




 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ไตรมาสที่ 1  
ประจําป�งบประมาณ 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 



 ก

คํานํา 

  รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ 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  

  ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ/มงานติดตามประเมินผลด2านสารสนเทศและ 
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 



ข 

 

 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

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

ผลผลิต : ส5วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน5วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว5างดําเนินการ ยังไม5ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 5 - 5 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ  9 - 7 2 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25  - 22  3 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 17 - 17 - 
5 กลุ�มงานโครงสร'างพื้นฐาน 11 - 11 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร-ฯ   8 1 7 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ   14   - 10 4 
8 ศสข.2 ชลบุรี 11 - 8 3 
9 ศสข.3 นครปฐม 3 - 3 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 12 - 8 4 
11 ศสข.5 อุดรธานี 14 - 8 6 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 14    - 11 3 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 8 - 7 1 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 10 - 5 5 
15 ศสข.9 นครสวรรค- 22                                                                                                                             -                      16 6 
16 ศสข.10 สุราษฎร-ฯ 15                                                                                                                             - 13 2 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 14             -                                                                                                                               11 3 

18 ศสข.12 สงขลา 11 -                                   8  3 
รวม 223 1 177 45 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                                                                                                                                                                                         หน�วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ2าย ร3อยละ 

438,029,600 387,154,100 825,183,700 

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

      

Action 1 438,029,600  438,029,600    

           1.1 ค�าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 14 รายการ 139,021,400  139,021,400 คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ถึ ง เดื อน               
ธ.ค.61 ผลการขอเบิกจาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. จํานวน 78,365,042 บาท และ 
โอนค�าจ(างบํารุงรักษาและซ�อมแซมระบบ
กล(อง CCTV ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต( จํานวน 33,649,000 บาท 

  

           1.2 ค�าสาธารณูปโภค  273,624,600  273,624,600 12,880,655.70 2.94 

Action 2  ค�าสนับสนุนภารกิจภายในหน�วยงาน   25,383,600    25,383,600   

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

แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 
ผลผลิต :  สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน                                            

      

Action 1  387,154,100 387,154,100    

          1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23                    

              1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณSสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) 

                   งบประมาณทั้งสิ้น          69,000,000 บาท 
                   ป� 2560 งบประมาณ      14,000,000 บาท 
                   ป� 2561 งบประมาณ      27,300,000 บาท 
                   ป� 2562 งบประมาณ      27,700,000 บาท 

 27,700,000 27,700,000 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ส�งเรื่องเบิกจ�ายเงินงวดที่ 
3 จํานวน 17,940,000 บาท 

  

                                                                                            
ค 



 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      หน�วง  : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ2าย ร3อยละ 

438,029,600 387,154,100 825,183,700 

แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน 

      

Action 1  387,154,100 387,154,100    

             1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23       

            1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสSของ 
                    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ป� งบประมาณทั้ง 
                    โครงการ จํานวน 27,700,000 บาท 
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560   จํานวน 4,155,000  บาท 
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561   จํานวน 10,200,000 บาท 
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน 13,345,000 บาท  

 13,345,000 13,345,000 ทําสัญญากับบริษัท บีทามสS โซลูชั่น จาํกัด 
เลขที่สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2561 ดําเนินงานแล(วเสร็จ 60 %  
การเบิกจ�ายเบิกเงินล�วงหน(า และเบกิงวด
ที่ 1-3 จํานวน 6,925,000 บาท 

  

           1.1.3 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบประชุมวีดิทัศนSทางไกล (Video       
                   Conference System) งบประมาณทั้งโครงการ 226,087,000 บาท  
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556   จํานวน 45,217,400 บาท 
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557   จํานวน 63,147,800 บาท 
                    ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน 30,659,200 บาท 
                   ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน 87,062,600 บาท  

 30,659,200 30,659,200 ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล(วเสร็จ อยู�ระหว�าง
การเบิกจ�ายงบประมาณ 

  

         1.1.4 โครงการพัฒนาศูนยSข(อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา     
                  ออกแบบเว็บไซตSเพื่อรองรับการเข(าสู�ประชาคมอาเซียน  
                  งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 237,024,700 บาท 
                  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557   จํานวน  35,559,900 บาท 
                  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 - 
                  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน  32,498,500 บาท 
                  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน 169,007,400 บาท 

 32,498,500  32,498,500 บริษัท แอพเวิรSคสS จํากัด เป_นผู(ชนะการ
เสนอราคา โดยเสนอราคาเป_นเงินทั้งสิ้น 
233,362,150 บาท เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 

  

 

 ง 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        หน�วย : บาท 

 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ2าย ร3อยละ 

438,029,600 387,154,100 825,183,700 

แผนงาน : ยุทธศาสตรSพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน 

      

Action 1  387,154,100 387,154,100    

         1.1.5 โครงการสถาป`ตยกรรมองคSกรของกระทรวงมหาดไทย  
                 งบประมาณทั้งโครงการจาํนวน 27,000,000 บาท 
                 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561   จํานวน 5,400,000 บาท 
                 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน  8,100,000 บาท 
                 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน 13,500,000 บาท 

 8,100,000  8,100,000 ดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลังว�าด(วย
การจัดซื้อจัดจ(างฯ ได(ประกาศ ผู(ชนะการเสนอ
ราคา บริษทั เวสเทิรSน กรุbป (ประเทศไทย) จํากัด  
วงเงินทั้งโครงการ 26,600,000 บาท               
เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2561 

  

รายการป�เดียว       

       1. จัดหาครุภัณฑSคอมพิวเตอรS  17,232,000 17,232,000 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทําร�าง (Term           
of Reference : TOR) 

  

       2. จัดหาครุภัณฑSเครื่องปรับอากาศ   61,890,300 61,890,300 อยู�ระหว�างการโอนงบประมาณ และ
บางส�วนอยู�ในขันตอนการจัดซื้อจัดจ(าง 

  

       3. โครงการจัดหาครุภัณฑSกล(องโทรทัศนSวงจรปfด (CCTV)  37,671,200 37,671,200 อยู�ระหว�างดําเนินการ   

       4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข�ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ   
          กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 

 51,106,000 51,106,000 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทําร�าง (Term    
of Reference : TOR) 

  

       5. โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ�นดินของ     
           กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 

 70,901,900 70,901,900 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดทําร�าง (Term  
of Reference : TOR) 

  

 

หมายเหตุ : งบลงทุนค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(างฝากไว(ที่ กองคลัง สป. 8 รายการ งบประมาณ  จํานวน 20,083,400 บาท 
 

 

 

 

 

 

จ 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2562 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2561 

 

นาํรายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์ศสส. 

 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน  
ศสส. รายไตรมาส และประจาํปี เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

รวบรวม ประมวล วเิคราะห์ เสนอปัญหา / 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. จดัทาํแผน   
ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

 

ออกแบบฟอร์มการรายงานผลพร้อมทั9ง 
แจง้แนวทาง วธิีการ ช่องทางในการรายงาน

ผล 

จดัทาํแผนติดตามผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได ้         
รับจดัสรรตามประเภทรายจ่ายประจาํปี 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล      
การดาํเนินงานตามระยะเวลาที:กาํหนด 

 



 

 

ช 

สารบัญ 
 
                    หน
า 

คํานํา                 ก 
บทสรุปผู�บริหาร                 ข – จ 
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน             ฉ 
สารบัญ                          ช 
แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน         
ส�วนกลาง                                              1 – 14 
ศสข.  1 – 12                             15 – 31 
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส�วนกลาง                                       32 – 70 
ศสข.  1 – 12                            71 – 143 

 
 



 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

 

 



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1. โครงการจัดหาครุภัณฑC ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100

เครื่องปรับอากาศ แยกเปEน ของการดําเนินการ 61,890,300  
1.1 ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 4,316,900      กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0

ของการดําเนินการ 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

จัดซื้อจัดจ@างและ (TOR) =15%

การเบิกจ�ายเงิน 2. ประกาศร�างขอบเขตงาน

และราคากลาง =20%

3. รายงานผลการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ

การเสนอราคา =20%

4. ลงนามสัญญา =10%

5. ผู�ขายส�งมอบงาน =10%

6. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ = 15%

7.ส�งเบิกจ�ายเงิน =10%

การดําเนินการไตรมาส 1

คณะกรรมการได�ดําเนินการ

กําหนดคุณลักษณะเรียบร�อยแล�ว

ค�าเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนร@อยละ (%)
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได@

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนร@อยละ (%)
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได@

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย

1.2 ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยมหาดไทย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 6,153,800      อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซื้อ

ของการดําเนินการ จัดจ@าง

โอนจัดสรรให�
1.3 ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

ของ ศสข. จํานวน 7 เขต ประกอบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 832,200        -              

1.3.1 ศสข.3 (นครปฐม) ของการดําเนินการ 93,400           

1.3.2 ศสข.5 (อุดรธานี) โอนจัดสรรให�จังหวัด 240,400         

1.3.3 ศสข.6 (ขอนแก�น) 78,400           

1.3.4 ศสข.7 (เชียงใหม�) 103,600         

1.3.5 ศสข.9 (นครสวรรค%) 64,800           

1.3.6 ศสข.10 (สุราษฎร%ธานี) 162,000         

1.3.7 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 89,600           

1.4. ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ
ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 50,587,400    -              
ประกอบด�วย ของการดําเนินการ -                -                

1.4.1 จังหวัดเชียงราย โอนจัดสรรให�จังหวัด 8,188,100       
1.4.2 จังหวัดเพชรบูรณ% 683,400         

1.4.3 จังหวัดแม�ฮ�องสอน 343,400         

1.4.4 จังหวัดกําแพงเพชร 879,800         

1.4.5 จังหวัดนครสวรรค% 641,300         

1.4.6 จังหวัดพะเยา 2,712,500       

1.4.7 จังหวัดพิจิตร 551,800         

1.4.8 จังหวัดพิษณุโลก 446,000         

(มีต�อ)
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนร@อยละ (%)
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได@

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย

1.4. ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด
ประกอบด�วย (ต�อ)

1.4.9 จังหวัดลําปาง 1,027,200       

1.4.10 จังหวัดลําพูน 94,000           

1.4.11 จังหวัดอุทัยธานี 2,701,400       

1.4.12 จังหวัดนครนายก 802,000         

1.4.13 จังหวัดลพบุรี 1,357,700       

1.4.14 จังหวัดสมุทรสงคราม 349,900         

1.4.15 จังหวัดสิงห%บุรี 2,511,400       

1.4.16 จังหวัดระยอง 470,000         

1.4.17 จังหวัดฉะเชิงเทรา 809,200         

1.4.18 จังหวัดชัยภูมิ 2,037,400       

1.4.19 จังหวัดเลย 1,068,800       

1.4.20 จังหวัดสกลนคร 3,888,600       

1.4.21 จังหวัดอุดรธานี 1,153,600       

1.4.22 จังหวัดชุมพร 3,113,000       

1.4.23 จังหวัดตรัง 2,430,800       

1.4.24 จังหวัดพัทลุง 356,400         

1.4.25 จังหวัดระนอง 2,593,400       

1.4.26 จังหวัดสุราษฎร%ธานี 2,349,900       

1.4.27 จังหวัดยะลา 1,309,000       

1.4.28 จังหวัดสตูล 2,635,200       

1.4.29 จังหวัดนราธิวาส 3,082,200       
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนร@อยละ (%)
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได@

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย

2. โครงการจัดหาครุภัณฑC ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซื้อ
กล@องโทรทัศนCวงจรปZด (CCTV) แยกเปEน ของการดําเนินการโอนจัดสรร 37,671,200 จัดจ@าง

2.1 ค�าครุภัณฑ%กล�องโทรทัศน%วงจรปLด (CCVT)

ของ ศสข. จํานวน 3 เขต ประกอบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 1,059,200      -              

2.1.1 ศสข.4 (นครราชสีมา) ของการดําเนินการ 302,400         

2.1.2 ศสข.7 (เชียงใหม�) โอนจัดสรรให�จังหวัด 623,300         

2.1.3 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 133,500         

2.2 ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซื้อ

ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 36,612,000    -              จัดจ@าง
ประกอบด�วย ของการดําเนินการ -                -                

2.1.1 จังหวัดเพชรบูรณ% 360,300            

2.2.2 จังหวัดแม�ฮ�องสอน 1,005,500          

2.2.3 จังหวัดกําแพงเพชร 572,000            

2.2.4 จังหวัดตาก 850,000            

2.2.5 จังหวัดพะเยา 1,074,800          

2.2.6 จังหวัดพิจิตร 4,434,300          

2.2.7 จังหวัดลําพูน 3,523,500          

2.2.8 จังหวัดอุตรดิตถ% 1,460,000          

2.2.9 จังหวัดนนทบุรี 734,000            

2.2.10 จังหวัดปราจีนบุรี 450,000            

2.2.11 จังหวัดเพชรบุรี 928,000            

2.2.12 จังหวัดลพบุรี 965,500            

2.2.13 จังหวัดสระบุรี 651,000            

(มีต�อ)

4



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปMาหมายคิดเปEนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนร@อยละ (%)
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได@

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย

2.2 ค�าครุภัณฑ%เครื่องปรับอากาศ

ของสํานักงานจังหวัด 29 จังหวัด
ประกอบด�วย (ต�อ)

2.2.14 จังหวัดอ�างทอง 274,500            

2.2.15 จังหวัดจันทบุรี 770,000            

2.2.16 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,965,000          

2.2.17 จังหวัดชัยภูมิ 796,500            

2.2.18 จังหวัดนครพนม 358,800            

2.2.19 จังหวัดบุรีรัมย% 4,401,300          

2.2.20 จังหวัดมหาสารคาม 462,000            

2.2.21 จังหวัดร�อยเอ็ด 2,784,000          

2.2.22 จังหวัดเลย 498,300            

2.2.23 จังหวัดอํานาจเจริญ 450,000            

2.2.24 จังหวัดอุดรธานี 498,100            

2.2.25 จังหวัดกระบี่ 498,100            

2.2.26 จังหวัดชุมพร 679,000            

2.2.27 จังหวัดตรัง 699,000            

2.2.28 จังหวัดพัทลุง 1,013,500          

2.2.29 จังหวัดสุราษฎร%ธานี 3,455,000          

5



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยก
ไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.ค�าพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจ�างทําการพัฒนาและปรับปรุง - ระบบ 5 13,345,000 27,700,000 ผลดําเนินการ งบประมาณป& 2562 13 0 13 13 0 13 6,925,000  0 6,925,000  25         0 25          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส,ของสํานักงาน (งบเฉพาะป& 2562) เบิกจ�ายงวดที่ 3 วงเงิน (รวมเบิกจ�าย

สํานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในป& 2562 งบผูกพัน  2,770,000.- บาท เรียบร�อยแล�ว งวดที่ 1-3 และ

มหาดไทย  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 10% ขณะนี้อยู�ระหว�างดําเนินการงวด *รวมเบิกเงินล�วงหน�า

สัญญาเลขที่ 22/2561 ลงวันที่   - ตรวจรับงาน งานที่  4 ของงวดงานที่ 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)

แบ�งงวดงานงวดเงิน จํานวน 5 งวด *และหักคืนเงินล�วงหน@า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที่ 1=1,385,000.- บาท (30 วัน=1 เม.ย.61) หักเงินล�วงหน�า 831,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 2=1,385,000.- บาท (120 วัน=30 มิ.ย.61) หักเงินล�วงหน�า 831,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 3=2,770,000.- บาท (240 วัน=28 ต.ค.61) หักเงินล�วงหน�า 1,108,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 1,662,000.- บาท
*งวดที่ 4 =13,850,000- บาท (480 วัน=25 มิ.ย.62) หักเงินล�วงหน�า 1,385,000.- บาท คงเหลือจ�าย 12,465,000.- บาท
งวดที่ 5 (สุดท�าย)=8,310,000.- บาท (540 วัน=24 ส.ค.62) หักเงินล�วงหน�า ----- บาท คงเหลือจ�าย 8,310,000.- บาท
ปRจจุบัน ณ งบประมาณรายจ�ายประจําป= พ.ศ. 2562 โครงการนี้ผูกพันงบประมาณ  3 ป= **วงเงินที่ได@รับจัดสรรเปTนวงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจ�ายประจําป= พ.ศ. 2560  จํานวนเงิน  4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจ�ายประจําป= พ.ศ. 2561  จํานวนเงิน 10,200,000.-  บาท **
** - งบประมาณรายจ�ายประจําป=ป= พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 13,345,000.- บาท **

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร@อยละ (%)
เปYาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปYาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปYาหมายที่ทําได@ ค�าเปYาหมายคิดเปTนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ - - - 30,659,200 204,447,700   อยู�ระหว�างติดตั้งอุปกรณ' 65 66,535,459.49  32.544
การประชุมวีดิทัศน'ทางไกล เฉพาะงบป0 2562 ในงวดงานตามโครงการฯ 
(Video Conference System) (งบผูกพัน) ส�งมอบงานและเบิกจ�ายงาน
ของกระทรวงมหาดไทย งวดที่ 1 เรียบรKอยแลKว 

สัญญาเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ การดําเนินงานอุปกรณ'แลKว
7 พฤษภาคม 2561 204,917,362 จํานวน 76 จังหวัด ในส�วน
กับบริษัท แพลท เนรา จํากัด กรอบวงเงินจัดหาครั้งนี้ ของ 838 อําเภอจะติดตั้ง
(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62) กรอบวงเงินสํานักงบประมาณ อุปกรณ'แลKวเสร็จเดือน มี.ค.62
(ถKามีเบิกจ�ายล�วงหนKา 15% =30,667,155.- บาท) หักออกจากงวดงานทั้ง 4 งวด) 226,087,000
แบ�งงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด
งวดที่ 1=42,198,005.28 บาท (150 วัน=4 ต.ค.61) หักเงินล�วงหนKา 6,329,700.79 บาท คงเหลือจ�าย 35,868,304.49 บาท
งวดที่ 2=58,696,934.67 บาท (300 วัน=3 มี.ค.62) หักเงินล�วงหนKา 8,804,540.20 บาท คงเหลือจ�าย 49,892,394.47 บาท
งวดที่ 3=68,489,979.50 บาท (420 วัน=1 ก.ค.62) หักเงินล�วงหนKา 10,273,496.93 บาท คงเหลือจ�าย 58,216,482.57 บาท
งวดที่ 4 (สุดทKาย)=35,062,780.55 บาท (540 วัน=29 ต.ค.62) หักเงินล�วงหนKา 5,259,417.08 บาท คงเหลือจ�าย 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 ไม�ไดKรับงบประมาณ
 - งบประมาณป0 2562 = 30,659,200.- บาท
 - งบประมาณป0 2563 = 87,062,200.- บาท
2.จัดซื้อครุภัณฑ'และเชื่อมโยง 1. จัดทํา TOR รKอยละ 100 100 5,000,000 4,960,000 กระบวนการขั้นตอนป0 2562 78.33
เครื่องข�ายสื่อสาร ณ ตําหนักทิพย' 2. จัดหาตัวผูKรับจKาง อยู�ระหว�างดําเนินการตาม
พิมาน (งบโอนเปลี่ยนแปลง ป02561) 3. ลงนามในสัญญา สัญญา

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)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรJพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปPาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปPาหมายคิดเปQน

รAอยละ
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปQนรAอยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปPาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปPาหมายที่ทําไดA
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กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรJพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปPาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปPาหมายคิดเปQน

รAอยละ
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปQนรAอยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปPาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปPาหมายที่ทําไดA

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.จัดทํา TOR =20% รKอยละ 100 100 51,106,000 กระบวนการขั้นตอนป0 2562 20
เครือข�ายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดหาผูKรับจKาง =40% 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 3.กําหนดแนวทางวิธีดําเนินงาน=10% กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

4.กํากับตรวจสอบผูKรับจKาง=15% และกําหนดหลักเกณฑ'ที่ใชKใน
5. ตรวจรับงาน = 15% การพิจารณาผูKชนะการเสนอราคาฯ

2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน

4. โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยุ 1.จัดทํา TOR =20% รKอยละ 100 100 70,901,900 กระบวนการขั้นตอนป0 2562 20
สื่อสารเพื่อการบริหารราชการ 2.จัดหาผูKรับจKาง =40% 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ

แผ�นดินของกระทรวงมหาดไทย 3.กําหนดแนวทางวิธีดําเนินงาน=10% กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

ระยะที่ 2) 4.กํากับตรวจสอบผูKรับจKาง=15% และกําหนดหลักเกณฑ'ที่ใชKใน
5. ตรวจรับงาน = 15% การพิจารณาผูKชนะการเสนอราคาฯ

2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละไตร
มาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอยละ
สะสม(ยกไป)

1. โครงการระบบรักษาความ อยู�หว�างดําเนินการตามสัญญา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 27,700,000 69,000,000 ได�เบิกจ�ายงานงวดที่ 1-3 74 74 49,680,000 49,680,000.00 72.00 0 72.00
ปลอดภัยของอุปกรณ4สารสนเทศ ของการดําเนินการงาน (เฉพาะเงินงบป9 2562 พร�อมเงินล�วงหน�า 15% (เบิกจ�ายเงิน
และการสื่อสาร (ดับเพลิง) งบผูกพัน เรียบร�อบแล�ว งวดที่ 1-3)

ผูกพัน 3 ป9 วงเงินงบประมาณ ขณะนี้ อยู�ระหว�างดําเนินการ

70,000,000 บาท แยกเปAน ตรวจรับพัสดุของงวดงานที่ 4

 -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)

แบ�ง 4 งวด (แบ�งร�อยละผลการเบิกจ�าย) ดังนี้

งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท =20%

งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที่ 4(งวดสุดท�าย) =19,320,000.- บาท =28 %

2. โครงการจัดหาระบบเครือข�าย 1. จัดทํา TOR  = 20% ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 24,050,000 0 กระบวนการขั้นตอนป9 2562 20 0 20 20 0 20
ไร�สายระยะไกลของกระทรวง 2. จัดหาผู�รับจ�าง  40% ของการดําเนินการงาน (เฉพาะเงินงบป9 2562 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ

มหาดไทย ผูกพัน 2 ป9งบประมาณ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10% งบผูกพัน กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

วงเงินงบประมาณ 4. กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง =15% และกําหนดหลักเกณฑ4ที่ใช�ใน

96,2000,000 บาท แยกเปAน 5. ตรวจรับงาน = 15% การพิจารณาผู�ชนะการเสนอราคาฯ

 -ป9 2562 = 24,050,000.- บาท 2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

 -ป9 2563 = 72,150,000.- บาท เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน

TOR 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรEพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปMาหมายคิดเปNนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปNนรอยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละไตร
มาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอยละ
สะสม(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรEพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปMาหมายคิดเปNนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปNนรอยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

ค�าเปMาหมายที่ทําได

3. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม 1. จัดทํา TOR  = 20% ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 12,000,000 0 กระบวนการขั้นตอนป9 2562 20 0 20 20 0 20
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 2. จัดหาผู�รับจ�าง  40% ของการดําเนินการงาน (เฉพาะเงินงบป9 2562 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ

สายดิน (Ground System) 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10% งบผูกพัน กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

ระบบเครื่องมือสื่อสาร ผูกพัน 4. กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง =15% และกําหนดหลักเกณฑ4ที่ใช�ใน

2 ป9งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 5. ตรวจรับงาน = 15% การพิจารณาผู�ชนะการเสนอราคาฯ

60,000,000 บาท แยกเปAน 2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

 -ป9 2562 = 12,000,000.- บาท เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

 -ป9 2563 = 48,000,000.- บาท กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน 

TOR โครงการปรับปรุงฯ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงการพัฒนา 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกําหนด ระบบ 1 4 8,100,000 26,600,000.00 กระบวนการขั้นตอนป' 2562 40 0 40 40 0 40 2,660,000      -           2,660,000.00  10 -        10.00      
สถาป+ตยกรรมองค-กรของ ร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ (เฉพาะงบป'2562) 1. ลงนามสัญญาเรียบร9อยแล9ว
กระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ-ที่ใช9ในการพิจารณาผู9ชนะ (งบผูกพัน) กับ บริษัท เวสเทิร-น กรุBป (ประเทศไทย)
ผูกพัน 2 ป' วงเงินงบประมาณ การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป+ตยกรรม สัญญาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่
27,000,000 บาท องค-กรของกระทรวงมหาดไทย *ร9อยละของการ ร9อยละ 100 23 พฤศจิกายน 2561 แบ�งงวด

2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ดําเนินการหาผู9รับจ9าง วงเงินทั้งสิ้น 26,600,000บาท
เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ แบ�งงาน 5 งวด ดังนี้ 
กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค.61-ก.ย.62 งวดที่ 1 =2,660,000 บาท
(TOR)โครงการพัฒนาสถาป+ตยกรรม กําหนดส�งมอบ 7 ม.ค.62 =20%

องค-กรของกระทรวงมหาดไทย งวดที่ 2 =2,660,000 บาท
*ในป'งบประมาณป' 2562 3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง กําหนดส�งมอบ 23 มี.ค.62=20%

สํานักงบประมาณ ได9ปรับ ว�าด9วยการจัดซื้อจัดจ9างและการบริหาร งวดที่ 3 =7,980,000 บาท
จากผูกพัน 2 ป'งบประมาณ เปNน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผู9รับจ9างมา กําหนดส�งมอบ 21 ก.ค.62=

20%ผูก 3 ป'งบประมาณ วงเงิน ดําเนินงานตามโครงการฯ งวดที่ 4 =10,640,000 บาท
27,000,000.- บาท ดังนี้ **4. ดําเนินการหาผู9รับจ9าง กําหนดส�งมอบ 23 พ.ย.62=

20% - ป'งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท 5.ดําเนินการเชื่อมโยงข9อมูลระหว�างหน�วยงาน งวดที่ 5 =2,660,000 บาท
 - ป'งบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่ม กําหนดส�งมอบ 16 ก.พ.63=

20% - ป'งบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการบูรณาการ การดําเนินการป? 2562
ข9อมูลร�วมกัน ระหว�างหน�วยงานในสังกัดฯ ส�งมอบงานพร9อมเบิกจ�าย
หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ ค�าเปSาหมาย 4 เปNน ร9อยละของการดําเนินการหาผู9รับจ9างได9 และค�าเปSาหมาย ร9อยละ 100 งานงวดที่ 1 และบริษัฯ
  และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในป' 2561  ข9อ **4 จากเดิม ดําเนินการเชื่อมโยงข9อมูลระหว�าง หน�วยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�งมอบงานงวดที่ 2
ทํางาน โดยการบูรณาการข9อมูลร�วมกันระหว�างหน�วยงานในสังกัด มท. เปNน 4. ดําเนินการหาผู9รับจ9างจ9างได9  เหตุผล  ไม�สามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว9ในแผนปฏิบัติการของ ศสส.สป. ป' 2561  จึงขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนทํางานให9สอดคล9องกับความเปNนจริง

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ

 - ป'งบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท
 - ป'งบประมาณป' 2562 =
21,600,000 บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปEาหมาย ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรBอยละ (%)

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

ค�าเปEาหมายที่ทําไดB
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปEาหมาย ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรBอยละ (%)

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

ค�าเปEาหมายที่ทําไดB

2. โครงการพัฒนาศูนย-ข9อมูลกลาง 1. ไตรมาส 1 ลงนามสัญญาปลายเดือน ต.ค.61  - เว็บไซต- มท.ที่ 32,498,500 - กระบวนการขั้นตอนป' 2562 55 0 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (จ�ายเงินล�วงหน9า 15%) สามารถรองรับการ (เฉพาะงบป'2562) 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต- 2. ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562 ส�งมอบงาน เข9าสู�ประชาคม (งบผูกพัน) (TOR) =15%
เพื่อรองรับการเข9าสู�ประชาคม งวดที่ 1  - อบรมระบบ 2. ประกาศร�างขอบเขตงาน
อาเซียน งบประมาณทั้งสิ้น  -ส�งแผนการดําเนินงานภายใน 30วัน เว็บไซต- และราคากลาง =15%
237,065,800 บาท ผูกพัน 7 ป'  - สัมมนาระดมความคิดเห็น - ติดตั้งระบบ 3. รายงานผลการดําเนินการ
 -ป'งบ2557=35,559,900 บาท  -รายงานผลการวิเคราะห-ออกแบบระบบ เว็บไซต- จัดซื้อจัดจ9างและประกาศผู9ชนะ
 -ป'งบ2558-2561 =   -  บาท  -ส�งรายงานการออกแบบ การเสนอราคา =15%
 -ป'งบ2562=32,498,500 บาท 3.ตรวจรับงานงวดที่1 จ�ายเงิน 10% 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
 -ป'งบ2563=169,007,400 บาท (หักเงินล�วงหน9า 15%) 5. ลงนามสัญญา =10%

4.ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม ส�งมอบงาน 6. ผู9ขายส�งมอบงาน =10%
งวดที่ 2 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
 -ประชุมสัมมนาข9อมูลทีได9จากการวิเคราะห- *ร9อยละของการ ร9อยละ 100 ตรวจรับพัสดุ = 15%
เพื่อออกแบบข9อมูล ดําเนินการลงนามสัญญา 8.ส�งเบิกจ�ายเงิน =10%
 - รายงานผลการวิเคราะห-ออกแบบและ และดําเนินการตามสัญญา การดําเนินการไตรมาส 1
พัฒนาระบบ 1.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

 - ติดตั้งระบบเว็บไซต- การคลังว�าด9วยการจัดซื้อจัดจ9างฯ

 - อบรมระบบเว็บไซต- ได9ประกาศผู9ชนะการเสนอราคา
 - ส�งแผนการใช9งานจริงของระบบเว็บไซต- บริษัท แอพเวิร-คส- จํากัด
5.ตรวจรับงานงานที่ 2 จ�ายเงิน 10% วงเงิน 233,362,150.-บาท
(หักเงินล�วงหน9า 15%) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

2. อยู�ระหว�างรอลงนามสัญญา 

และต�อรองราคา เนื่องจาก
สํานักงบประมาณอนุมัติวงเงิน
233,362,000 บาท

  12



กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปEาหมาย ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรBอยละ (%)

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

ค�าเปEาหมายที่ทําไดB

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ- 1. จัดทํา TOR =20 % *ร9อยละของการ ร9อยละ 100 17,232,000 0.00 กระบวนการขั้นตอนป' 2562 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0
คอมพิวเตอร-จํานวน 5 รายการ ดังนี้2. จัดหาตัวผู9รับจ9าง =20% ดําเนินการลงนามสัญญา 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

3.1เครื่องคอมพิวเตอร-สํานักงาน 3. ลงนามในสัญญา = 20% และดําเนินการตามสัญญา (TOR) =15%
จํานวน 732 เครื่อง เครื่องละ 4. ผู9รับจ9างส�งมอบงาน  =20% 2. ประกาศร�างขอบเขตงาน
16,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 5. ตรวจรับ =20% และราคากลาง =15%
11,712,000 บาท 3. รายงานผลการดําเนินการ
3.2เครื่องคอมพิวเตอร-งานประมวลผล จัดซื้อจัดจ9างและประกาศผู9ชนะ
แบบ1 จํานวน 217 เครื่อง ๆละ การเสนอราคา =15%
22,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 4. ลงนามสัญญา =10%
4,774,000 บาท 5. ผู9ขายส�งมอบงาน =15%
3.3เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดขาวดํา 6. รายงานผลของคณะกรรมการ
จํานวน 114 เครื่อง เครื่องละ ตรวจรับพัสดุ = 15%
2,600 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น 7.ส�งเบิกจ�ายเงิน =15%
296,400 บาท ไตรมาส 1
3.4เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดขาวดํา (net) 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ

จํานวน 24 เครื่อง เครื่องละ กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

7,900 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น และกําหนดหลักเกณฑ-ที่ใช9ใน

189,600 บาท การพิจารณาผู9ชนะการเสนอราคาฯ

3.4เครื่องพิมพ-เลเซอร-ชนิดสี (net) 2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

จํานวน 26 เครื่อง เครื่องละ เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

10,000 บาท รวมเปNนเงินทั้งสิ้น กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน 

260,000 บาท (TOR) โครงการคอมพิวเตอร-ฯ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรBอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปEาหมาย ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรBอยละ (%)

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

ค�าเปEาหมายที่ทําไดB

4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย- 15,904,000 ขณะนี้อยู�ระหว�างการแก9ไข 95 0 95 95 0 95 - - - -
พัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนย-เทคโนโลยี สัญญา เพื่อกําหนดค�าปรับ

สารสนเทศและการสื่อสาร สป. ให9กับผู9รับจ9าง เนื่องจากเกิน

(งบป' 2560) กําหนดเวลาส�งมอบ

สัญญาเลขที่ 255/2560 ลงวันที่ (*จากข9อมูลรายงานผลฯ)

29 มี.ค.60
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ศสข. 1 - 12 

 
 



หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงการก
อสรางอาคาร  - กําหนดราคากลาง = 10% รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 7,513,100 9,550,000  - กําหนดราคากลาง =10% 40.67 0.00 40.67 40.67 40.67 1,381,861.44  14         

ชุดพักอาศัยของ ศสข.1  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง=10% ของการดําเนินการ (เฉพาะงบป32562)  - ขอเห็นชอบ/ ขออนุมัติจาง =10%

จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป3  - ทําสัญญาจาง = 10% สํานักงบประมณ  - ทําสัญญาจาง= 10%
วงเงินงบประมาณ 10,184,200
 บาท แบ
งเป<น

 - ดําเนินการก
อสราง =30%(แบ
งงวด
งาน 15  งวด ๆ งานละ 2%

โอนวงเงินที่เหลือ  - ดําเนินการก
อสรางงวดที่
1-2-3-4 แลวเสร็จ = 8%

 - ป3งบประมาณ 2561=
2,036,900 บาท

 - ตรวจรับงานจาง =30%(แบ
งงวดงาน 
15  งวด ๆ งานละ 2%

ของยอดสัญญาหักจาก  - คณะกรรมการตรวจรับงาน
จางงวดที่ 1 เรียบรอยแลว =2%

 - ป3งบประมาณ 2562=
8,147,300 บาท

 - ขออนุมัติเบิกจ
ายเงินใหผูจาง=10% 
(แบ
งงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

งบป3 2561 =2,036,900 บาท และอยู
ระหว
างตรวจรับงานงวดที่
 2,3,4

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

 - เบิกจ
ายเงินงวดที่ 1-4 ให
ผูรับจางเรียบรอยแลว =14%

วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท 
แบ
ง 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)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>

1. โครงการก
อสรางอาคาร

ชุดพักอาศัยของ ศสข.1

จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป3 (ต
อ)
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.ค
าปรับปรุงซ
อมแซมสิ่งก
อสราง  - กําหนดราคากลาง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 500,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 65 0.00 65.00 65 0.00 65.00

หองประชุมของ ศสข.1(พระนคร  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง ของการดําเนินการ 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

ศรีอยุธยา)  - ทําสัญญาจาง
- ดําเนินการก
อสราง

(TOR) =15%
ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนคร  - ดําเนินการก
อสราง 2. ประกาศร
างขอบเขตงาน
ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  - ตรวจรับงานจาง และราคากลาง =15%

