80

0
0

25.80
18.80

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

0.00

-

43,500.00

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-
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แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

8) การบริการตาง ๆ
8.1 การตรวจสอบ/บํารุง
รักษารถยนต? ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การซอมแซม บํารุงรักษา

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน

8.2 การจัดหองประชุม ของ การจัดเตรียมความพรอมอุปกรณ?/
ของ ศสข.9 (นว.)
โตpะ/เกาอี้ และทําความสะอาด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

8.3 การตรวจซอม
การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/
สาธารณูปโภค ของ ศสข.9 (นว.) ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เมื่อมีการแจงเสีย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

7.4 งานยานพาหนะ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

- รายงานผล
เมื่อดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว
-รายงานประจํา
เดือน

ครั้ง

รายงานประจํา
เดือน

ครั้ง

รายงานประจํา
เดือน

ดําเนินการทุกวัน/
รายงานประจํา
เดือน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

-

มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผูรับผิดชอบ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)
-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

-

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

25.00

-

-

-

0

-

0

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

-

0

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
-

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
0

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00

0

25.00

-

-

-

0

0

0.00

0

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปQองกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานข>อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ในขายรับผิดชอบ
9.1 การตรวจสอบระบบ
เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS)

ใชคําสั่ง Ping

ของ ศสข.9 (นครสวรรค?)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
9.2 การตรวจสอบระบบตูชุมสาย ใชโปรแกรม FIOL
โทรศัพท? MD 110 ของ ศสข.9
(นครสวรรค?)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

9.3 การตรวจสอบระบบสื่อสาร ใชคําสั่ง Ping
ขอมูล ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

9.4 การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัย
(Firewall)ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวารอยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวารอยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80
มีตรวจสอบขอมูล
ทุกวัน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

-

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน
ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

กําหนดขั้นตอนดังนี้
- ใชการตรวจสอบสัญญาณ
- ใชคําสั่ง Ping
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน
ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน
ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง
ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

25.42

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

-

-

-

0

0

25.42

0

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- ตรวจดูที่ตูเมนไฟฟhา
- โดยการสตาร?ทเครื่องยนต?
กําเนิดไฟฟhา
- ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟhา
ดูการจายไฟฟhาสํารอง

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟhา,
เครื่องยนต?กําเนิดไฟฟhา,
เครื่องสํารองไฟฟhา (UPS)
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80

ครั้ง

9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ
รอยละความสําเร็จ
ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND)
เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป.
ของการใชงานของ
แบบ FTDMA ของ ศสข.9 (นว.) - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ?ที่ อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
กําหนด
ระบบ และเครื่อง
- ทดสอบการใชงานโทรศัพท?ขาย มท. มือสื่อสาร ไมนอย
และ ขายองค?การฯ
กวาร>อยละ 80
9.7 การตรวจสอบระบบ
- ใชโทรศัพท?เรียกออกทางใกล และ
รอยละความสําเร็จ
โทรศัพท?และโทรสาร
ทางไกลไปยังจังหวัดในขายรับผิดชอบ ของการใชงานของ
ของ ศสข.9 (นว.)
และสวนกลาง
อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- ทดสอบการรับ-สงเอกสารผานเครื่อง ระบบ และเครื่อง
โทรสาร
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80
9.8 การตรวจสอบระบบ
ดูสถานะหลอดไฟที่ตูปhองกันไฟฟhา
รอยละความสําเร็จ
ปhองกันไฟฟhากระโชก (Surge
กระโชก
ของการใชงานของ
Protection) ของ ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
48 สัปดาห?
ทุกระบบ

ใช งปม.

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 12 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
ครั้ง

ทุกระบบ

ใช งปม.

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

-

0

สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน
ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-

-

0
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม
การเปsด - ปsด เครื่องปรับอากาศ
อัตโนมิติ ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ดูสถานะหลอดไฟ
- ตรวจการทํางานของ Magnatic
- ตรวจการทํางานของ Phase
Protector

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80
9.10 การตรวจสอบระบบ
- ใชเครื่องมือวัดตรวจสอบ
รอยละความสําเร็จ
กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร - ตรวจดูบอกราวด?
ของการใชงานของ
ของ ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80
9.11 การตรวจสอบระบบ
- ใชโปรแกรม VMS เชื่อมตอกับอุปกรณ? รอยละความสําเร็จ
โทรศัพท?ในขายกระทรวงมหาดไทย - Read parameter ดึงขอมูลจาก
ของการใชงานของ
(IP Phone) ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ?มาตรวจสอบ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80
9.12 การตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสาร
รอยละความสําเร็จ
วิทยุและเสาวิทยุสื่อสาร (Self
- ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา
ของการใชงานของ
Support) ของ ศสข.9 (นว.)
- ดูตูเครื่องควบคุมการกระพริบของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หลอดไฟ
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร>อยละ 80