 - ชออนุมัติเบิกจ
ายใหผูรับจาง 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

ดําเนินการจัดซื้อจดจาง รายงาน

ผลการดําเนินการ ประกาศผ]

ผูชนะการเสนอราคา และ

อยู
ระหว
างขอเงินงบประมาณ
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม
 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รAอยละ
สะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 93,400 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 55 0.00 55.00 55 0.00 55.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
อากาศ ของ ศสข.3 (นครปฐม) ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ดําเนินการจัดซื้อจ�ดจ�าง รายงาน
ผลการดําเนินการ ประกาศผ]
ผู�ชนะการเสนอราคา และ
อยู7ระหว7างขอเงินงบประมาณ

หน�วยนับ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนรAอยละ (%)

ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปLาหมายที่ทําไดA ค�าเปLาหมายคิดเปMนรAอยละ
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�กล�องโทรทัศน� ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 302,400 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00
วงจรป*ด (CCTV) ของ ศสข.4 ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครราชสีมา) (TOR) =15%
2. ประกาศร9างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส9งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส9งเบิกจ9ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบร�อยแล�ว

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรCพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปNนรAอยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปMาหมายที่ทําไดA ค�าเปMาหมายคิดเปNนรAอยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ  - สํารวจสถานที่ติดตั้งและรื้อถอนเครื่อง ระดับความสําเร็จ ร(อยละ 100% 240,400 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 55 0.00 55.00
อากาศ ของ ศสข.5 (อุดรธานี) ปรับอากาศ ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

 - ดําเนินการจัดซื้อจ(ดจ(างตามระเบียบ (TOR) =15%
พัสดุ 2. ประกาศร=างขอบเขตงาน
 - ตรวจรับงาน และราคากลาง =15%
 - เบิกจ=ายงบประมาณ 3. รายงานผลการดําเนินการ
 - รายงานผล ศสส.สป. จัดซื้อจัดจ(างและประกาศผู(ชนะ
(แผนไม=มี กําหนดในกระบวนงานรายงานไตรมาส 1) การเสนอราคา =15%
ติดตั้ง รื้อถอน และทดสอบ ภายใน 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู(ขายส=งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส=งเบิกจ=ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
อยู=ระหว=างดําเนินการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ(าง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

ศสข.5 (อุดรธานี)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 78,400 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 65 0.00 65.00 65 0.00 65.00
อากาศ ของ ศสข.6 (ขอนแก/น) ของการดําเนินงาน 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
ได�ดําเนินการถึงรายงาน
ผลการดําเนินการจัดซื้อ
และประกาศผู�ขนะ
การเสนอราคา และ
อยู/ระหว/างขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.6 (ขอนแก�น)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปLนร>อยละ (%)
เปNาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปNาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปNาหมายที่ทําได> ค�าเปNาหมายคิดเปLนร>อยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ จัดซื้อจัดจ�างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ�ดจ�าง ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 103,600 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
อากาศ ของ ศสข.7 (เชียงใหม3) และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร3างขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส3งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส3งเบิกจ3ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบร�อยแล�ว

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.7 (เชียงใหม�)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปNนร>อยละ (%)
เปPาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปPาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปPาหมายที่ทําได> ค�าเปPาหมายคิดเปNนร>อยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข.7 (เชียงใหม�)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปNนร>อยละ (%)
เปPาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปPาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปPาหมายที่ทําได> ค�าเปPาหมายคิดเปNนร>อยละ

2. โครงจัดหาครุภัณฑ�กล�องโทรทัศน� จัดซื้อจัดจ�างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ�ดจ�าง ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 623,300 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
วงจรปFด (CCTV) ของ ศสข.4 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครราชสีมา) (TOR) =15%
2. ประกาศร3างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส3งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส3งเบิกจ3ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะเรียบร�อยแล�ว
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม
 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงการก
อสรางโรงจอดรถยนต� 1. จัดทํารูปแบบรายการงานก
อสราง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 616,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 65 0 65 65 0 65

บานพักขาราชการ ศูนย�เทคโนโลยี 2. กําหนดราคากลาง ของการดําเนินการ 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 3. ขอความเห็นชอบ/หาผูรับจาง/ขออนุมัติ
จาง

(TOR) =15%
(พิษณุโลก) 4. ทําสัญญาจาง 2. ประกาศร
างขอบเขตงาน

5. ดําเนินการก
อสราง และราคากลาง =15%
6. ส
งมอบงานจาง/ตรวจรับการก
อสราง 3. รายงานผลการดําเนินการ
7. ขออนุมัติเบิกจ
ายเงินใหผูรับจาง จัดซื้อจัดจางและประกาศผูชนะ

การเสนอราคา =15%

4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%

6. ผูขายส
งมอบงาน =10%

7. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ = 15%

8.ส
งเบิกจ
ายเงิน =10%

การดําเนินการไตรมาส 1

คณะกรรมการไดดําเนินการ

กําหนดคุณลักษณะเรียบรอยแลว

การดําเนินการไตรมาส 1

ไดดําเนินการถึงรายงาน

ผลการดําเนินการจัดซื้อ

และประกาศผูขนะ
การเสนอราคา และ
อยู
ระหว
างขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

ศสข.8 (พิษณุโลก)

ค�าเปLาหมายคิดเปOนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปOนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 64,800 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
อากาศ ของ ศสข.9 (นครสวรรค�) ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ และ
ราคากลาง (สืบราคา)

2. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสร�าง ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 1,279,700 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
ของ ศสข.9 (นครสวรรค�) ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(มีต7อ) (TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.9 (นครสวรรคA)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)
เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปMนร>อยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.9 (นครสวรรคA)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)
เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปMนร>อยละ

2. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสร�าง 6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
ของ ศสข.9 (นครสวรรค�) 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
(ต7อ) ตรวจรับพัสดุ = 15%

8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะและ
กําหนดราคากลาง 
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 89,600 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 65 0.00 65.00 65 0.00 65.00
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร9างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส9งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส9งเบิกจ9ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
ได�ดําเนินการถึงรายงาน
ผลการดําเนินการจัดซื้อ
และประกาศผู�ขนะ
การเสนอราคา และ
อยู9ระหว9างขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.10 (สุราษฎรBธานี)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปPนร>อยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 162,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
อากาศ ของ ศสข.11 
(นครศรีธรรมราช)

ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน
(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ

2. โครงจัดหาครุภัณฑ�กล�องโทรทัศน� ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 133,500 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
วงจรปEด (CCTV) ของ ศสข.11 ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครศรีธรรมราช) (TOR) =15%
(มีต7อ) 2. ประกาศร7างขอบเขตงาน

และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปMนร>อยละ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรBพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปMนร>อยละ

2. โครงจัดหาครุภัณฑ�กล�องโทรทัศน� 6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
วงจรปEด (CCTV) ของ ศสข.11 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
(นครศรีธรรมราช) ตรวจรับพัสดุ = 15%
(ต7อ) 8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%

การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ

3. ค7าปรับปรุงซ7อมแซมสิ่งก7อสร�าง ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 1,719,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 15 0.00 15.00 15 0.00 15.00
ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร7างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส7งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส7งเบิกจ7ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะและ
กําหนดราคากลาง
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการก	อสร�างอาคารชุด 1.จัดทําแผน =10 % - - - 6,890,600 8,613,300 อยู	ระหว	างดําเนินการตามสัญญา 81 0 81 81 0 81 1,084,454.47 0   1,084,454.47 13 0 13

พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต�ถุนโล	ง 2.แต	งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง =10 % (เฉพาะงบป:2562) ศสข.12 (สงขลา) ส	งมอบพื้นที่ (เบิกจ	ายงวดที่ 1-2)

6 ยูนิต ของศูนย@เทคโนโลยี 3.ขออนุมัติราคากลาง= 10% ให�กับผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างกําลัง

สารสนเทศและการสื่อสาร 4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจ�างก	อสร�างฯ =10% ดําเนินการตามงวดงาน 1-7

เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ 5.พิจารณาผลผู�ยื่นเสนอราคา และ โดยเบิกจ	ายงวดงานที 1-2

ผูกพัน 2 ป: ป: 2561 จํานวน ขออนุมัติจ�างฯ= 10%

1,732,700.- บาท ป: 2562 6. จัดทําสัญญา= 10%

จํานวน 6,890,600.- บาท) 7.ตรวจรับและเบิกจ	ายเงินตามงวดงาน

สัญญาเลขที่ 258/2561 ลงวันที่ =40 % (แบ	งเปDนงวดงานที่ 1-11 งวดละ

21 พฤษภาคม 2561 จํานวน365
วัน

3 % งวดงานที่ 12 =7%

ห�างหุ�นส	วนจํากัด ล่ําก	อสร�าง 2015

แบ	งเปDน 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

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ศสข.12 (สงขลา)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ศสข.12 (สงขลา)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>

2. ค	าปรับปรุงซ	อมแซมสิ่งก	อสร�าง ในรายงานไตรมาส 1 ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 717,500 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 30 0.00 30.00 30 0.00 30.00
ของ ศสข.12 (สงขลา)  1. จัดทําแผน ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

2. แต	งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (TOR) =15%
3. ขอนุมัติราคากลาง 2. ประกาศร	างขอบเขตงาน
4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจ�าง และราคากลาง =15%
ก	อสร�างฯ โดยวิธี e-buding 3. รายงานผลการดําเนินการ
5. พิจารณาผลผู�ยื่นเสนอราคาและขอ จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
อนุมัติจ�างฯ การเสนอราคา =15%
6. จัดทําสัญญา 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

7. ตรวจรับและเบิกจ	ายเงินตามงวดงาน 5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู�ขายส	งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส	งเบิกจ	ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ ประกาศ
ร	างขอบเขตงานและราคากลาง

3. ค	าสิ่งก	อสร�างของ ในรายงานไตรมาส 1 ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100% 874,500 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 30 0.00 30.00 30 0.00 30.00
ของ ศสข.12 (สงขลา)  1. จัดทําแผน ของการดําเนินงาน 1.กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(มีต	อ) 2. แต	งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (TOR) =15%
3. ขอนุมัติราคากลาง 2. ประกาศร	างขอบเขตงาน
4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจ�าง และราคากลาง =15%
ก	อสร�างฯ โดยวิธี e-buding 3. รายงานผลการดําเนินการ
5. พิจารณาผลผู�ยื่นเสนอราคาและขอ จัดซื้อจัดจ�างและประกาศผู�ชนะ
อนุมัติจ�างฯ การเสนอราคา =15%
6. จัดทําสัญญา 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

7. ตรวจรับและเบิกจ	ายเงินตามงวดงาน 5. ลงนามสัญญา =10%
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรAพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ   งบลงทุน
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

เปLาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ศสข.12 (สงขลา)

ค�าเปLาหมายคิดเปMนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปMนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปLาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปLาหมายที่ทําได>

3. ค	าสิ่งก	อสร�างของ 6. ผู�ขายส	งมอบงาน =10%
ของ ศสข.12 (สงขลา) 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
(ต	อ) ตรวจรับพัสดุ = 15%

8.ส	งเบิกจ	ายเงิน =10%
การดําเนินการไตรมาส 1
คณะกรรมการได�ดําเนินการ
กําหนดคุณลักษณะ+ราคากลาง
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สว่นกลาง 

 



กลุ�มงานอํานวยการ
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร<อยละของ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร<อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม (ยก
ไป)

ร<อยละ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร<อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. ฝ�ายบริหารทั่วไป 1.1 งานรับ-ส�ง จัดเก็บ แจ�งเวียนกฎหมาย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - หนังสือรับ 1528 ฉบับ 100 0 100 25 0 25 -                 -        -                 0 0 -          

ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินงาน หนังสือส�ง 4,131 ฉบับ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

1.2 งานรวบรวมสถิติข�อมูล หนังสือเวียน  -  ฉบับ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น แบ�งเป;นไตรมาส

1.3 งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานการณ>ปกติ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) หากทํางาน

1.4 งานธุรการต�าง ๆ และงานกิจกรรมพิเศษ  -ไม�มี ทุกครั้ง) ได�ค�าเปEาหมาย 100)

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร 2.1 งานวางแผน วิเคราะห>และจัดทําคํา
ขอ

ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25 0 25 -                 -        -                 0 0 -          

(มีต�อ) งบประมาณรายจ�ายประจําปG และเพิ่มเติม ของการดําเนินงาน การจัดทําข�อมูลและเอกสาร (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบ�งเป;น

ประกอบคําของบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

จัดส�งสํานักงบประมาณ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ได�ค�าเปEาหมาย 100)

2.2 งานจัดทําข�อมูลและเอกสารประกอบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 จัดทําแผนความต�องการและ 100 0 100 25 0 25 -                 -        -                 0 0 -          

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําปG ของการดําเนินงาน คําของบประมาณจัดส�ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบ�งเป;น

สํานักงบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งได�ค�าเปEาหมาย 100)

2.3 งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - 4,925,600      จัดสรรงบประมาณรายจ�าย 100 0 - 33 0 33 4,925,600.00    -        4,925,600.00    0 0 -          

รายจ�ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดําเนินการ ประจําปGงบประมาณ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (โอนจัดสรรให� ศสข.1-12

ให�กับ ศสข. 1 –  12 พ.ศ. 2562 แก� ศสข.1-12 ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น 4 ไตรมาส 3 ครั้ง คิดร�อยละครั้งที่ 1-2

ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ม.ค.62) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ครั้งละ 33% ครั้งที่  3=34% หากทํางาน

เพื่อเป;นค�าใช�จ�ายในส�วนของ ค�าเปEาหมาย 100)

ค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ

ค�าสาธารณูปโภค

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร<อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ได<รับ
จัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จ<าง) - โอนให<
.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได<
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กลุ�มงานอํานวยการ
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร<อยละของ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร<อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม (ยก
ไป)

ร<อยละ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร<อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร<อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ได<รับ
จัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จ<าง) - โอนให<
.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได<

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร  2.4  งานบริการเบิกจ�ายงบประมาณ
รายจ�าย

โอนจัดสรรงบประมาณให�กับ 100 0 100 25 0 25 12,880,655.70  12,880,655.70  

(ต�อ) ประจําปGงบประมาณทุกประเภทของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� เพื่อ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบ�งเป;น -                 

ข�าราชการ ลูกจ�าง บริษัทหรือหน�วยงาน เป;นค�าจ�างบํารุงรักษากล�อง ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน -                 

ที่เป;นผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง โทรทัศน>วงจรปNด การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ได�ค�าเปEาหมาย 100)

 - ค�าตอบแทน 100 0 100 25 0 25 72,540.00        -        72,540.00        0 0 -          

 - ค�าใช�สอย 100 0 100 25 0 25 5,599,318.10    -        5,599,318.10    

 - ค�าวัสดุ 100 0 100 25 0 25 619,995.80      -        619,995.80      

 - ค�าสาธารณูปโภค 100 0 100 25 0 25 6,588,801.80    -        6,588,801.80    

 - งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ หนังสือแจ�งกองคลัง สป. 100 0 100 25 0 25 259,643.10      -        259,643.10      0 0 -          

และส�งใช�เงินยืมทดรองราชการ งานเบิก/ยืมค�าเดินทางไป
ราชการ

(ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบ�งเป;น

ปฏิบัติงานของข�าราชการและ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

ลูกจ�างในสังกัด ศสส.สป. การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งได�ค�าเปEาหมาย 100)

มี 8 เรื่อง

  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร 3.1 งานควบคุมการเบิกจ�ายวัสดุ ครุภัณฑ> ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -

(มีต�อ) การใช� - งานซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ>ของ ของการดําเนินการ

ศสส.สป.

3.2 งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ> ประจําปG ร�อยละ 100

โครงการความรับผิดชอบกลุ�มงานอํานวยการ

3.3 งานควบคุมการใช�ยานพาหนะ/การเบิกจ�ายน้ํามันเชื้อเพลิง ของ ศสส.สป.

    -จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 600,000 600,000.00 กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดําเนินการ (เบิกจ�ายตามการใช�งานจริง) 1. ทํารายละเอียดคุณสมบัติ=13%(ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบ�งเป;น

2. ปมท.เห็นชอบผลการจัดซื้อ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป;น ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

  =15% การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ได�ค�าเปEาหมาย 100)

3. ผู�ขายส�งใบแจ�งหนี้ และ จนท.

ตรวจสอบความถูกต�องของใบแจ�งหนี้

จํานวน 12 ครั้ง=24%
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กลุ�มงานอํานวยการ
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร<อยละของ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร<อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม (ยก
ไป)

ร<อยละ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร<อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร<อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ได<รับ
จัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จ<าง) - โอนให<
.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได<

  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร 4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุของ

(มีต�อ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 ครั้ง=24%

5. ส�งเบิกจ�ายให�ฝ�ายงบประมาณ ศสส.สป.

จํานวน 12 ครั้ง= 24%
ไตรมาส 1
ส�งเบิกจ�ายงวดที่ 1 (ต.ค.61) 34 0 34 34 0 34 15,145.80        -        15,145.80        0 0 -          

3.4 งานจัดซื้อ/จัดจ�าง
3.4.1 จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.3 ลิตร/ถัง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 72,000 72,000.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 56 -      56 56 -     56.00 -                 -        -                 -         -       -          

ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดําเนินการ *เบิกจ�ายตามจริงที่ใช�งาน* 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%

หนังสือสั่งซื้อ ศสส.ซ4/2562 ลงวันที่ 2. จัดซื้อจัดหาผู�ขาย =20%

17 ธ.ค.61 ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.
61-ก.ย.62)

3. ลงนามข�อตกลงเป;นหนังสือ 20%

(ต.ค.61-ก.ย.62) วงเงิน 72,000.- บาท 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

บริษัท หยดทิพย> ไอ วอเตอร> จํากัด ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. ส�งเบิกจ�ายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)

ไตรมาส 1

อยู�ระหว�างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทําการตรวจงวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)

3.4.2 จ�างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 738,936 738,936.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 32 -      32 32 -     32.00 -                 -        -                 -         -       -          

ราชการ ศสส.สป. ประจําปGงบประมาณ ของการดําเนินการ 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%

พ.ศ. 2562 (รปภ.) ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สัญญาเลขที่ ศสส.จ38/2562 ลงวันที่ 2. จัดซื้อจัดหาผู�ขาย =20%

4 มกราคม 2562 เริ่มวันที่ 3. ลงนามข�อตกลงเป;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. ส�งเบิกจ�ายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)

องค>การสงเคราะห>ทหารผ�านศึกในพระบรมราชูปถัมภ> ไตรมาส 1

อยู�ระหว�างรอลงนามสัญญา
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กลุ�มงานอํานวยการ
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร<อยละของ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร<อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม (ยก
ไป)

ร<อยละ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร<อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร<อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ได<รับ
จัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จ<าง) - โอนให<
.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได<

3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร  (3) จ�างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 552,000 552,000 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 56 -      56 56 -     56.00 -                 -        -                 -         -       -          

(มีต�อ) อาคาร ศสส.สป. (แม�บ�าน)  ประจําปG ของการดําเนินการ 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%

งบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดซื้อจัดหาผู�ขาย =20%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 3. ลงนามข�อตกลงเป;นหนังสือ 20%

สัญญาเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

14 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน 5. ส�งเบิกจ�ายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)

รวมเงินทั้งสิ้น 552,000.- บาท ไตรมาส 1

งวดละ 46,000.- บาท จาก อยู�ระหว�างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บริษัท เอล แอนด> เอ็ม คริสตัน คลีน จํากัด ทําการตรวจงวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)

จ�างเหมาบริการบุคคลภายนอก ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 3,486,000 3,486,000 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 60 -      60 56 -     56.00 581,000.00      -        581,000.00      16.67      -       16.67       

ทํางานที่ ศสส.สป. ของการดําเนินการ เบิกจ�ายเป;นรายเดือน ๆละ 290,500 บาท 1. จัดทําคุณลักษณะของการจ�าง 12%

2. ดําเนินการจัดจ�างผู�ขาย =
20%3. ลงนามข�อตกลงเป;นหนังสือ 20%

4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. ส�งเบิกจ�ายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)

ไตรมาส 1

ตรวจรับพัสดุและส�งเบิกจ�ายเงิน

งวดที่ 1-2 (ต.ค.61-พ.ย.61)
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กลุ�มงานอํานวยการ
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร<อยละของ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร<อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม (ยก
ไป)

ร<อยละ
ไตรมาสนี้

ร<อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร<อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร<อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร<อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ได<รับ
จัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จ<าง) - โอนให<
.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได<

  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร (4) จัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบลิฟต>
โดยสาร

ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 35,310 35,310 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 58 -      58 58 -     58.00 -                 -        -                 -         -       -          

(ต�อ) โดยสาร ศสส.สป. ประจําปGงบประมาณ ของการดําเนินการ 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12%

พ.ศ. 2562 ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 2. จัดซื้อจัดหาผู�ขาย =20%

หนังสือที่ ศสส.ซ 4/2562 ลงวันที่ 3. ลงนามข�อตกลงเป;นหนังสือ 20%

17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

รวมเงินทั้งสิ้น 35,310.- บาท 5. ส�งเบิกจ�ายเป;นรายเดือน 12 งวด (24%)

เบิกจ�ายหลังจากให�บริการครบ บาท จาก ไตรมาส 1

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร> (ประเทศไทย) จํากัด อยู�ระหว�างบริษัทฯ ดําเนินการตามข�อตกลง
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

1. การติดตามประเมินผลการ
 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 0 100 25 0 25 -       -       -              0 0 -       

ปฏิบัติราชการตามแผนการ แผนปฏิบัติราชการประจําป(งบประมาณ จัดทําเป+นรูปเล ม จํานวน 1 เล ม (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป พ.ศ. 2562 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ตอบข�อซักถาม รวบรวมรายงาน ค าเป=าหมาย 100)

ประมวล วิเคราะห>

 - จัดทํารายงานเป+นรูปเล ม

 - ร างหนังสือ นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต> นําออกเผยแพร 

ทางเว็บไซต>ของ ศสส.สป.

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 1 - - อยู ระหว างดําเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -       -       -              0 0 -       

ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป( จัดทําเป+นรูปเล ม (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (4 ไตรมาส=

ของ ศสส.สป. ประจําป( 2562 งบประมาณ พ.ศ.2562  รายป( ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น 1 เล ม)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณ การทํางานครบ 100% ของ

รายจ ายประจําป( จาก กอก. ทุกครั้ง)

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด�าน ICT

ที่ได�รับงบประมาณ

 -  จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการต าง ๆ

 - ประสานงานกับผู�รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต าง ๆ

 - รวบรวมข�อมูลจากการรายงาน ประมวลผล

 - จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน

 -  ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ทราบและอนุมัติ

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต> นําออกเผยแพร ทางเว็บไซต>

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�

3. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 1 เล ม 100 0 100 25 0 25 -       -       -              0 0 -       
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได�รับจัดสรรประจําป( จัดทําเป+นรูปเล ม (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ได�รับจัดสรร ประจําป( งบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส
งบประมาณ 2562  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประสานหน วยงานในสังกัด ศสส.สป. ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ให�จัดทําข�อมูล ค าเป=าหมาย 100)
 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงาน
ข�อมูลผลการดําเนินโครงการ
 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห>
 - จัดทํารายงานเป+นรูปเล ม
 - ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา
 - ประสานผู�ดูแลระบบเว็บไซต> นําออก
เผยแพร ทางเว็บไซต>

4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 3 เล ม 100 0 100 25 -
และอุปกรณ> ICT ของ ศสส.สป.  อุปกรณ> ICT สรุปผลการติดตั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ> ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส

จากส วนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�
 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ> ค าเป=าหมาย 100)
ICT รายเดือน

5. การติดตาม การตรวจซ อมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 3 เล ม 100 0 100 25
การบํารุงรักษาอุปกรณ>ด�าน ICT ซ อมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ>ด�าน สรุปผลการตรวจ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ICT ซ อมบํารุงรักษา ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส

 - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ> การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)
จากส วนกลางและจาก ศสข. 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด ทุกครั้ง) หากทํางานได�
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน ค าเป=าหมาย 100)
 - สรุปผลการตรวจซ อม และการบํารุง
รักษาอุปกรณ> ICT รายเดือน
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 3 เล ม 100 0 100 25 25
เช�าวงจรสื่อสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ สรุปผลการใช�งาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ความเร็วสูง ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร>เมชั่นไฮเวย> ปกติ หรือเกิดความ ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จํากัด ขัดข�อง ณ จุดใดบ�าง การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน 1 เดือน/ชุด ทุกครั้ง) หากทํางานได�
 - สรุปผลการใช�งาน ค าเป=าหมาย 100)

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจาก จํานวนเอกสาร 
 

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 3 เล ม 100 0 100 25
การเช าใช�สัญญาณดาวเทียม ส วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได� สรุปผลการใช� (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
รถสื่อสารดาวเทียม ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม งานดาวเทียม ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น แบ งเป+นไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน และ ให�บริการ การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

  - สรุปผลประเมินการเช าวงจรสื่อ รถดาวเทียม ทุกครั้ง) หากทํางานได�
สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด ค าเป=าหมาย 100)

8. การออกแบบปรับปรุง การสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - อยู ระหว างดําเนินงาน 0 0 0 0 -

กระบวนการ สนับสนุน ของกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สรุปผลร�อยละ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (2 ไตรมาส=

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ
ไม พึงพอใจของ

ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น 1 เล ม)

สื่อสาร  รอบ 6 เดือน มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ผู�รับบริการและผู� การทํางานครบ 100% ของ

(ต.ค.61-มี.ค.62)   ประจําป(  - ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ มีส วนได�ส วนเสีย ทุกครั้ง)

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ในงานบริการของ

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

ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ ศสส.สป (ต.ค.60 - มี.ค.61)

รอบ 6 เดือนป(งบประมาณ พ.ศ. 2562

 - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

สังกัด สป.มท.  ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.

และจังหวัดทุกจังหวัด ในการทอดแบบ

สอบถาม
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�

8. การออกแบบปรับปรุง  - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต> นําหนังสือสั่ง
การกระบวนการ สนับสนุน และแบบสอบถามขึ้นเผยแพร ให�ผู�มี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการ

สื่อสาร  รอบ 6 เดือน  - รวบรวมแบบสอบถามจากผู�รับผิดชอบ

(ต.ค.61-มี.ค.62)   ประจําป( ในงานบริการของ ศสส.สป.

งบประมาณ พ.ศ. 2562  -  จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

(ต อ) แบบสอบถาม

 - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได�โดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑ>การประมวลผลความ

พึงพอใจและไม พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และไม พึง

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเป+นรูปเล ม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง

พอใจและไม พึงพอใจในงานบริการของ

ศสส.สป.

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต>นําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

เว็บไซต>ของ ศสส.สป.
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�

9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ การสํารวจความพึงพอใจ/ไม พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - อยู ระหว างดําเนินงาน 0 0 0 0 - 100

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ มผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วน สรุปผลร�อยละ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (2 ไตรมาส=

และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน เสียของ ศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป+น 1 เล ม)

(เม.ย.62-ก.ย.62)  ประจําป( มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ไม พึงพอใจของ การทํางานครบ 100% ของ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มีต อ)  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ ผู�รับบริการและ ทุกครั้ง)

ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ผู�มีส วนได�ส วนเสีย
 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผู�บังคับบัญชา ในงานบริการของ
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ศสส.สป. รอบ 12 
และไม พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มี เดือน จํานวน 1 เล ม
ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ (เม.ย.62-ก.ย. 62)
ศสส.สป รอบ 12 เดือนป(งบประมาณ

พ.ศ. 2562

 - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. 
และจังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต> นําหนังสือสั่ง

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

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผู�รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.

 - จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

แบบสอบถาม

 - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวมสะสม
(ยกไป)

ร�อยละ
ของไตร
มาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร�อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสนี้

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร�อยละ
ไตรมาสนี้

ร�อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร�อยละ
สะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร�อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร�อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได�รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ�าง) - 

โอนให�.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได�

9. การออกแบบปรับปรุง  กระบวนการ - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมได�โดยโปรแกรม spss

และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน  - กําหนดเกณฑ>การประมวลผลความ

(เม.ย.62-ก.ย.62)  ประจําป( พึงพอใจและไม พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

งบประมาณ พ.ศ. 2562  - ประมวลผลความพึงพอใจ และ

(ต อ) ไม พึงพอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเป+นรูปเล ม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ

พึงพอใจและไม พึงพอใจในงานบริการ

ของ ศสส.สป.

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต>นําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

เว็บไซต>ของ ศสส.สป.
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. การพัฒนาเว็บไซต�ให�กับ ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต�ให�กับหน�วย ร�อยละของการ ระบบ 1 ดําเนินการเอง - กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. งานในสังกัด สป.มท.ตามที่ร�องขอ ดําเนินการตาม  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภารกิจและการ ที่ร�องขอ แบ�งเป4นไตรมาส

ร�องขอจาก  -รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� ละ 25%)

หน�วยงาน ความต�องการตามความ หากทํางานได�

ประสงค�ของหน�วยงาน ค�าเป9าหมาย 100)

 - ออกแบบเว็บไซต�พร�อม

แผนผังเว็บไซต� (Site Map)

และหน�าเว็บเพจที่เชื่อมโยง

  - ออกแบบเว็บไซต�พร�อม

จัดทําเว็บไซต�

  - ออกแบบเว็บไซต�พร�อม

จัดทําเว็บไซต�ต�นแบบ 

(Prototype)
  - พัฒนาเว็บไซต�
  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข

  - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน

 - ให�คําปรึกษา ประสานงานและ

แก�ไขปIญหาให�กับผู�ใช�งาน

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการทุกขั้นตอน 1 เว็บไซต�

(เว็บไซต�หลักสูตรฝMกอบรม

นักปกครองระดับสูง (นปส.)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

2. การปรับปรุงเว็บไซต�ของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต�ของอินเทอร�เน็ต ร�อยละของการ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) เว็บไซต�เครือข�าย ดําเนินการตาม  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

(www.moi.go.th) เว็บไซต� ภายใน (moinet) เว็บไซต�สํานักงานปลัด ภารกิจและการ ร�องขอ/ตามภารกิจ แบ�งเป4นไตรมาส

เครือข�ายภายใน (moinet) กระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) ร�องขอจาก  - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการ ละ 25%)

เว็บไซต�สํานักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ หน�วยงาน ในการเผยแพร�ข�อมูล และ หากทํางานได�

มหาดไทย (www.smoi.go.th) และการสื่อสาร (www.ict.moi.go.th) บริการอิเล็กทรอส�ตาม ค�าเป9าหมาย 100)

และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโน วัตถุประสงค�ของหน�วยงาน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   - ออกแบบระบบให�ทันสมัย

(www.ict.moi.go.th) และเหมาะสมกับการใช�งาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจ

ตามแบบหรือแนวทางที่กําหนด

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ 

และแก�ไข

  - ใช�งานจริง ประสานแก�ไข

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการตามภารกิจและ

การร�องขอจากหน�วยงาน

(37 เรื่อง)

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. ในเว็บไซต�หอินเทอร�เน็ต นําเข�าข�อมูล   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต (www.moi.go.th)     เว็บไซต� รายงานเพิ่ม ที่ร�องขอ/ตามภารกิจ แบ�งเป4นไตรมาส

(www.moi.go.th) เว็บไซต� สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 100)  - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการ ละ 25%)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) ในการเผยแพร�ข�อมูล และ หากทํางานได�

(www.smoi.go.th) และเว็บไซต�เครือข�ายภายใน (moinet) บริการอิเล็กทรอนิกส�ตาม ค�าเป9าหมาย 100)

และเว็บไซต�เครือข�ายภายใน วัตถุประสงค�ของหน�วยงาน
(moinet)  - ทําการ Scan หรือปรับปรุง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ข�อมูลให�อยู�ในรูปแบบ

(มีต�อ) อิเล็กทรอนิกส�

44



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ  - ทําการเผยแพร�ข�อมูลผ�าน

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. เครือข�ายภายในหรือเครือข�าย

ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต ภายนอกตามความประสงค�

(www.moi.go.th) เว็บไซต� ของผู�รับบริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข

(www.smoi.go.th) ไตรมาสที่ 1

และเว็บไซต�เครือข�ายภายใน ดําเนินการตามภารกิจและ

(moinet) (ต�อ) การร�องขอจากหน�วยงาน

(192 เรื่อง)

4. ถ�ายทอดสดการประชุม ดําเนินการถ�ายทอดสดการประชุม ร�อยละของการ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

ผ�านระบบ Video ต�าง ๆ ผ�านระบบ Video Streaming ถ�ายทอดการ  - ได�รับสําเนาหนังสือแจ�งจาก ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

Streaming ประชุม กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดเตรียมอุปกรณ�สําหรับ ละ 25%)

การใช�งานถ�ายทอดสด หากทํางานได�

 - ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร� ค�าเป9าหมาย 100)

แม�ข�าย ให�พร�อมใช�งาน

 - ทําการถ�ายทอดสดการประชุม

 - จัดทําระบบการถ�ายทอด

การประชุมย�อนหลัง

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการตามภารกิจ

(12 ครั้ง)

5. การตรวจสอบเว็บไซต� ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต�ที่มีหัวข�อ/ ร�อยละของ ระบบ 1 - - กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย� ความสําเร็จใน  - ค�นหาที่อยู�เว็บไซต� (URL) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

สถาบันพระมหากษัตริย� การตรวจสอบ ที่มีข�อความ รูปภาพ Clip Video แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น ละ 25%)

ผมีต�อ) สถาบันพระมหากษัตริย� หากทํางานได�

 -จัดเก็บข�อมูลเป4นรายสัปดาห� ค�าเป9าหมาย 100)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

5. การตรวจสอบเว็บไซต�  -รวบรวมข�อมูลเป4นรายเดือน

ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น  -ส�งให�กับสํานักกิจการความ

สถาบันพระมหากษัตริย� มั่นคงภายใน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 1

(ต�อ) ดําเนินการตามภารกิจ

(253 ครั้ง)

6. การให�บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต� ดําเนินการให�บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต�ของ ร�อยละของจํานวน ระบบ 1 - ดําเนินการเอง ไตรมาสที่ 1 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

ของหน�วยงาน/จังหวัด หน�วยงาน/จังหวัด ผู�เข�าเยี่ยมชม ดําเนินการตามภารกิจ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เว็บไซต� (3,796,808 ครั้ง) แบ�งเป4นไตรมาส

ละ 25%)

หากทํางานได�

 ค�าเป9าหมาย 100)

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00
และพัฒนาระบบงานสาร และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ หน�วยงานที่ร�องขอ  -ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
สนเทศ (Application) (Application) ให�เหมาะสมกับลักษณะ (ร�อยละ 100)   - ศึกษาและวิเคราะห�ความ แบ�งเป4นไตรมาส

 ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน งานตามที่หน�วยงานร�องขอ ต�องการของผู�ใช�การประมวลผล ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทางด�านข�อมูลเข�า (input) หากทํางานได�
ผม�ต�อ) ข�อมูลออก (output) ค�าเป9าหมาย 100)

(มีต�อ)  - ออกแบบโครงสร�างของขั้นตอน
การดําเนินงาน  (Flow 
ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบ
รายงานรายงาน  ออกแบบหน�าจอ

โปรแกรม
  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�าง
โปรแกรมตามที่ได�ออกแบบไว�/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
 - ทดสอบการใช�งานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ    - จัดทําคู�มือการใช�งานของ
และพัฒนาระบบงานสาร โปรแกรม
สนเทศ (Application)   - ส�งมอบระบบงาน
 ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน  -การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประสานงานและแก�ไขปIญหา
(ต�อ) ให�กับผู�ใช�งาน

ไตรมาสที่ 1

 - ดําเนินการตามการร�องขอ

จากหน�วยงาน 3 ระบบ

  1. แบบสํารวจ/รายงานการ
เข�าร�วมและความต�องการรับ
ข�อมูลข�าวสาร (สน.สป.)