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

-

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน

-

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 วัน

-

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง
ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง
ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 3 ครั้ง

25.42
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

0

25.42

25.00
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

-

-

-

0

0

25.00

0

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
อากาศของ ศสข.9 (นว.)
และการทํางานของเครื่อง
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ของการใชงานของ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกํ
า
หนดวา
อุปกรณ? ICT ทุกระบบ
12 ครั้ง
และเครื่องมือสื่อสาร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

- ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน
- ดูสถานะไฟการทํางาน
- ดูสถานะเกดวัดระดับน้ํายาเคมี

- ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน
ทํางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ?อื่น

- ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน
ทํางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ?
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไมนอยกวารอยละ 80

9.14 การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัยอุปกรณ?
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ดับเพลิง)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
9.15 การตรวจสอบอุปกรณ?
สลับสัญญาณ L3 (Router)
ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
Cisco รุน WS-C3850-24T
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
9.16 การตรวจสอบอุปกรณ?
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
Cisco รุน WS-2960x-24TS
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 ครั้ง

-

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 ครั้ง

-

ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
240 ครั้ง

-

25.00
ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

0

25.00

0

-

-

0

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

0

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

10) การบํารุงรักษาเชิงปQองกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณH ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ
10.1 การบํารุงรักษาระบบ
- ทําความสะอาดดูดฝุ|นตูชุมสาย
รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
- ตรวจสอบการทํางานของตูชุมสายโทรศัพท? ของการใชงานของ
ตูชุมสายโทรศัพท? MD 110
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
อัตโนมัติ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
- ตรวจสอบระบบไฟฟhาสํารอง
รอยละ 80
12 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

0

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกวันทําการ
ดําเนินการ 61 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

25.42

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท?โทรสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
10.3 การบํารุงรักษา
เครื่องปhองกันไฟฟhากระโชค
(Surge Protection)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท?
โทรสาร
- ตรวจสอบการทํางาน โทรออก รับสาย
- ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น
- ตรวจสอบการทํางาน

10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง
ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ
อากาศอัตโนมัติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น
- ตรวจสอบการทํางาน

10.5 การบํารุงรักษาระบบ
กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ทําความสะอาดบอกราวด?
- ย้ําจุดตอบาร?กราวด?ใหแนนหนา

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครัง้
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80

สามารถใชงาน

ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
สามารถใชงาน
ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

สามารถใชงาน

ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
สามารถใชงาน
ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ของการใชงานของ
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
รอยละ 80
12 ครั้ง

รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.6 การบํารุงรักษาระบบ
-ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ?เครื่องมือ รอยละความสําเร็จ ครั้ง
รถยนต?สื่อสารผานดาวเทียม
สื่อสารในรถยนต?สื่อสารผานดาวเทียม ของการใชงานของ
ประจําศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศ -ตรวจสอบสภาพรถยนต? น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ?ไมนอยกวา
และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) หมอน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่
รอยละ 80
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

10.7 การบํารุงรักษาระบบ
- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ? รอยละความสําเร็จ ครั้ง
โทรศัพท?ในขายกระทรวง
- ตรวจสอบการทํางาน
ของการใชงานของ
มหาดไทย ( IP Phone )
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
รอยละ 80
10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ
ICT ทุกระบบ และ ครั้ง
(Self Support) ของ ศสข.9(นว.) - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด? เครื่องมือสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เสาวิทยุสื่อสาร
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.8.2 สายสงและสายอากาศ
ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบสภาพสายสงสายอากาศ
- ตรวจวัดสายสงและสายอากาศดวย
เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น
ทําความสะอาดขั้วตอตาง ๆ

งบประมาณ (บาท)

สามารถใชงาน

ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

- ทําความสะอาด เป|าฝุ|น
- ลาง Filter กรองอากาศ

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

สามารถใชงาน

ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
เครื่องมือสื่อสาร
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
รอยละ 80
12 ครั้ง