 2. ระบบการลงทะเบียน

ส�วนภูมิภาค Bike อุ�นไอรัก

3. ระบบประมวลผลข�อมูล

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

(หมวดถนน, น้ํา)

8. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และ ร�อยละของหน�วยงาน ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

และวางแผนระบบโครงสร�าง วางแผนระบบโครงสร�างและการจัดการ ที่ร�องขอ  -ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

และการจัดการฐานข�อมูลและ ฐานข�อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ร�อยละ 100)  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� แบ�งเป4นไตรมาส

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Application) ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน ความต�องการตามความประสงค� ละ 25%)

(Application) ให�เหมาะสม ตามที่หน�วยงานร�องขอ ของหน�วยงาน หากทํางานได�

กับลักษณะงาน  - ออกแบบและวางแผนระบบ ค�าเป9าหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โครงสร�างและการจัดการฐาน

(มีต�อ) ข�อมูลของระบบงานสารสนเทศ

 (Application ) ตามความ

ประสงค�ของหน�วยงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

8. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ   -พัฒนาระบบโครงสร�าง และ

และวางแผนระบบโครงสร�าง การจัดการ ฐานข�อมูลของระบบ

และการจัดการฐานข�อมูลและ งานสารสนเทศ (Application ) 

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ตามที่ได�ออกแบบไว�ปรับปรุง/

(Application) ให�เหมาะสม เพิ่มเติม
กับลักษณะงาน  -ทดสอบการใช�งาน และติดตั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบบที่พัฒนา

(ต�อ)  -จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ

 -ส�งมอบระบบงาน

 - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา 

ประสานงานและแก�ไขปIญหา

ให�กับผู�ใช�งาน

ไตรมาสที่ 1

 - ดําเนินการตามการร�องขอ

จากหน�วยงาน 3 ระบบ

  1. แบบสํารวจ/รายงานการ
เข�าร�วมและความต�องการรับ
ข�อมูลข�าวสาร (สน.สป.)

 2. ระบบการลงทะเบียน

ส�วนภูมิภาค Bike อุ�นไอรัก

3. ระบบประมวลผลข�อมูล

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

(หมวดถนน, น้ํา)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

9. งานศึกษา วิเคราะห� ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน และพัฒนาระบบงานสนับสนุน หน�วยงานที่ร�องขอ  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน (Back Office, (ร�อยละ 100) ร�องขอ แบ�งเป4นไตรมาส

(Back Office, Font Office) Font Office) ตามที่หน�วยงานร�องขอ   - ศึกษาและวิเคราะห�ความ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ต�องการของผู�ใช� การประมวลผล หากทํางานได�

ทางด�านข�อมูลเข�า (Input) ค�าเป9าหมาย 100)

 ข�อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข�อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หน�าจอโปรแกรม
 - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�าง
โปรแกรม ตามที่ได�ออกแบบไว�/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา

ประสานงานและแก�ไขปIญหา
ให�กับผู�ใช�งาน
ไตรมาสที่ 1
 - ดําเนินการตามการร�องขอ
จากหน�วยงาน  5 จังหวัด
ได�แก� จันทบุรี, นครพนม, 
สิงห�บุรีสิงห�บุรี, มหาสารคาม,สุรินทร�
และหน�วยงานในสังกัด สป.
มท.ได�แก� ศปสข.มท. กค.สป.
กอก.ศสส.สป. และ ศดธ.มท.
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

10. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                   -   -       -         0 0.00
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� หน�วยงานที่ร�องขอ   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
ภูมิศาสตร� (GIS) (GIS) ตามที่หน�วยงานร�องขอ (ร�อยละ 100) ร�องขอ แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - ศึกษาและวิเคราะห�ความ ละ 25%)
ต�องการของผู�ใช� การประมวลผล หากทํางานได�
ทางด�านข�อมูลเข�า (Input) ค�าเป9าหมาย 100)

 ข�อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข�อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หน�าจอโปรแกรม
 - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�าง
โปรแกรม ตามที่ได�ออกแบบไว�/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม
  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้ง

โปรแกรมที่พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของ

โปรแกรม
  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา

ประสานงานและแก�ไขปIญหา
ให�กับผู�ใช�งาน
ไตรมาสที่ 1
 - ไม�มีการดําเนินการ เนื่องจาก

ไม�มีหน�วยงานร�องขอ
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

11. เป4นศูนย�กลางประสาน ดําเนินการประสานข�อมูลสารสนเทศของ ร�อยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                   -   -       -         0 0.00
ข�อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุ�มจังหวัด หน�วยงานที่ร�องขอ  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
มหาดไทย จังหวัดและกลุ�มจังหวัด (ร�อยละ 100) ร�องขอ แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� ละ 25%)
ความต�องการตามความประสงค� หากทํางานได�

ของหน�วยงาน ค�าเป9าหมาย 100)

 - ประสานขอข�อมูลจาก
หน�วบงานที่เป4นเจ�าของข�อมูล
 - ติดต�อขอรับข�อมูลจาก
หน�วยานที่เป4นเจ�าของข�อมูล
 - นําข�อมูลที่ได�รับมาปรับปรุง
ตามความต�องการ
 - ส�งมอบข�อมูล
ไตรมาสที่ 1
 - ไม�มีการดําเนินการ เนื่องจาก

ไม�มีหน�วยงานร�องขอ
12. ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูล ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูลเพื่อการบริหาร ร�อยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                   -   -       -         0 0.00

เพื่อการบริหารและวางแผน และวางแผนพัฒนาของกระทรวง หน�วยงานที่ร�องขอ  -รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ความต�องการตามความประสงค� ละ 25%)

ของหน�วยงาน หากทํางานได�

  - พัฒนา และปรับปรุงข�อมูล ค�าเป9าหมาย 100)

ตามความต�องการ

 -ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข

 - ส�งมอบระบบงานเพื่อใช�งาน

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา

ประสานงานและแก�ไขปIญหาให�กับผู�ใช�งาน

ไตรมาสที่ 1

 - ไม�มีการดําเนินการ เนื่องจาก

ไม�มีหน�วยงานร�องขอ
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน ร�อยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง ดําเนินการตรวจสอบและ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

สอบการใช�ทรัพยากรในระบบ ให�กับผู�ขอใช�เครือข�ายมหาดไทย การตรวจสอบ ลงทะเบียนให�กับผู�ชอใช� ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

Internet (Authentication) เครือข�ายมหาดไทย แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนดขั้นตอนดังนี้ ละ 25%)

 - รับเอกสารการลงทะเบียน หากทํางานได�

ของผู�ใช�เครือข�าย ค�าเป9าหมาย 100)

 - ผู�ขอใช�เครือข�ายลงทะเบียน

ผ�านเว็บไซต�

 - ตรวจสอบความถูกต�อง

ของเอกสารโดยต�องมีผู�บังคับ

บัญชารับรอง

 - ตรวจสอบและทําการอนุญาต

ให�ผู�ชอใช�เครือข�ายสามารถ

ใช�งานเครือข�ายมหาดไทย

 -แจ�งผู�ชอใช�บริการเครือข�าย

สามารถใช�งานได�

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการตามคําร�อขอ

(20 คน)

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง ร�อยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� รักษาระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�าย หน�วยงานที่ร�องขอ   - ติดตั้งเครื่องแม�ข�าย ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

แม�ข�าย   - ตรวจสอบระบบการใช�งาน แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - บํารุงรักษาตามแผนงาน ละ 25%)

  - รายงานผลการซ�อมตาม หากทํางานได�

แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3 ค�าเป9าหมาย 100)

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการตามคําร�อขอ

(3 ครั้ง)

52



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00
รักษาและติดตั้งระบบป9องกัน และติดตั้งระบบป9องกันไวรัส หน�วยงานที่ร�องขอ  - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
ไวรัสคอมพิวเตอร�  - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ แบ�งเป4นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เครื่องที่จะติดตั้ง ละ 25%)
 -ติดตั้งโปรแกรมป9องกันไวรัส หากทํางานได�

NOD32 ค�าเป9าหมาย 100)

 - ทําการอัปเดทโปรแกรม
ป9องกันไวรัสให�เป4นปIจจุบัน
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคําร�อขอ
(39 ครั้ง)

16. งานซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร� ร�อยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00
คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หน�วยงานที่ร�องขอ  - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส
คอมพิวเตอร�ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท� แบ�งเป4นไตรมาส

มหาดไทยและสํานักงาน  -ลงทะเบียนการขอรับบริการ ละ 25%)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกลุ�งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หากทํางานได�
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ดําเนินการตรวจซ�อมเครื่อง ค�าเป9าหมาย 100)

คอมพิวเตอร�/อุปกรณ�เครือข�าย

  - ทดสอบการใช�งาน
  - ส�งมอบเครื่องคอมพิวเตอร�/

อุปกรณ�คืนให�กับผู�ขอรับบริการ

  - รายงานผลการซ�อมตาม
แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินการตามคําร�อขอ
(95 ครั้ง)
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

17.งานบํารุงรักษาระบบเครือข�าย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือข�ายให�บริการ ร�อยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

ให�บริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ หน�วยงานที่ร�องขอ   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

รักษาความปลอดภัยระบบ ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย  -ทําการติดตั้งระบบเครือข�าย แบ�งเป4นไตรมาส

คอมพิวเตอร�และเครือข�าย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย ให�บริการภาครัฐ (GIN) ละ 25%)

สารสนเทศ ภายในกระทรวง  - ตรวจสอบการใช�งานระบบ หากทํางานได�

มหาดไทย เครือข�ายให�บริการภาครัฐ (GIN) ค�าเป9าหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - รายงานผลการซ�อมตาม

แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3

ไตรมาสที่ 1

ดําเนินการตามคําร�อขอ

18. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 1 ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 25 0 25 -                   -   -       -         0 0.00

รักษาระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� หน�วยงานที่ร�องขอ   - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100 (มี 4 ไตรมาส

และอุปกรณ�ต�อพ�วงภายในของ ต�อพ�วงภายในของกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท� แบ�งเป4นไตรมาส

กระทรวงมหาดไทยและ และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  - ลงทะเบียนการขอรับบริการ ละ 25%)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 1 ค�าเป9าหมาย 100)

ดําเนินการตามคําร�อขอ

(60 ครั้ง)

19. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการ - 1 ระบบ 199,000 199,000 ไตรมาสที่ 1 60 0 60 60 0 60 -           -       -       0 0 -        

ระบบถ�ายทอดสดผ�านระบบ บํารุงรักษาระบบถ�ายทอดสดผ�าน เดือน 1-11 อัตรา 16,583.33 บาท  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

อินเทอร�เน็ต (Video Streaming) ระบบอินเทอร�เน็ต (Video Streaming) เดือน 12 อัตรา 16,583.37 บาท  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดทํา TOR 20 % บริษัท กรีนคลัสเตอร� จํากัด  -  รอลงนามสัญญา

 - จัดหาผู�รับจ�าง 40 % (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

 - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %

 - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 %

 - ตรวจรับงาน 15%
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

20. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการ 1 ระบบ 1,300,000 ไตรมาสที่ 1 60 0 60 60 0 60 -           -       -       0 0 -        

ระบบและซ�อมแซมแก�ไขระบบ บํารุงรักษาและซ�อมแซมแก�ไขระบบ  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

เว็บไซต�และระบบจดหมาย เว็บไซต�และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส�  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %

อิเล็กทรอนิกส�หน�วยงานใน  - จัดทํา TOR 20 %  -  รอลงนามสัญญา

สังกัด สป.มท.  - จัดหาผู�รับจ�าง 40 %

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %

 - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 %

 - ตรวจรับงาน 15%

21. จ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการบํารุงรักษา - ระบบ 1 5,501,000 3,660,880 ไตรมาสที่ 1 70 0 70 70 0 70 -           -       -       0 0 -        

แก�ไขระบบคอมพิวเตอร�โครงการ และซ�อมแซมแก�ไขระบบคอมพิวเตอร� (จํานวน2 เดือน)  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

พัฒนาศูนย�ข�อมูลกลาง กระทรวง โครงการพัฒนาศูนย�ข�อมูลกลางกระทรวง  พ.ย.61-ธ.ค.61  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %
มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่1-2และ3 มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1 -2 และ3 ฮัตราเดือนละ * ลงนามสัญญา 31 ต.ค.61

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดทํา TOR 20 % 1,830,440.00 อยู�ระหว�างแก�ไขรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

สัญญาเลขที่ 2/2562 ลงวันที่   - จัดหาผู�รับจ�าง 40 %

31 ตุลาคม  2561 เริ่มวันที่   - กําหนดแนวทางการดําเนินการ 10 %

1 พ.ย.61-31 ธ.ค.61 รวม2 เดือน   - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 %

รวมเงินทั้งสิ้น 3,660,880.- บาท  - ตรวจรับงาน 15 %

งวดละ 1,830,440.- บาท

บริษัท แอพเวิร�คส� จํากัด

22. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - ระบบ 1 1,350,000 1,350,000 ไตรมาสที่ 1 60 0 60 60 0 60 -           -       -       0 0 -        

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน (12 เดือน)  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

คอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %

ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน   - จัดทํา TOR 20 % อัตราเดือนละ 112,500 บาท  -  รอลงนามสัญญา

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดหาผู�รับจ�าง 40 % บริษัท เอ พลัส แลพนเนอร� จํากัด

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 %

  - ตรวจรับงาน 15%

55



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวม
สะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปOาหมายคิดเปPนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปPนร@อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได@

23.เช�าใช�บริการสื่อสัญญาณ ดําเนินการเช�าใช�สื่อสัญญาณข�อมูลระบบ - 1 ระบบ 24,000,000 24,000,000 ไตรมาสที่ 1 60 0 60 60 0 60 -           -       -       0 0 -        
ข�อมูลระบบอินเตอร�เน็ตแบบ อินเตอร�เน็ตแบบองค�กรพร�อมอุปกรณ� (12 เดือน)  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

องค�กรพร�อมอุปกรณ�บริหาร บริหารจัดการ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %

จัดการ   - จัดทํา TOR 20 % อัตราเดือนละ 2,000,000 บาท  -  รอลงนามสัญญา

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดหาผู�รับจ�าง 40 % บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 %

  - ตรวจรับงาน 15%

24. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - ระบบ 1 16,500,000 15,033,370 ไตรมาสที่ 1 70 0 70 70 0 70 -           -       -       0 0 -        

ระบบความปลอดภัยด�านสารสนเทศ แก�ไขระบบรักษาความปลอดภัยด�าน (11 เดือน)*  - จัดทํา TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

และการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ย.61-30 ก.ย.62  - จัดหาผู�รับจ�าง = 40 %

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดทํา TOR 20 % อัตราเดือนละ 1,366,670 บาท  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10%

สัญญาเลขที่ 1/2562 ลงวันที่   - จัดหาผู�รับจ�าง 40 %  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง = 15%

31 ตุลาคม  2561 เริ่มวันที่   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุ

1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 รวม 11 เดือน   - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 15 % งวดที่ 1-2 (พ.ย.61-ธ.ค.61)

รวมเงินทั้งสิ้น 16,400,040.- บาท   - ตรวจรับงาน 15%

งวดละ 1,366,670.- บาท
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

1.งานบริการระบบการประชุม ให�บริการระบบการประชุมผ�านระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25 0 25 -           -        -           0 0 -           

ทางระบบวีดีทัศน(ทางไกล วีดีทัศน(ทางไกล (Video Conference) ในการให�บริการ ได�ดําเนินการ 19 ครั้ง 
ครบถ�วน

(ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(Video Conference) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบการประชุม ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป?น แบ�งเป?นไตรมาส
(มาจากรายงาน) ต�างๆ ที่ร�องขอ วีดีทัศน(ทางไกล การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

(Video หากทํางานได�

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปCนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปBาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จAาง) - โอนใหA
.....