10.8.3 ระบบสัญญาณไฟเสา - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใชงาน
20,000
วิทยุสื่อสาร (Self Support)
- ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ
เครือ่ งมือสื่อสาร
ไดปกติ
ของ ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
รอยละ 80
12 ครั้ง
10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน
15,000
ของการใชงานของ
ไดปกติ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
รอยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ?
เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหวาง
ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด
ผานใยแกวนําแสง (FMUX-01)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ?
สลับสัญญาณ L3 (Router)
ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
Cisco รุน WS-C3850-24T
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ?
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
Cisco รุน WS-2960x-24TS
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง
วิทยุสื่อสารแบบประจําที่
แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

- ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
- ดูดฝุ|น ทําความสะอาด
ของการใชงานของ
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
รอยละ 80
12 ครั้ง
ใช งปม.
- ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ
สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)
- ดูดฝุ|น ทําความสะอาด
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ไดปกติ
รอยละ 80
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
- ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน รอยละความสําเร็จ ครั้ง
- ดูดฝุ|น ทําความสะอาด
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80
- ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ
รอยละความสําเร็จ ครัง้
- ทําความสะอาด
ของการใชงานของ
อุปกรณ?ไมนอยกวา
รอยละ 80

10.14 การบํารุงรักษาระบบ - ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม
รักษาความปลอดภัย (Firewall) - ทําความสะอาด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

คิดจากกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

สามารถใชงาน

ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
สามารถใชงาน
ใช งปม.
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.
ของการใชงานของ
ไดปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ?ไมนอยกวา
ในรายงานกําหนดวา
รอยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา
เชาระบบเชื่อมโยงเครือขายระบบ อุปกร?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ
สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

มีการกํากับ
ตรวจสอบและ
รายงานผล
การดําเนินการ

ครั้ง

12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)
12.1 ถวายความปลอดภัย - รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง
ดานสื่อสารแด พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
พระบรมราชินีนาถ และ
แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม
พระบรมวงศานุวงค?ทุกพระองค? - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
12.2 จัดเครือขายสื่อสารใน - รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครัง้
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ชวยเหลือ แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม
ผูประสบภัยพิบัติ/ประเพณี - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. รต.1
และภารกิจอื่นๆที่ไดรับการรองขอ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
13) แผนงาน การติดตามตรวจ - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซอมบํารุง รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ซอมบํารุงรักษา (MA) ระบบ
อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใชงานของ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป.
อุปกรณ?ไมนอยกวา
(C-Band) แบบ F-TDMA
รอยละ 90
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทุกระบบ
สามารถใชงาน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

จัดทําแผน
206,000
ดําเนินการ
ในรายงานกําหนดวา
20 ครั้ง

จัดทําแผน
20,000.00
ดําเนินการ
ในรายงานกําหนดวา
4 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 15.00

0

15.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00

0

0.00

-

-

-

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ระบบสามารถ

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
4 ครั้ง
ใชงานไดปกติ

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

14) แผนการติดตาม ควบคุม
- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ? ที่อยู รายงานผลหลัง
การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ? ในโครงการศูนย?ขอมูลกลาง ใหสามารถ
เสร็จสิ้นการ
เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในขาย ใชงานไดปกติ
ปฏิบัติงาน
7 จังหวัดตามโครงการศูนย?ขอมูล - ประสานการปฏิบัติงาน/ป•ญหา/
กลางกระทรวงมหาดไทย
อุปสรรค? เพื่อรวมกันหาแนวทาง แกไข
และจังหวัด (โครงการ Outsourcing
ของบริษัท
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
15) แผนการติดตามการใชงาน - ประสานการปฏิบัติงาน/ป•ญหา/
รายงานผลหลัง
ระบบปhองกันไวรัสแบบองค?กร อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
(Nod 32) จังหวัดในขาย
งาน
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
16) แผนการนิเทศงานและให
- จัดทําแผนงาน
จํานวนสถานีสื่อสาร
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ขออนุมัติไปราชการ
จังหวัดที่ไดรับ
และการสื่อสาร สป.ฃ สื่อสารจังหวัด - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน
การนิเทศ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงาน ขายรับผิดชอบ (รอบแรกชวงเดือน ต.ค.จังหวัดในขายรับผิดชอบ 7 จังหวัด มี.ค. รอบหลังในชวงเดือน เม.ย.-ก.ย.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สรุปการดําเนินการ และรายงาน
17) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
- ขออนุมัติแผนงาน
ดําเนินการ
อาคารสํานักงานป•จจุบันและ
- ดําเนินการตามแผนงานกิจกรรม 5 ส
ตามแผนงาน
บริเวณโดยรอบ ประจําปoงบ
ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2562
-สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน
ประมาณ พ.ศ.2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

ครั้ง

ทุกระบบ
สามารถใชงาน

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ไดปกติ
ในรายงานกําหนดวา
4 ครั้ง

ครั้ง

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

25.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00

0

0.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00

0

0.00

-

-

-

ระบบสามารถ

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกําหนดวา
12 ครั้ง
ใชงานไดปกติ

ครั้ง

รอยละ

ดําเนินการ
57,000
ตามแผนงาน ในรายงานแจงวา
2 ครั้ง
ใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

80
2,000
ในรายงานกําในรายงานแจงวา
หนดวา
1 ครั้ง
ใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

130

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)
ศสข. 9 (นครสวรรคH)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดําเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ
ดําเนินงาน

- จัดทําแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดําเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

- จัดทําแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน
ขายรับผิดชอบ
- สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปQาหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ
ศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?)
ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
19) แผนงานการจําหนายพัสดุ
ครุภัณฑ? ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ
สูญไป หรือหมดความจําเปjนของ
ศสข.9 (นว.) ประจําปo
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
20) แผนงานการบํารุงรักษา
ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร
ดาน ICT ของจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปQาหมาย

ดําเนินการ
ตามแผนงาน

รอยละ

80
2,000
ในรายงานกําในรายงานแจงวา
หนดวา
1 ครั้ง
ใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

รายงานผลหลังเสร็จ รอยละ
80
สิ้นการปฏิบัติตาม
ในรายงาน
แผนงาน
กําหนดวา
1 ครั้ง

จํานวนสถานี
สื่อสาร
สื่อสารจั
งหวัด
ที่ไดรับการนิทเศ

ครั้ง

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ระบบ
31,000
อุปกรณ? ในรายงานแจงวา
เครื่องมือสื่อสารใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการ - ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปQาหมายที่ทําได>
คาเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อยละ
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
(ยกไป)
ไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปRนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร>อยละ ร>อยละ รวมร>อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00

0

0.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00

0

0.00

-

-

-

ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00

0

0.00

-

-

-

มีประสิทธิภาพ
และใชงานไดตลอดเวลา

ในรายงาน
กําหนดวา
1 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดDรับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) โอนใหD.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

1. ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารและ ทําการตรวจซอมแซมแกไขเครื่องมือสื่อสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ
อุปกรณ) ICT ในพื้นที่รับผิดชอบ และอุปกรณ) ICT ใหสามารถใชงานไดปกติ การดําเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

- ตรวจเช็ค,ซอม ปรับปรุง
ระบบโทรศัพท) 15 ครั้ง

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือขาย เมื่อไดรับการรองขอหรือมอบหมายให

100

-

-

- วางเครือขายสื่อสารผาน
ดาวเทียมเพื่อ ถปภ. จํานวน
ทั้งสิ้น 1 ครั้ง

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ

และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง การดําเนินงาน

และอุปกรณ)ระบบสื่อสารผาน
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

วางเครือขายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร

3. ตรวจสอบสถานการณ)ใชงาน
ระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ) ICT การเชื่อมโยง
เครือขายตาง ๆ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ
สื่อสารและอุปกรณ) ICT ทั้งฮาร)แวร)และ ดําเนินงาน
ซอฟต)แวร)อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ตาม
แบบรายงาน

100

4.การบํารุงรักษาเชิงป@องกัน
ระบบสื่อสารและอุปกรณ) ICT
Preventive Maintenance :
PM) เพื่อใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ) รอยละความสําเร็จ รอยละ
ICT ที่ใชประจํา ศสข.10 (สุราษฎร)ธานี) การดําเนินงาน
และจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ จํานวน
5 จังหวัด ใหสมาชิกใชงานไดตามปกติ

100

- ทําการตรวจสอบความพรอม

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ)
ICT ทุกวันทําการทั้งสิ้น
440 ครั้ง

-

-

- ทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ) ICT
ศสข.10 จํานวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําไดD
คาเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม รDอยละของ รDอยละ รวมรDอยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100
0
100
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรDอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รDอยละไตร รDอยละ รวมรDอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00

0

25

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดDรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) โอนใหD.....