กสส. ไม่ไดท้ําแผนงบดําเนนิงานเลย แตม่ีรายงาน

(Video หากทํางานได�

Conference) ค�าเปCาหมาย 100)

2.งานบริการระบบ ให�บริการระบบโสตทัศนูปกรณ(ประจํา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25 0 25

โสตทัศนูปกรณ( ห�องประชุม ห�องประชุมกระทรวงมหาดไทย ให�กับ ในการให�บริการ ได�ดําเนินการ  111 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบโสตทัศนูป ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป?น แบ�งเป?นไตรมาส
(มาจากรายงาน) ต�างๆ ที่ร�องขอใช�ห�องประชุม กรณ(ห�องประชุม การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม พร�อมการทดสอบ หากทํางานได�

ระบบให�พร�อม ค�าเปCาหมาย 100)

ใช�งาน

3.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25 0 25

บํารุงรักษาระบบโทรศัพท(/โทรสาร บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท(/โทรสาร ตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ ได�ดําเนินการ  133 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

กระทรวงมหาดไทย ภายใน สป.มท บํารุงรักษา ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือว�าเป?น แบ�งเป?นไตรมาส
(มาจากรายงาน) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

หากทํางานได�

ค�าเปCาหมาย 100)

4..การใช�งานระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัย แด� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25

ดาวเทียม ของศูนย(เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว และ ได�ดําเนินการ  6  ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. บรมวงศานุวงศ(ทุกพระองค( ขณะเสด็จ ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป?น แบ�งเป?นไตรมาส

(ติดตั้ง/รื้อถอน) แปรพระราชฐานประทับแรมหรือทรง การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
(มาจากรายงาน) ปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่ หากทํางานได�

  ทั่วประเทศ ค�าเปCาหมาย 100)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปCนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปBาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จAาง) - โอนใหA
.....

กสส. ไม่ไดท้ําแผนงบดําเนนิงานเลย แตม่ีรายงาน

5.งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - ไตรมาส 1 100 0 100 25

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย(เทคโนโลยี ตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ ได�ดําเนินการ  6  ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส แบ�ง

สื่อสารดาวเทียม สารสนเทศและการสื่อสาร สป. บํารุงรักษา ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือว�าเป?น เป?นไตรมาสละ 25%

การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) หากทํางานได�ค�าเปCาหมาย 100)

6. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 ไตรมาส 1 100 0 100 256. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 ไตรมาส 1 100 0 100 25

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารกล�องวงจรปPด ของ ตรวจสอบ/ ได�ดําเนินการ  12  ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เพื่อความมั่นคง (CCTV) มท. กระทรวงมหาดไทย ตรวจซ�อม/ ประสบความสําเร็จเรียบร�อย ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือว�าเป?น แบ�งเป?นไตรมาส
(มาจากรายงาน) บํารุงรักษา การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

(ตรวจสอบสัปดาห( หากทํางานได�

ละ 1 ครั้ง) ค�าเปCาหมาย 100)

7. โครงการจ�างบํารุงรักษาและ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปS - - - 33,649,000.00 - โอนจัดสรรให�กับจังหวัดแล�ว (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) 100.00

ซ�อมแซมแก�ไขระบบกล�อง งบประมาณ 2561 จากส�วนกลาง เมื่อวันที่ .......................... ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือว�าเป?น โอนปSละครั้ง

โทรทัศน(วงจรปPด (CCTV) ใน ไปตั้งจ�ายส�วนภูมิภาค การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�

  1.1 จังหวัดนราธิวาส 10,198,100 - จัดสรรงบประมาณ 100 - - 30.31

  1.2 จังหวัดยะลา 5,361,300 - จัดสรรงบประมาณ 100 - - 15.93

  1.3 จังหวัดปWตตานี 8,366,600 - จัดสรรงบประมาณ 100 - - 24.86

  1.4 จังหวัดสงขลา 9,036,000 - จัดสรรงบประมาณ 100 - - 26.85

  1.5 จังหวัดสตูล 687,000 - จัดสรรงบประมาณ 100 - - 2.04
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปCนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปBาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จAาง) - โอนใหA
.....

กสส. ไม่ไดท้ําแผนงบดําเนนิงานเลย แตม่ีรายงาน

8.โครงการเช�าใช�เชื่อมโยงระบบ 1.จัดทํา TOR  =25% - - - กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 76 0 76 76 0 76

กล�องโทรทัศน(วงจรปPด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% 1. จัดทํา TOR  =25 %

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 3.ลงนามสัญญา = 26% 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

สัญญาเลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 4.ตรวจรับ = 24% 3. ลงนามสัญญา =25%

28 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%28 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 19,426,920.- บาท ไตรมาส 1

งวดละ 1,618,910.- บาท ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ลงนามสัญญาแล�ว
(มาจากรายงาน) อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ

งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

9.โครงการเช�าบริการส�ง 1.จัดทํา TOR  =25% - - - 120,000 120,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 76 0 76 76 0 76

ข�อความสั้น Short Messaging 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% (เบิกจ�ายตามการ 1. จัดทํา TOR  =25 %

Service:SMS 3.ลงนามสัญญา = 26% ใช�งานจริง) 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.2/2562 ลง
วันที่

4.ตรวจรับ = 24% 3. ลงนามสัญญา =25%

17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท ไตรมาส 1

เบิกจ�ายตามจริง ไม�เกินงวดละ 10,000.-บาท ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง

บริษัท แอดวานซ( ไวร(เลส เน็ทเวอร(ค จํากัด ลงนามสัญญาแล�ว
(มาจากรายงาน) อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ

งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปCนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปBาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จAาง) - โอนใหA
.....

กสส. ไม่ไดท้ําแผนงบดําเนนิงานเลย แตม่ีรายงาน

10.การเช�าใช�บริการระบบ
เชื่อมโยง

1.จัดทํา TOR  =25% - - - 5,000,000 4,500,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 50 0 50 50 0

ระบบสื่อสารข�อมูลแบบไร�สาย 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% (12 เดือน) 1. จัดทํา TOR  =25 %

(Wireless LAN) ผ�านดาวเทียม 3.ลงนามสัญญา = 26% 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

สําหรับพระตําหนักภูพิงค(ราช 4.ตรวจรับ = 24% อัตราเดือนละ 375,000.- บาท 3. ลงนามสัญญา =25%

นิเวศน( ภูพานราชนิเวศน( บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%นิเวศน( ภูพานราชนิเวศน( บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

ทักษิณราชนิเวศน( วังไกลกังวล สัญญาเลขที่ 15/2562 ลว. 4 ม.ค.62 รวม 24%

และอาคารที่ประทับโครงการ ไตรมาส 1

ชลประทานจังหวัดเชียงใหม� ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง
(มาจากรายงาน) รอลงนามสัญญา

11.การเช�าใช�บริการช�องสัญญาณ 1.จัดทํา TOR  =25% - - - 28,000,000 27,000,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 76 0 76 76 0 76

ดาวเทียมย�านความถี่ C-Band 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% (12 เดือน) 1. จัดทํา TOR  =25 %

จํานวน 7-18 Transponder 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 2,250,000.- บาท 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

สัญญาเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 4.ตรวจรับ = 24% 3. ลงนามสัญญา =25%

7 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท ไตรมาส 1

งวดละ 2,250,000.- บาท ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ลงนามสัญญาแล�ว
(มาจากรายงาน) อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ

งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปCนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปCนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปBาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่
ทําสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จAาง) - โอนใหA
.....

กสส. ไม่ไดท้ําแผนงบดําเนนิงานเลย แตม่ีรายงาน

12.การเช�าใช�บริการระบบสื่อสาร 1.จัดทํา TOR  =25% - - - 6,000,000 5,499,960 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 76 0 76 76 0 76

ผ�านดาวเทียมพร�อมอุปกรณ(และ 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% (12 เดือน) 1. จัดทํา TOR  =25 %

การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 458,330.- บาท 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4.ตรวจรับ = 24% 3. ลงนามสัญญา =25%

(กปร.) 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%(กปร.) 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

สัญญาเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ รวม 24%

25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ ไตรมาส 1

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง

รวมเงินทั้งสิ้น 5,499,960.- บาท ลงนามสัญญาแล�ว

งวดละ 458,330.- บาท อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุของ

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจรับฯ
(มาจากรายงาน) งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)

13.จ�างบํารุงรักษาซ�อมและแก�ไข 1.จัดทํา TOR  =25% - - - 6,000,000 5,499,960 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 76 0 76 76 0 76

เครือข�ายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดซื้อจัดจ�าง = 25% (12 เดือน) 1. จัดทํา TOR  =25 %

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 458,330.- บาท 2. จัดซื้อจัดจ�าง = 25%

สัญญาเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 4.ตรวจรับ = 24% 3. ลงนามสัญญา =25%

18 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 17,400,000.- บาท ไตรมาส 1

งวดละ 1,450,000.- บาท ได�จัดทํา TOR+ จัดซื้อ/จัดจ�าง

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ลงนามสัญญาแล�ว
(มาจากรายงาน) อยู�ระหว�างตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ

งวดที่ 1-3 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 25,000,000      24,999,960        กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 70 0 70 70 0 70 -            -           -            0 0 -          

ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ2เชื่อมโยง 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

เครือข�ายระบบสื่อสารของ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % (TOR)  =20%

กระทรวงมหาดไทย 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%

สัญญาเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

18 ธันวาคม 2561  เริ่มวันที่ 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 4.ตรวจรับงาน

รวมเงินทั้งสิ้น 24,999,960.- บาท ไตรมาสที่ 1

งวดละ 2,083,330.- บาท อยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่ 1-3

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด (ต.ค.61- ธ.ค.61)

2.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 4,200,000 4,169,100         กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 60 0 60 60 0 60 -            -           -            0 0 -          

ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ2เครื่องมือ 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

สื่อสารและเครือข�ายของสํานักงาน 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR)  =20%

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด
วยระบบ 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 % อัตราเดือนละ 347,425.- บาท  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%

ทางด�วนข
อมูลระยะที่ 1,2 และ3 5 ตรวจรับงาน 15 % บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด ไตรมาสที่ 1
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 รอลงนามสัญญา

3.โครงการจ
างบํารุงรักษา 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 21,700,000 21,699,480        กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 60 0 60 60 0 60 -            -           -            0 0 -          

ซ�อมแซมแก
ไขระบบโทรศัพท2 IP 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

Phone ของกระทรวงมหาดไทย 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % (TOR)  =20%

สัญญาเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%

13 ธันวาคม 2561  เริ่มวันที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง

รวมเงินทั้งสิ้น 21,699,480.- บาท 4.ตรวจรับงาน

งวดละ 1,808,290.- บาท ไตรมาสที่ 1

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด อยู�ระหว�างตรจรับงานงวดที่ 1-3

(ต.ค.61- ธ.ค.61)

ค�าเปDาหมายที่ทําได ค�าเปDาหมายคิดเปEนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปDาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปDาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให

.....
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปDาหมายที่ทําได ค�าเปDาหมายคิดเปEนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปDาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปDาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให

.....

4.โครงการเช�าวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 135,000,000 134,683,200      กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 0 100 70 0 70 33,670,800  -           33,670,800 25 0 25.00       

ความเร็วสูง 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100 (ตามสัญญา)

สัญญาเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % งวดละ 11,223,600.- บาท (TOR)  =20% เบิกจ�ายจริง 33,644,716.11 บาท)

30 พฤศจิกายน  2561 เริ่มวันที่ 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 5 ตรวจรับงาน 15 % 3. คณะกรรมการตรวจรับ

รวมเงินทั้งสิ้น 134,683200.- บาท ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%

งวดละ 11,223,600.- บาท 4. คณะกรรมการดําเนินการ

บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร2เมชั่น ไฮเวย2 จํากัด ตรวจรับพัสดุ = 15 %

5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%

ไตรมาสที่ 1

ได
ตรวจรับงานงวดที่ 1-3

(ต.ค.61- ธ.ค.61)

5.โครงการเช�าใช
บริการท�อร
อย 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 2,499,999 2,499,948         กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 70 0 70 70 0 70 -            -           -            0 0 -          
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

5 เส
นทาง 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % งวดละ 208,329.- บาท (TOR)  =20%

สัญญาเลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%
25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3. คณะกรรมการตรวจรับ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
รวมเงินทั้งสิ้น 2,499,948.- บาท 4. คณะกรรมการดําเนินการ
งวดละ 208,329.- บาท ตรวจรับพัสดุ = 15 %
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%

ไตรมาสที่ 1
อยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปDาหมายที่ทําได ค�าเปDาหมายคิดเปEนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปDาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปDาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให

.....

6.โครงการเช�าบริการ SIP TRUNK 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 250,200 240,750            กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 70 0 70 70 0 70 -            -           -            0 0 -          

จํานวน 1 วงจร สําหรับเลข 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

หมาย 1567 ของศูนย2ดํารงธรรม 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % งวดละ 20,062.50 บาท (TOR)  =20%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.3/2562 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3. คณะกรรมการตรวจรับ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
รวมเงินทั้งสิ้น 240,750.- บาท 4. คณะกรรมการดําเนินการ
งวดละ 20,062.50 บาท ตรวจรับพัสดุ = 15 %
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%

ไตรมาสที่ 1
อยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)

7.เช�าบริการเชื่อมโยงระบบ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 549,900 540,100            กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 60 0 60 60 0 60 -            -           -            0 0 -          
โทรศัพท2เครือข�ายมหาดไทย 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

กับกรมที่ดิน(อาคารศูนย2ราชการ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR)  =20%

เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา) 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 % 11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%
5 ตรวจรับงาน 15 % 1 งวด 45,008.37 บาท 3. คณะกรรมการตรวจรับ
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%

4. คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจรับพัสดุ = 15 %
5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%
ไตรมาสที่ 1
รอลงนามสัญญา
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รอยละของ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รอยละ
ไตรมาสนี้

รอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรอย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปDาหมายที่ทําได ค�าเปDาหมายคิดเปEนรอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปEนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปDาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปDาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง) - โอนให

.....

8.เช�าบริการคู�สายจากศาลากลาง 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร
อยละ 100 50,000 51,360              กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 70 0 70 70 0 70 -            -           -            0 0 -          
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 2.จัดหาผู
รับจ
าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได
 100

ไปยัง 4 เส
นทาง (4 เลขหมาย) 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % อัตราเดือนละ 4,280.- บาท (TOR)  =20%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.4/2562 4. กํากับตรวจสอบผู
รับจ
าง 15 %  2. จัดหาผู
รับจ
าง 40%
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3. คณะกรรมการตรวจรับ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนดแนวทางและวิธีการตรวจรับ =10%
รวมเงินทั้งสิ้น 51,360.- บาท 4. คณะกรรมการดําเนินการ
งวดละ 4,280.- บาท ตรวจรับพัสดุ = 15 %
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ=15%

ไตรมาสที่ 1
อยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่ 1-3
(ต.ค.61- ธ.ค.61)

65



กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ แผนพัฒนา แผน 1 - - ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 0 100 100 0 100

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยี บุคลากรด�าน 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) ภายใน 1 ป.งบประมาณ

และการสื่อสารประจําป. สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. เทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยี

ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป2น ครบ 1 แผน

งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 2.สํารวจความต�องการฝ7กอบรมด�านเทค สารสนเทศและ สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. การทํางานครบ 100 ของ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ การสื่อสาร สป.มท. 2.สํารวจความต�องการฝ7กอบรม
ด�านเทค

ทุกครั้ง)

บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562-2565 โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ3.จัดทํา (ร�าง)แผนพัฒนาบุคลากรฯ บุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย4.เสนอ(ร�าง)แผนฯให�คณะกรรมการจัด 3.จัดทํา (ร�าง)แผนพัฒนาบุคลากรฯ

ทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา 4.เสนอ(ร�าง)แผนฯให�
คณะกรรมการจัด5.เสนอแผนพัฒนาฯ ที่ผ�านความเห็นชอบ ทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา

จากคณะกรรมการฯแล�วต�อผู�บริหาร
พิจารณา

5.เสนอแผนพัฒนาฯ ที่ผ�านความ
เห็นชอบอนุมัติ/ประกาศใช� จากคณะกรรมการฯแล�วต�อผู�บริหาร
พิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช�

2.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยี ร�อยละความสําเร็จ โครงการ 2 1,999,960 0 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้       40      40             40            40             -               -               -            -   

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป. ของการดําเนินการ (*แผนเดิม กําหนดร�อยละ 100) 1.ศึกษา วิเคราะหD ทบทวน

และการการสื่อสาร ประจําป. งบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรอบรม =4%        4             -         4               4         -               4             -           -               -               -            -            -   

งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได�จาก
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การสํารวจฯ และวางแผนในการ
(มีต�อ) ร�างหลักสูตรอบรม = 4%        4             -         4               4         -               4             -           -               -               -            -            -   

3.กําหนดหลักสูตร หัวข�อวิชา =6%        6             -         6               6         -               6             -           -               -               -            -            -   

4.กําหนดกลุ�มเปGาหมาย =6%        6             -         6               6         -               6             -           -               -               -            -            -   

5.ประมาณการค�าใช�จ�าย =5%        5             -         5               5         -               5             -           -               -               -            -            -   

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรBอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปTาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปTาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

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

ค�าเปTาหมายที่ทําไดB ค�าเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรBอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปTาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปTาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

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

ค�าเปTาหมายที่ทําไดB ค�าเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ

2.โครงการพัฒนาบุคลากร 6. ประสานหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�อนเสนอโครงการ เช�น ประสาน
และการการสื่อสาร ประจําป. วิทยากร/ กําหนดเนื้อหาหลักสูตร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานที่จัดฝ7กอบรม พร�อมอุปกรณD
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 และอาหาร)  = 10%       10             -        10             10         -              10             -           -               -               -            -            -   

(มีต�อ) 7. เสนอโครงการฯ ต�อ ปมท.=5%        5             -         5               5         -               5             -           -               -               -            -            -   

8. ในป.งบประมาณป. 2562 จัดทํา

จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

8.1 โครงการฝZกอบรมดBานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน
      1,490,960           -   4 หลักสูตร ประกอบดBวย =44%       -        -               -              -               -               -               -            -   