5. บํารุงรักษาซอมแซม บํารุง จัดทําแผนการบํารุงรักษายานพาหนะทุกคัน รอยละความสําเร็จ รอยละ
ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดําเนินการซอมบํารุง เมื่อมีความ
การดําเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ชํารุดขัดของ

100

-

-

6. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ@า ตรวจสอบการทํางาน ทําความสะอาด รอยละความสําเร็จ รอยละ
(UPS) ที่ใชกับระบบ ICT
และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใชงาน การดําเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

7. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางานระบบทําความเย็น รอยละความสําเร็จ รอยละ
ทําความสะอาดและเติมน้ํายาทําความเย็น การดําเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

8. ติดตั้ง ใชงานโปรแกรม
ป@องกันไวรัส
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ติดตั้งใชงาน ประสานแนะนําการใชงาน รอยละความสําเร็จ รอยละ
จังหวัดลูกขาย
การดําเนินงาน

100

-

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- จัดทําแผนบํารุงรักษา
รถยนต) จํานวน 4 คัน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําไดD
คาเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม รDอยละของ รDอยละ รวมรDอยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

100
0
100
25
0
25
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานไดคาเป@ามหมาย 100
- ทําการตรวจสอบบํารุง
100
0
100
25
0
25
รักษาเครื่องสํารองไฟฟ@า (UPS) (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
จํานวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
0
25
- จัดทําแผนบํารุงรักษา
(ถาในกระบวนงาน
(1ภารกิ
จ
)
(มี
4
ไตรมาส
เครื่องปรับอากาศ จํานวน
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
10 เครื่อง
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
- ติดตั้งใชงาน ประสาน
100
0
100
25
0
25
แนะนําลูกขาย เป@าหมายไม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
นอยกวาปXที่แลว
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
- ดําเนินการแลว 71 เครื่อง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรDอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รDอยละไตร รDอยละ รวมรDอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
-

-

-

-

0

0.00

-

-

-

-

0

0.00

3,600

-

3,600

0

25.00

25.00
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป>นไตรมาส

ละ 25%)
หากเบิกจาย
ได
ยอดตามที
่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)
-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

9.ดําเนินการดานการพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

10.ใหบริการระบบการประชุม
วีดิทัศน)ทางไกล (VCS) และ
ควบคุม MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดซื้อ/จัดจาง ควบคุมการเบิกจาย
ใชงานพัสดุครุภัณฑ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดDรับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) โอนใหD.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

-ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําไดD
คาเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม รDอยละของ รDอยละ รวมรDอยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100

0

100

25

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรDอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รDอยละไตร รDอยละ รวมรDอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

-

-

และควบคุมพัสดุ ครบถวนถูกตอง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ใหบริการประชุมวีดิทัศน)ทางไกล (VCS) รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน
5 จังหวัด

100

-

-

11. การพัฒนาเว็บไซต) เพื่อการ ปรับปรุงเว็บไซต)ใหเป>นป^จจุบัน ทันสมัย รอยละความสําเร็จ รอยละ
ประชาสัมพันธ)
เพื่อประชาสัมพันธ)การดําเนินงานของ การดําเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หนวยงาน

100

-

-

12. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ
และประสานงานการดําเนินงาน ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารในจังหวัด
ใหกับจังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทีร่ ับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสราง จัดเจาหนาที่เขารวมการฝaกอบรม
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานอื่น ๆ จัดฝaกอบรม
มาใชประโยชน)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

ควบคุม MCU เชื่อมโยงจังหวัดลูกขาย

- ใหบริการการประชุม
วีดีทัศน)ทางไกลสวนกลางกับ
จังหวัดลูกขายจํานวน 7 ครั้ง

- ดําเนินการพัฒนาเว็บไซด)เป>น
ป^จจุบัน ทันสมัย ประชาสัมพันธ)

การดําเนินงานของหนวยงาน
ไดอยางดี

ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป>น แบงเป>นไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป@าหมาย 100)
0
-

0

-

0

0

-

-

0

0
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ)

14. จางเหมาพนักงานขับรถยนต) ขอความเห็นชอบจางเหมาหาผูรับจาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
และตกลงจาง ควบคุมการทํางานตาม
สัญญาจาง

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ไดDรับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) โอนใหD.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําไดD
คาเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม รDอยละของ รDอยละ รวมรDอยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

150,000 - จางเหมาดําเนินการ
100
0
100
60
สัญญาเลขที่ 2/2562 กําหนดคิดรDอยละของการดําเนินงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

0

60

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนรDอยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม รDอยละไตร รDอยละ รวมรDอย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
25,000

0

25,000

17

0

17

1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ
ประจําปX 2562 ของ ศสข.10(สุ
ราษฎร)ธานี)

=15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง

=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. สงเบิกจายเงินคาจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 12,500บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจายคาจางไป
แลว จํานวน 2 งวด (เดือน

ต.ค.61-พ.ย.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปEาหมาย

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ได@รับจัดสรร

ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
อุปกรณ( ICT ตลอดถึงการตรวจเช6ค Hardware & Software ตามแบบ
การเชื่อมโยงเครือขBายตBาง ๆ
รายงานอยBางนอยวันละ 1 ครั้ง ของ
วันทําการ
ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพื่อให
รับบและอุปกรณ(ตBาง ๆ ใหใชงาน
ไดอยBางมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
2.การบํารุงรักษาเพื่อปKองกัน
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ(
รอยละความสําเร็จ รอยละ
(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจังหวัดลูกขBาย ของการดําเนินการ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ(
ใหสามารถใชงานไดอยBางมีประสิทธิภาพ อยBางนอยปXละ 2
ครั้ง
ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ
จังหวัดลูกขBาย ไดแกB
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง
และพัทลุง

1. ตรวจสอบสถานภาพการ

ใชงานระบบเครื่องมือสื่อสารและ

งบประมาณ (บาท)
จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําได@
คาเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100

-

-

08.30 - 09.30 น.
ทุกวันทําการ

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

25

-

-

-

-

0

0.00

100

40,000

-

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

0
0
0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

0

-

-

-

-

0

0.00

100

40,000

-

0
0
0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

0

-

-

-

-

0

0.00

สื่อสารและอุปกรณ( ICT ทุกระบบ ทั้ง

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62

ครั้งที่ 2 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62
3.การนิเทศงานและใหคําปรึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแกBเจาหนาที่จังหวัด
ลูกขBายในความรับผิดชอบ

จัดใหเจาหนาที่พบปะขาราชการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
นายชBางไฟฟKา นักวิชาการคอมพิวเตอร( ของการดําเนินการ
ที่จังหวัดลูกขBาย
อยBางนอยปXละ 2
- ทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ครั้ง ครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62 - รับฟ]งป]ญหาและขอคิดเห็น
ครั้งที่ 2 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62 - กําหนดแนวทางการทํางานรBวมกัน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

- ใหบริการรถยนต(สื่อสารดาวเทียม รอยละความสําเร็จ รอยละ
เพื่อภารกิจถวายความปลอดภัยดาน

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

4.การใหบริการรถดาวเทียม
เคลื่อ่อนที
นที่่
เคลื
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปEาหมาย

100

ตามภารกิจ

ของการใหบริการ

การสื่อสารแดBสมเด็จพระเจาอยูBหัวฯ
ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ(ทุก
พระองค(
้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ที่ไดรับ
ในพื
การมอบหมาย

- สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย และสBวนราชการ
การ
ตBางๆ และจังหวัดลูกขBาย เมื่อมีการรอง
ขอ

๕. ปรับปรุงระบบไฟฟKาแสงสวBาง
บริเวณภายในและภายนอก
อาคารศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๑๑
(นครศรีธรรมราช)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ปรับปรุงระบบไฟฟKาแสงสวBางบริเวณ รอยละความสําเร็จ รอยละ
อาคาร ศสข.๑๑ (นศ.) โดยการติดตั้ง ของการดําเนินงาน
เพิ่มเติมและเปลี่ยนสวิทส( สายไฟฟKา
หลอดไฟฟKา ภายในและภายนอกอาคาร
ที่ชํารุดเสียหายจากการใชงาน

100

40,000
รายงานปรับยอด
27,000

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําได@
คาเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

1. วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 100
0
100
25
0
ปฏิบัติหนาที่รBวมกับสื่อสาร (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ดาวยม ศสข.4(นฐ.) สนับสนุน ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
เที
ศูนย(บัญชาการเหตุการณ(อุทกภัย การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
วาตภัย และดินโคนถลBม อําเภอ ทุกครั้ง)
หากทํางานได
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
คBาเปKาหมาย 100)
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ปฏิบัติหนาที่รBวมกับสื่อสาร
ดาว
เทียม ศสข.4(นฐ.) สนับสนุน
กองอํานวยการรBวมรักษา
ความ ยผูแทนพระองค(ฯ ตรวจ
ปลอดภั

เยี่ยมผูประสบอุทกภัย ณ
อบต.
เทพราช อ.สิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2561

60

0

60

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

25

-

-

-

-

0

0.00

0

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

6.พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
การบริหารจัดการเครือขBาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปEาหมาย

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละความสําเร็จ รอยละ
และการสื่อสาร ดานการบริหารจัดการ ของการดําเนินงาน
เครือขBายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

100

งบปกติ

-

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

100

-

-

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

95

-

-

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําได@
คาเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

25

-

-

-

-

0

0.00

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

การสื่อสาร ตลอดจนถึงดานอื่นๆ ที่
เกี
่ยวของ
โดยดํ
าเนินการจัดสBงเจาหนาที่ของ

ศสข.11(นคศรี
ฯ) มมนา เพื่อพัฒนา
เขารับการฝfกอบรมสั
คุณภาพบุคลากรรBวมกับ ศสส., จังหวัด
และหนBวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดาน ICT
ซึ่งดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาที่เขารBวมกิจกรรม

7.การใหบริการระบบการ

ใหบริการระบบการประชุมวีดีทัศน(
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ประชุมวีดีทัศน(ทางไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ใหกับสBวนราชการตBาง ๆ ของการใหบริการ
ตามที่ไดรับการรองขอ
และการควบคุมระบบการ

ประชุมทางไกล (MCU)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
8.การใหบริการขอมูลขBาวสาร
ผBานระบบ
1. ระบบโทรสาร (FAX)
2. ระบบ E-mail
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ใหบริการรับ – สBงขBาวสารผBาน
เครื่องมือสื่อสารของหนBวยงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการใหบริการ
รับ – สBง ขอมูล
ขBาวสารได100%
- แบบรายงาน
สถิติขBาวสถิรัตบิ - สBง
รายเดือน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

9. จางเหมาบริการทําความสะอาด จางเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสําเร็จ

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปEาหมาย

ระดับ
ของการดําเนินงาน
จางเหมาทําความสะอาด

5

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําได@
คาเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

108,000
105,000 - จางเหมาดําเนินการ
100
0
100
64
รายงานปรับยอด อัตราจางเดือนละ กําหนดคิดร@อยละของการดําเนินงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100
1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ
105,000 8,750 บาท
ประจําปX 2562 ของ ศสข.11

0

64

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
26,250

0

26,250

25

0

25

(นครศรีธรรมราช) =15%

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง=15%
3. ขออนุมัติจดจางและทํา
สัญญาจางฯ =22%
4. ตรวจรับงานจางและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. สBงเบิกจBายเงินคBาจาง
จํานวน 12 งวดๆละ 8,750บาท = 24%
ไตรมาสที่ 1
-ดําเนินการตามสัญญาจาง
เหมาฯ
และไดมีการเบิ
กจBายคBาจางไป
แลว จํานวน 3 งวด (เดือน

ต.ค.61-ธ.ค.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประชุมชี้แจงวิธีการ
- ติดตามแกไข ใหมีผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเปEาหมาย
ได@รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ)

10. การประหยัดพลังงานของ
หนBวยงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เปEาหมาย

ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ในการใชพลังงาน

5

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) โอนให@.....

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

- 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

ไฟฟKาและน้ําประปา

11. การเบิกจBายเงินงบประมาณ - ตรวจสอบและเบิกจBายเงิน
ประจําปX 2562
- จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รายงานการเบิกจBายเงิน

- แบบรายงาน
มาตรการประหยัด
พลังงานรายเดือน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

98

464,000.00 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2561

ผลการดําเนินงาน
คาเปEาหมายที่ทําได@
คาเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร@อยละของ ร@อยละ
รวมร@อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
5
0
5
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

25

100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส
ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คBาเปKาหมาย 100)

25

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปFนร@อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร@อยละ ร@อยละ รวมร@อย
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

103,720.69

-

-

-

103,721

-

0

0.00

22.35

0

22.35
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

-เปดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
-ลงรับหนังสือพรอมปริ้นเอกสาร
-ลงทะเบียนรับ
-นําเสนอผูบังคับบัญชา
-แจกจายงานใหผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

1.งานสารบรรณหนังสือผาน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป?าหมาย

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

รอยละ

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

2.รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําป> 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

-รวบรวมขอมูลผลการเบิกจาย
งบประมาณรายเดือน
-จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
-สงรายงานให ศสส.สป.

จัดทํารายงาน รายงาน
สงให ศสส.สป. (ราย
(รายเดือน)
เดือน)

12

-

-

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2562
รายไตรมาส
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป>
- จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
- สงรายงานให ศสส.สป.