         430,400 8.1.1 การอบรมระบบวิทยุสื่อสาร=14      -        -               -              -               -               -               -            -   

8.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา             -           -           -            -   

Mobile Application ด�วย React
         404,800 Native =12%       -        -               -              -               -               -               -            -   

8.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
         404,800 ใช�โปรแกรม Advance Excel =12%       -        -               -              -               -               -               -            -   

8.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Web
         250,960 Service =6%       -        -               -              -               -               -               -            -   
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรBอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปTาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปTาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

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

ค�าเปTาหมายที่ทําไดB ค�าเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ

2.โครงการพัฒนาบุคลากร 8.2 โครงการการประชุมสัมมนา
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหBกับ
และการการสื่อสาร ประจําป.         509,000 บุคลากรของ ศสส.สป. =16%       -               -               -               -   

งบประมาณ พ.ศ. 2562 *หากโครงการ/หลักสูตร ใดทําตามขั้นตอนนี้
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการดําเนินงานเท�ากับ 100
(ต�อ) กระบวนการทําโครงการ/หลักสูตร ดังนี้

 -ประสานงานด�านการอบรม (เชิญ
วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณD

อาหาร อาหารว�าง และเครื่องดื่ม)=15

 -.ยืมเงินทดรองราชการ=15

 -จัดทําเอกสารประกอบการอบรม=10

 -แจ�งเวียนหน�วยงานที่เกี่ยวข�องส�ง

รายชื่อบุคลากรเข�ารับการอบรม/

รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน=10

 -ดําเนินการฝ7กอบรมด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ประชุมสัมมนาบุเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ=25
 -จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม=5

 -รวบรวม/ส�งหลักฐานหักล�างเงินยืม=10

 -.ประเมินผลการอบรม =5

 -.สรุปผลการอบรม = 5

การดําเนินการในไตรมาสที่ 1

ทั้ง 2 โครงการอยู�ระหว�างเสนอ

 ขออนุมัติ ปมท.
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรBอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปTาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปTาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

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

ค�าเปTาหมายที่ทําไดB ค�าเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ

3.การจัดทําฐานข�อมูล 1.ออกแบบ/จัดทําฐานข�อมูล ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ขั้นตอนกระบวนการจัดทํา 75 0 75 75 0 75

บุคลากรที่ผ�านการฝ7กอบรม 2. บันทึกข�อมูล ของข�อมูลบุคลากร 1. ออกแบบ/จัดทําฐานข�อมูล=15%

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3.ตรวจสอบความถูกต�อง ที่ผ�านการอบรม 2. รวบรวมรายชื่อผู�ผ�านอบรมที่
การสื่อสาร ย�อนหลัง 5 ป. 4.ประมวลผล/วิเคราะหD ด�านไอซีทีของ ใช�งบประมาณ ศสส.สป./ประสานงาน
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 5.นําเสนอผู�บังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย กับหน�วยงานที่ดําเนินการอบรม

รายชื่อกับหน�วยงานที่ดําเนินการ

อบรมตามสัญญาจ�างของ ศสส.สป.
 =15%

3. บันทึกข�อมูลจัดเก็บแบบอิเล็ก

ทรอนิกสD = 15%

4.ตรวจสอบความถูกต�อง = 15%

5. ประมวลผล/วิเคราะหD =15%

7. นําเข�าสู�ระบบโปรแกรม=15%

8. นําเสนอผู�บังคับบัญชา =10%

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1

ได�ออกแบบ รวมรวม บันทึกข�อมูล

ตรวจสอบความถุกต�อง ประมวลผล

เพื่อนําเข�าสู�ระบบโปรแกรมฯ

4.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จํานวนครั้ง ครั้ง 12 - - ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 1 0 1 8.33 0 8.33 0 0.00 0 0.00

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรD
ของกระทรวงมหาดไทย

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรDของ ที่มีการประชุม ได�ดําเนินการประชุม 1  ครั้ง

ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรDของ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละไตร
มาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรBอย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรBอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปTาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปTาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

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

ค�าเปTาหมายที่ทําไดB ค�าเปTาหมายคิดเปHนรBอยละ

5.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑD 1.สํารวจครุภัณฑDภายในหน�วยงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ผลการดําเนินงานไตรมาส 1

คอมพิวเตอรDให�แก�หน�วยงานใน ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใช�งาน ของการดําเนินงาน    -

สังกัด สป.มท. เกินกว�า 7 ป.
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 2.รวบรวมข�อมูล/ประมวลผลการสํารวจ

3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรD ตามความ

จําเป2นของหน�วยงาน

4.จัดทําแผนความต�องการครุภัณฑD

คอมพิวเตอรDของหน�วยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ศสข. 1 - 12 

 
 



 หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการออกบํารุงรักษา ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 ครั้งที่ 1 (18-21 ธ.ค.61) 100 0 100 50 0 50 10,740      -        10,740      26.85      0 26.85      

เชิงป,องกัน (PM) เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT ของ ทําการและครบ  -เดินทางไปราชการเพื่อบํารุง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

สื่อสารและอุปกรณ5 ICT จังหวัดในข@ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได�แก@ ทั้ง 5 จังหวัด รักษาเชิงป,องกันเครื่องมือ ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน 2 ครั้ง แบ@ง

ให�กับจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี 
อ@างทอง

สื่อสารและอุปกรณ5 ICT ที่ การทํางานครบ 100 ของ เปCนครั้งละ50%

ระยะเวลา  พ.ย.61-ธ.ค.61 และสิงห5บุรี ให�มีความสะอาดเรียบร�อย จังหวัดในข@าย 4 จังหวัด ทุกครั้ง) หากทํางานได�

และ พ.ค.62-มิ.ย.62 สามารถใช�งานได�อย@างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา

ค@าเป,าหมาย

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ 100)

ประสานจังหวัดในข@าย

 - ตรวจซ@อมแก�ไขอุปกรณ5
 - รายงานผู�บังคับบัญชา

2.โครงการนิเทศงานให�กับ ออกนิเทศงานด�านระบบเทคโนโลยี จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 - ยังไม@ถึงกําหนดเวลา 0 0 0 0 0 -           -        -           0 0 -         

เจ�าหน�าที่กลุ@มงานข�อมูลสํานักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร ให�กับ ทําการนิเทศและ

จังหวัดในข@าย 5 จังหวัด เจ�าหน�าที่สื่อสาร สํานักงานจังหวัด ครบทั้ง 5 จังหวัด

ระยะเวลา  ม.ค.62-ก.พ.62 ในข@าย 5 จังหวัด ได�แก@ 
พระนครศรีอยุธยาและ ก.ค.62-ส.ค.62 สุพรรณบุรี  อ@างทอง สระบุรี และ

สิงห5บุรี  มีขั้นตอนดังนี้

 - จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - นิเทศงาน/ให�ความรู�/แลกเปลี่ยน

ความรู�/รับทราบปJญหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข�อมูล/จัดทํารายงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

 - เผยแพร@ทางเว็ปไซต5

3.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ,า เพื่อเปCนการจัดระบบไฟฟ,าของตู�ควบคุม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 25,000 - 0

ห�องเครื่องมือสื่อสารของ ศสข.1(
อย.)

ต@าง ๆ ให�เปCนระเบียบและตัดตู�ควบคุม ของการดําเนินการ

ให�เปCนปJจจุบัน ที่เลิกใช�เงานออก เพื่อให�เปCนปJจจุบัน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ม.ค..62

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)
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 หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

4.โครงการจัดล�างทําความ จ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับ ร�อยละ ร�อยละ 100 95,000 - -                               

ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง ความสําเร็จ

ประจําสํานักงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ,า ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ม.ค..62 และเปCนการยืดอายุการใช�งานของ ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ผู�รับดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ@ายเงินให�ผู�รับจ�าง

5.โครงการจ�างเหมา จ�างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยี ร�อยละ ร�อยละ 100 180,000 180,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 0 100 55 0 55 45,000      -        45,000      25 0 25.00      

เจ�าหน�าที่ระบบสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร ในตําแหน@ง ความสําเร็จ  และขออนุมัติ =20% ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เจ�าหน�าที่ระบบงานสารสนเทศเพื่อ ของการ  2. ทําบันทึกตกลงจ�าง=20%

ปฏิบัติงานในฝSายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการ (สัญญาจ>าง1/2562 ลว.27 พ.ย.61

ของ ศสข.1 (อย.) ค�าจ>างเดือนละ 15,000 บาท)

 3. ดําเนินงานให�เปCนไปตาม

    บันทึกตกลงจ�าง 12 ครั้ง=24%

 4. ส@งมอบงาน 12 งวด=12%

 5. ตรวจรับงานจ�าง12 งวด=12%

 6.- เบิกจ@ายเงิน 12 งวด =12
 % ปJจจุบัน ทําการเบิกจ@ายแล�ว

 3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61)
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 หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

6.โครงการจ�างเหมาตําแหน@ง จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคาร ร�อยละ ร�อยละ 100 108,000 114,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 0 100 55 0 55 28,500      -        28,500      25 0 25.00      

พนักงานบริการ และจ�างทําสวน มีหน�าที่ทําความสะอาด ความสําเร็จ *จ�างตามประกาศ  และขออนุมัติ =20% ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อาคารทั้งภายในและภายนอกให�สะอาด ของการ สป.มท.เรื่องค@าจ�าง*  2. ทําบันทึกตกลงจ�าง=20%

เรียบร�อย ตัดหญ�า ตกแต@งต�นไม� ภายใน ดําเนินการ (สัญญาจ>าง2/2562 ลว.27 พ.ย.61

และบริเวณโดยรอบอาคารให�มีความ ค@าจ�างเดือนละ 9,500.-บาท)
สวยงามร@มรื่น  3. ดําเนินงานให�เปCนไปตาม

 บันทึกตกลงจ�าง 12 ครั้ง=24%

 4. ส@งมอบงาน 12 งวด=12%

 5. ตรวจรับงานจ�าง12 งวด=12%

 6.- เบิกจ@ายเงิน 12 งวด =12
 % ปJจจุบัน ทําการเบิกจ@ายแล�ว

 3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61)

7.โครงการออกให�บริการติดต@อ ให�บริการรถยนต5สื่อสารดาวเทียมใน ร�อยละ ร�อยละ 100 200,000 - ไตรมาสที่ 1 100 0 100 25 0 25 14,440      -        14,440      25 0 25.00      

สื่อสารผ@านระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัยด�านการ ความสําเร็จ ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต5สื่อสาร (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ดาวเทียม แบบ FTDMM สื่อสารแด@ สมเด็จพระเจ�าอยู@หัวฯ ของการ ดาวเทียมฯ จนเสร็จสิ้นตาม ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน แบ@งเปCนไตรมาส สามารถส@ง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ดําเนินการ ข�อสั่งการ จํานวน 5 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) เบิกจ@ายได�

และพระบรมวงศานุวงศ5ทุกพระองค5 ทุกครั้ง) หากทํางานได� ครบทุก
ครั้งที่ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย/ร�องขอ ค@าเป,าหมาย ดําเนินการ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผนฯ 100) ให�ไตรมาส ๆ 
ละ

 - ประสานงานตํารวจทางหลวงขอรถนําขบวนฯ 25%)

 -ขอสนับสนุนเบอร5โทรศัพท5จาก ศสส.สป.

 - เตรียมความพร�อม/ทดสอบ เครื่องมือ

อุปกรณ5 ก@อนออกปฏิบัติภารกิจ

 - ออกปฏิบัติภารกิจ

 - สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข.๑/ผวจ.

 - รวบรวมข�อมูล/เผยแพร@ทางเว็บไซต5
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 หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

8.โครงการให�บริการระบบ ให�บริการการประชุมระบบวีดิทัศน5 ร�อยละ ร�อยละ 100 20,000           - ให�บริการประชุมระบบ VCS 100 0 100 25 0 25 -           -        -           0 0 -         

ประชุมวีดิทัศน5ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ ความสําเร็จ ตามที่มอบหมายจนเสร็จสิ้น (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กระทรวง ทบวง กรม และหน@วยงาน ของจํานวนครั้ง ภารกิจ ไตรมาสที่ 1=8ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน แบ@งเปCนไตรมาส

ต@างๆ ตามที่ได�รับการร�องขอ ที่ร�องขอรับบริการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ได�รับหนังสือสั่งการ ต@อจํานวนครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ5และทดสอบ ที่ดําเนินการได� ค@าเป,าหมาย

การใช�งาน 100)

 - ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น

 -รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏิบัติงาน

9.โครงการออกตรวจซ@อม ออกทําการตรวจซ@อมเครื่องมือสื่อสารและ ตามจํานวนครั้งที่ ครั้ง จํานวนครั้ง - - ไตรมาสที่ 1 100 0 100 25 0 25 -           -        -           0 0 -         

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT อุปกรณ5 ICT ของจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ ได�รับแจ�ง/ร�องขอ (เดิมแผน ที่ออก ระบบสื่อสารและอุปกรณ5 ICT (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ให�กับจังหวัดในข@ายรับผิดชอบ ที่ชํารุดขัดข�องให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ และสามารถออก กําหนดเปCน ปฏิบัติ
หน�าที่

สามารถใช�งานได�ปกติ ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน แบ@งเปCนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได�รับคําร�องขอ ปฏิบัติงานได� ร�อยละ) หน�าที่ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผลสําเร็จตาม ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ตรวจซ@อมแก�ไขอุปกรณ5 วัตถุประสงค5 ค@าเป,าหมาย

 - รายงานผู�บังคับบัญชา 100)

10.โครงการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให�สามารถ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 1 100 0 100 25 0 25 -           -        -           0 0 -         

Website เข�าถึงข�อมูลข@าวสารได�สะดวก รวดเร็ว ความสําเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต5 (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

   - Internet และสามารถให�บริการได�อย@างมีประสิทธิภาพ ของการ ของ ศสข.1(อยุธยา) ให�มี ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน แบ@งเปCนไตรมาส

   - Intranet ทันต@อสถานการณ5และทันสมัย ดําเนินการ ความสวยงามทันสมัย และ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดหาโปรแกรมจัดทําเว็บไซต5 ตามภารกิจ สามารถใช�งานเปCนแหล@ง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ออกแบบความต�องการของเว็ปไซต5 ค�นคว�าข�อมูลที่ถูกต�องเปCนจริง ค@าเป,าหมาย

 - เลือกแบบตามความต�องการ และเปCนปJจจุบัน 100)

 - พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)

 - นําเข�าข�อมูล
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 หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

11.โครงการติดตามความก�าวหน�า ดําเนินการตรวจสอบการใช�งานของ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 1 100 0 100 25 0 25 -           -        -           0 0 -         

การใช�งานระบบป,องกันไวรัสแบบ ระบบป,องกันไวรัสเปCนประจําทุกวัน ของการดําเนินการ ตรวจสอบการใช�งานของ
ระบบ

(ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

องค5กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ  - ประสานกับหน@วยงานส@วนกลางที่ ระบบป,องกันไวรัสเปCนประจํา ทําครบตามขั้นตอนถือว@าเปCน แบ@งเปCนไตรมาส

จังหวัดในข@าย 5 จังหวัด รับผิดชอบดําเนินการแก�ไขเมื่อเกิดปJญหา ทุกวัน จํานวน 12 เดือน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รายงานให� ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ทุกสัปดาห5 ค@าเป,าหมาย

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป. 100)

 - นําลงเว็บไซต5

12.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5ที่จําเปCนต@อ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 60,000 -  -

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ

ปฏิบัตงานด�านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อให�การทํางาน

สารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ�าง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ซ@อมอุปกรณ5ต@าง ๆ ให�สามารถใช�งานได�

อย@างมีสิทธิภาพ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง/ผู�ขาย

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง/ซื้อ

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ซื้อ

 - ตรวจรับงานจ�าง/วัสดุ

 - ขออนุมัติเบิกจ@ายเงินให�ผู�รับจ�าง/ผู�ขาย
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.1  ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12  - - ผ�านการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน - - 0.00 0 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ$เครือข�าย อุปกรณ$สื่อสาร ระบบและอุปกรณ$ ของตู+ชุมสายโทรศัพท$ สรุปผลการ และเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

และด+าน ICT  MD110 และตู+ชุมสายโทรศัพท$ IP ตรวจสอบและ  -ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 Phone  ของ ศสข.2 (ชลบุรี) บํารุงรักษาระบบ การดําเนินงาน 10 10

(มีต�อ)  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา และอุปกรณ$  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการ -ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด ปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.61-

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 ชุด 7.50 7.50

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 35 35

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช+งานระบบ จํานวนเอกสารสรุป ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปGองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร$ลูกข�าย ผลการตรวจสอบ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

แบบองค$กรของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ บํารุงรักษาการใช+งาน  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

จังหวัดในข�าย ระบบปGองกันไวรัส การดําเนินงาน 10 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ$เครือข�าย อุปกรณ$สื่อสาร ระบบและอุปกรณ$สื่อสัญญาณของ ศสข.2 สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

และด+าน ICT (ชลบุรี) ตรวจสอบและ  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา บํารุงรักษาและ การดําเนินงาน 10 10

(มีต�อ)  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน อุปกรณ$สื่อสัญญาณ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+ ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ

 รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วงจรเช�าสื่อสัญญาณความเร็วสูง ของ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย ตรวจสอบและ  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา บํารุงรักษาวงจร การดําเนินงาน 10 10

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน เช�าสื่อสัญญาณ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ความเร็วสูง แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+ 1 เดือน/ชุด ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ

 รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

77



หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ$เครือข�าย อุปกรณ$สื่อสาร ตรวจสอบ/บํารุงรักษา เครื่องยนต$กําเนิดไฟฟGา สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