จัดทํารายงาน รายงาน
สงให ศสส.สป. (ราย
(รายไตรมาส)
ไตร
มาส)

4

-

-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ทุกวันจะทําการเปดระบบ
100
0
100
25
0
สารบั
อิเล็กญทรอนิกสเพื่อรับ และสง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
หนังสือผานทางระบบฯ และ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น แบงเป9นไตรมาส

ปริ้นเอกสารเพื่อเสนอผูบังคับ
บัญชาแจกจายมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจายเงินงบ
ประมาณประจําป>งบประมาณ

ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
พ.ศ. 2562 ประจําเดือน
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น แบงเป9นไตรมาส
พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2561 การทํางานครบ 100 ของ
ละ 25%)
สงให ศสส.สป.
ทุกครั้ง)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปAนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ
รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 100
0
100
ปฏิบัติราชการประจําป>งบ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) การทํางานครบ 100% ของ
ให ศสส.สป.
ทุกครั้ง)

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT ที่ใชงาน
ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (ป>ละ 2 ครั้ง)

6.โครงการวางเครือขายระบบ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ป=องกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.12
(สงขลา) และของจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
5.การบริหารจัดการโครงการ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
5 จังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป?าหมาย

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปAนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ
รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100

-

-

ยังไมไดดําเนินการ

0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

0

-

-

-

-

0

0.00

บริหารจัดการการจางเหมา ซอมแซม รอยละความสําเร็จ รอยละ
และบํารุงรักษาโครงการกลองโทรทัศน ของการดําเนินงาน
วงจรปด (CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต

100

-

-

ดําเนินการตามเป=าหมาย
ตามหวงเวลา

0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0

-

-

-

-

0

0.00

- สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน
พื้นที่รับผิดชอบและตามที่รองขอ

100

-

-

ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100
0
100
เคลื่อนที่ออกปฏิบัติถวายความ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)
25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%)
หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

25

-

-

-

-

0

0.00

25

-

-

-

-

0

0.00

- จัดทําแผนงานการใชรถสื่อสารดาวเทียม

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

รอยละ

ปลอดภัยดานการสื่อสารแด ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
พระบรมวงศานุวงศ จํานวน การทํางานครบ 100 ของ
1 ครั้ง และสนับสนุนภารกิจ ทุกครั้ง)
ซัก ทกภัย วาตภัย จํานวน 1 ครั้ง
ซอมอุ

- อํานวยการประสานงานกับหนวยงานที่รองขอ

7.การใหบริการระบบประชุม
วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ
ควบคุมระบบ MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
ใหบริการระบบประชุมรวมผานระบบ
VCS ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานที่รองขอ

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100

-

-

ไดดําเนินการใหบริการประชุม
ผานระบบวีดีทัศนทางไกล
จํานวน 12 ครั้ง 4 หนวยงาน
ประกอบดวย มท.,ปปช.,
สํานักงบฯ,ปภ.

100
0
100
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) งบดําเนินงาน
ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ)

8.การนิเทศงานและการให
ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีและ ป\ญหา/อุปสรรค และแนวทางการ
การสื่อสารสถานีสื่อสารในลูกขาย แกไขป\ญหา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จํานวนเงินที่
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ได>รับจัดสรร

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100

-

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) โอนให>.....
-

ขั้นตอนดําเนินการ/
ผลการดําเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ยังไมไดดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
คาเป?าหมายที่ทําได>
คาเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร>อยละของ ร>อยละ รวมร>อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
0
0
0
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเป9น
การทํางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบงเป9นไตรมาส
ละ 25%
(หากทํางานได
คาเป=าหมาย 100)

0

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)
ผลเบิกจายคิดเปAนร>อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร>อยละไตร ร>อยละ
รวมร>อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
-

-

-

-

0

0.00
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายชัชวาลย เบญจสิริวงศ
คณะทํางาน
1. นางสาวสุภาพร
2. นางเพ็ชรรุ,ง
3. นายศุภลักษณ
4. นางสาวป0ยะดา
5. นายวีระชาติ
ที่มาของขอมูล

จรัญวรพรรณ
เซียงหลิว
วรรณพงษ
เชื้อทองฮั้ว
ชุ,มพาลี

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นายช,างไฟฟ7าชํานาญงาน
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย

1. กลุ,มงานอํานวยการ
2. กลุ,มงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
3. กลุ,มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ,มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. กลุ,มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศสข. 1 - 12

กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.

ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.