และด+าน ICT ของ ศสข.2 (ชลบุรี) ตรวจสอบและ  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา บํารุงรักษาระบบ การดําเนินงาน 10 10

(ต�อ)  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และอุปกรณ$  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ เครื่องยนต$กําเนิดไฟฟGา แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+ 1 เดือน/ชุด ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

พร+อมข+อเสนอแนะ

 รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

1.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ยกเลิกการเช�าใช+ตั้งแต�เดือน

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช+งานระบบ สรุปผลการ ตุลาคม 2561 เปLนต+นไป

วงจรเช�า ISDN แบบ BAI  ของ ตรวจสอบและ

ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย บํารุงรักษาการใช+

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา งานระบบวงจรเช�า

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ISDN แบบ BAI

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว+

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

พร+อมข+อเสนอแนะ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

2.รายงานการตรวจซ�อม ดําเนินการตรวจซ�อม อุปกรณ$เครือข�าย จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ$ เครือข�าย,อุปกรณ$ และอุปกรณ$สื่อสารและด+าน ICT ของ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

สื่อสารและด+าน ICT  ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย ตาม ตรวจสอบ  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ ซ�อมอุปกรณ$ การดําเนินงาน 10 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา เครือข�าย และ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน อุปกรณ$สื่อสาร แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/
การ

1 เดือน/ชุด ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3 ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

 -นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล

ให+ ศสส.สป ทราบ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35
 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

พร+อมข+อเสนอแนะ

3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน ดําเนินการรวบรวมรายงานการ ติดตั้ง/ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ$เครือข�าย, อุปกรณ$ รื้อถอนอุปกรณ$เครือข�ายอุปกรณ$ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

สื่อสารและด�าน ICT อุปกรณ$สื่อสารและด+าน ICT ของ ติดตั้ง / รื้อ ถอน  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย อุปกรณ$เครือข�าย การดําเนินงาน 10 10

ตามภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ อุปกรณ$สื่อสาร  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด+าน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ รต.
4.1

ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

 - นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล

ให+ ศสส.สป ทราบ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปF

งบประมาณพร+อมข+อเสนอแนะ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ร+อยละความสําเร็จ ร+อยละ 87.5 60,000 - ดําเนินการครั้งที่ 1 0.00

ลูกข�ายเพื่อให+ความรู+และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกข�ายเพื่อรับฟVงปVญหา ในการดําเนินงานฯ ได+จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ

ถึงปVญหาและอุปสรรคของแต�ละ พร+อมนําข+อมูลมาช�วยกันแก+ไขปรับปรุง (ร+อยละ 6.25 / ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ

จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป. ให+ดีขึ้นและให+คําปรึกษาและนําทางด+าน จังหวัด / ครั้ง) ดําเนินงานแล+ว อยู�ระหว�างการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริหารการสื่อสารและด+านเทคนิคอื่น ๆ ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา แผนงานที่กําหนดไว+

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน

งานที่กําหนดไว+ (จังหวัดละ 2 ครั้ง /

ปFงบประมาณ)

 - รับทราบปVญหาและอุปสรรคในพื้นที่

และเสนอแนะให+คําปรึกษา พร+อมแลกเปลี่ยน

ความรู+ระหว�างกัน

 - ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซ�อม

 พร+อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน

กรณีที่พบว�าอุปกรณ$สื่อสารขัดข+อง

 - บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม

ของแต�ละจังหวัดในข�าย

 - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม

ของแต�ละจังหวัดในข�าย ให+ผู+บังคับบัญชา

ทราบ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

การคลังว�าด+วยการเบิกค�าใช+จ�ายในการ

เดินทางไปราชการฯ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ดําเนินการจัดหาอุปกรณ$เพื่อปรับปรุง ร+อยละ ร+อยละ 75 25,000 - ไตรมาสที่ 1

ภายในตู+ MDF ของชุมสาย ระบบเชื่อมโยงภายในตู+ MDF / จัดทํา ความสําเร็จใน ที่รายงานมาปรับเปLน ได+จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ

โทรศัพท$มหาดไทยให+กับจังหวัด ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท$ประจําตู+ การดําเนินงาน 45,000.00 ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ

ในข�าย  MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ$ (ร+อยละ12.5/ ดําเนินงานแล+ว อยู�ระหว�างการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ปGองกันไฟฟGาจากคู�สายตอนนอกที่เข+ามา จังหวัด) ขออนุมัติเดินทงไปราชการตาม

เชื่อมต�อตู+ชุมสายโทรศัพท$ MD110 แผนงานที่กําหนดไว+

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา

 - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานที่กําหนดไว+

 - ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง

ภายในตู+ MDF จังหวัดในข�าย

 - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ�อม

 และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม

แบบ ร.2) และรายงานเปLนรายเดือน

(ตามแบบ รต.4.3)

 - รายงานผลการดําเนินงานของแต�ละ

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

เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

การคลังว�าด+วยการเบิกค�าใช+จ�ายในการ

เดินทางไปราชการฯ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

6.การปฏิบัติภารกิจ ระบบสื่อสาร ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร ร+อยละความ ร+อยละ 100 120,000 - ไตรมาสที่ 1 100 0 100.00 25 0.00 25.00 15,360.00 0.00 15,360.00 12.80 0.00 12.80

ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ สําเร็จของการ (รวม 4  -ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัยหรือ Ku-Band Ku-Band  เพื่อถวายความปลอดภัยด+าน ดําเนินงานฯ = ไตรมาส) ด+านการสื่อสาร แด�สมเด็จ

 - ถวายความปลอดภัยด+าน การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ตามที่ได+รับ  =(จํานวนครั้ง พระเทพรัตนราชสุดาฯ
การสื่อสารแด�พระบาทสมเด็จ การร+องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข�ายและ ความสําเร็จใน เสด็จพระราชดําเนินทรง

พระเจ+าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ+า พื้นที่จังหวัดอื่นๆ การดําเนินงาน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

พระบรมราชินีนาถและพระบรม  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับบัญชา จํานวนครั้งการ ระหว�างวันที่ 19-22ต.ค.61

วงศานุวงศ$  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน  ร+องขอ) X 100  - สนับสนุนรถยนต$สื่อสารผ�าน

 -จัดเครือข�ายด+านการสื่อสารใน  - ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได+รับ และให+นํามาคิด ดาวเทียมเคลื่อนที่ เพื่อเชื่อมโยง

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ การร+องขอให+สนับสนุนระบบสื่อสาร เปLนไตรมาสโดย ระบบสื่อสาร ในการรายงานผล

ช�วยเหลือผู+ประสบภัยพิบัติ/ ดาวเทียมเคลื่อนที่C-Band หรือKu-Band นําผลที่ได+หาร4 กิจกรรม "Bike อุ�นไอรัก"
การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ ตามภารกิจนั้นๆ พร+อมรายงานผลการ (ไตรมาส) ระหว�างวันที่ 8-10 ธ.ค.61

ตามที่ได+รับการร+องขอ ติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 ณ บริเวณประตูระบายน้ํา

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -รายงานผลปฏิบัติงานต�อผู+บังคับบัญชา คลองภักดีรําไพ อําเภอเมือง

และรายงานผลให+ ศสส.สป. ทราบทุกครั้ง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

หลังปฏิบัติภารกิจแล+วเสร็จ

 - สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร

ดาวเทียมเปLนรายไตรมาสตามแบบ รต.5

 - สรุปการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ

พร+อมข+อเสนอแนะ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว�าด+วยการเบิก

ค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

7.การจ+างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ+างเหมาทําความสะอาด ร+อยละ ร+อยละ 100 99,600 99,600 กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 24,900      -           24,900      25 0 25.00     

อาคารศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสํานักงานศูนย$เทคโนโลยี ความสําเร็จ ต�อปF (เดือนละ 8,300 บาท)  1. ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได+ 100

และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)  ในการเบิกจ�าย ประจําปF 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจําปFงบประมาณ 2562 จํานวน 1คน งบประมาณ=
(จํานวนครั้ง

 =15%
   - ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณ (จํานวนครั้ง 2. ดําเนินการจัดหาผู+รับจ+าง

ประจําปF 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี ความสําเร็จใน  =15%
 - ดําเนินการจัดหาการจ+าง การดําเนิน 3. ขออนุมัติจ+ดจ+างและทํา

 - ขออนุมัติจัดจ+างและทําสัญญาจ+าง การจ+าง สัญญาจ+างฯ =22%

 - ตรวจรับงานจ+างและรายงานผล  /จํานวนครั้งใน 4. ตรวจรับงานจ+างและรายงานผล

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ การเบิกจ�าย รวม 12 ครั้ง =24%

งบประมาณ) X 5. ส�งเบิกจ�ายเงินค�าจ+าง
100 และให+นํามา จํานวน 12 งวด = 24%

คิดเปLนไตรมาส  ไตรมาสที่ 1

โดยนําผลที่ได+หาร  -ดําเนินการตามสัญญาจ+าง
เหมาฯ4 (ไตรมาส) และได+มีการเบิกจ�ายค�าจ+างไป

แล+ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

8.การเผยแพร�ผลการ ดําเนินการเผยแพร�ผลงานของหน�วยงาน ร+อยละของ ครั้ง 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ดําเนินงาน ของหน�วยงาน และประชาสัมพันธ$การดําเนินงานของ ความสําเร็จใน ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

ผ�านทางเว็ปไซต$ หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข+อง ผ�านทาง การดําเนินงานฯ  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เว็บไซต$ให+เปLนปVจจุบันทุกเดือน การดําเนินงาน 10 10

 -จัดทําแผนการปฏิบัติงานและเสนอแผน  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

การปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 -ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50
 -ดําเนินการจัดหาและจัดทําข+อมูลเผยแพร�  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

ตามแผนที่กําหนด ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

 -รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน

 -นําเสนอผู+บังคับบัญชา  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

 -นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซด$ ศสข.2 (ชลบุรี)

9.การให+บริการระบบการ รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) ประชุมวีดิทัศน$ทางไกล (VCS) กับ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน 10 10

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงานอื่นๆ ประชุมผ�าน  - ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผน

ตามภารกิจหลักและได+รับการร+องขอ ระบบวีดิทัศน$ การดําเนินงาน 10 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู+บังคับัญชา ทางไหล (VCS)  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม

 -ผู+บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 -สรุปรายงานผลการประชุมผ�านระบบ ต.ค.61-ธ.ค.61 จํานวน 3 เดือน 7.50 7.50

วีดิทัศน$ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 -นําเสนอผู+บังคับบัญชาและรายงานผล ต.ค.61-ธ.ค..61 จํานวน 3 ชุด 7.50  7.50   

ให+ ศสส.สป ทราบ

 -สรุปการปฏิบัติงานประจําปFงบประมาณ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 1 35 35

พร+อมข+อเสนอแนะ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อย
ละของ
ไตร

มาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

ศสข. 2 (ชลบุรี) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

เปOาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปOาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ค�าเปOาหมายที่ทําได> ค�าเปOาหมายคิดเปTนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนร>อยละ (%)

10.การจัดจ+างตรวจสอบและ ดําเนินการจัดจ+างตรวจสอบการทํางาน ร+อยละของ ร+อยละ 75 12,000 - อยู�ระหว�างดําเนินการ 0.00

ล+างทําความสะอาดระบบ ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล+าง ความสําเร็จของ

เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2 ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดําเนินงานฯ =

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 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

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ

11. จัดซื้อ จัดจ+าง วัสดุ ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ+างซ�อม ร+อยละของ ร+อยละ 100 300,000 - อยู�ระหว�างดําเนินการ -             0.00

ครุภัณฑ$ ของศูนย$เทคโนโลยี ครุภัณฑ$ของศูนย$เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําเร็จ

สารสนเทศและการสื่อสาร และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) เมื่อมีการจัดซื้อ 100 -             

เขต 2 (ชลบุรี)  - ได+รับแจ+งจัดสรรงบประมาณประจําปF จัดจ+าง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ดําเนินการจัดหาบริษัทร+านค+า เพื่อจ+าง,

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ$ ตามความต+องการ  

 - ขออนุมัติจัดจ+าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ$

 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน

ให+ผู+บังคับบัญชาทราบ

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณ
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

1.ภารกิจตามแผนงบประมาณ ดําเนินการสรุปผลการเบิกจ�ายงบดําเนินงาน ร�อยละ ร�อยละ 85 250,000.00 ไตรมาส 1 100.00             -   100.00           25.00             -         25.00    45,730.00         -     45,730.00      18.29        -         18.29

1.1 สรุปผลการเบิกจ�ายงบ
ดําเนินงาน

ประจําป(งบประมาณ 2562 หมวด ความสําเร็จ กําหนด
ตอน

(งวดที่ 1) สามารถดําเนินการขออนุมัติ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ประจําป(งบประมาณ 2562 ค�าตอบแทน ใช�สอยวัสดุ  เป9นรายเดือน ของการดําเนินงาน รายงานผล ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ งบประมาณประจําป( 2562 ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

หมวดค�าตอบแทนใช�สอยวัสดุ รายไตรมาส ดังนี้ เป9น 100% ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%) หาก

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณราย ทํางานได�ค�าเป=าหมาย 100)

และค�าสาธารณูปโภค จ�ายประจําป( 100,000.00 100.00             -   100.00         100.00             -        100.00    64,308.84         -     64,308.84      64.31        -         64.31

 - รวบรวมข�อมูลการเบิกจ�ายงบดําเนินงาน (งวดที่ 1 ค�าสาธารณูปโภค)

หมวดค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ

 - จัดทํารายงายนผลการเบิกจ�าย

งบดําเนินงาน ฯ รายเดือน

 - จัดทํารายงายนผลการเบิกจ�าย

1.2 การบริหารงาน ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการ บาท 85% สามารถบริหารจัดการงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

งบประมาณ (งานการเงิน โดยให�สอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการ งานงบประมาณ กําหนด งบประมาณในการจัดซื้อ/ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

และบัญชี,งานเบิกจ�าย ประจําป( 2562 และงบประมาณที่ได�รับ โดยให�สอดคล�อง รายงานผล จัดจ�างและการเบิกจ�าย การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก

งบประมาณ ,งานจัดซื้อ, กับแผนปฏิบัติ เป9น 100% สําเร็จตามเป=าหมาย ดังนี้ ทํางานได�ค�าเป=าหมาย 100)

จัดจ�างงานพัสดุและสถานที่) ราชการประจําป( 250,000.00 250,000.00  - ค�าตอบแทน ใชAสอยและ
วัสดุ

100.00             -   100.00         100.00             -        100.00    45,730.00         -     45,730.00      18.29        -         18.29

2562 และงบ 100,000.00 100,000.00  - ค�าสาธารณูปโภค 100.00             -   100.00         100.00             -        100.00    64,308.84         -     64,308.84      64.31        -         64.31

ประมาณที่ได�รับ

จากส�วนกลาง

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

จากส�วนกลาง

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

1.3 การนิเทศงานให�คําปรึกษา ให�คําปรึกษา นิเทศงานทางด�าน ร�อยละของ จังหวัด 7 จว./ ป( ศสข.3 (นครปฐม) - ให�คําปรึกษานิเทศงานทางด�าน 28.57 0 28.57 28.57 0 28.57

พร�อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ จํานวนสถานี (รายงานใช�งบ
เป9น

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ป=องกันอุปกรณKเครื่องมือสื่อสาร สื่อสารให�แก�นายช�างไฟฟ=าและ สื่อสารจังหวัดใน ค�าเบี้ยเลี้ยง / การสื่อสาร จํานวน 2 จังหวัด

ระบบต�าง ๆ ให�พร�อมใช�งานได� ผู�เกี่ยวข�องพร�อมทั้งทําการบํารุง ข�าย7จังหวัด ค�าเดินทาง)  - ต.ค.61 จ.นครปฐม

อย�างต�อเนืองที่สถานีสื่อสาร รักษาเชิงป=องกันเกี่ยวกับเครื่องมือ ที่ได�รับการนิเทศ  - พ.ย.61 จ.นครปฐม
สํานักงานจังหวัดในข�ายรวม 7 จังหวัด สื่อสารระบบต�างๆ งานและคํา  - ธ.ค.61- จ.นครปฐม และ

ได�แก�จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ปรึกษาด�าน กาญจนบุรี

เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เทคโนโลยีสาร

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธK สนเทศและการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สื่อสาร

1.4 จ�างเหมาพนักงานบริการ ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานบริการ เพื่อ จ�างเหมาบริการ งาน 1 ศสข.3 (นครปฐม) 114,000.00 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28,500        -       28,500      25 0 25.00      

เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ ทําความสะอาดที่ทําการศูนยKเทคโนโลยี ทําความสะอาด รายงานผลกําหนด เดือนละ 9500บาท  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) จํานวน 1 งาน 100% ประจําป( 2562 = 15%
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑKการ 2. ดําเนินการจัดหาผู�รับจ�าง=15%

และบริเวณโดยรอบตาม จ�างของ สป.มท.พร�อมทั้งคณะกรรมการ 3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

หลักเกณฑKการจ�างของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจ�ายงบประมาณ สัญญาจ�างฯ =22%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค�าจ�างเหมาเป9นรายเดือน 4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส�งเบิกจ�ายเงินค�าจ�าง
จํานวน 12 งวด = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจ�ายค�าจ�างไป

แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

1.5 จ�างเหมาพนักงานขับรถยนตK ดําเนินการจ�างเหมาพนักงานขับรถยนตK จ�างเหมาพนักงาน งาน 1 ศสข.3 (นครปฐม) 150,000.00 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 37,500        -       37,500      25 0 25.00      

ของศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและ ขับรถยนตK จํานวน (เดือนละ 12,500บาท  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก 1 งาน ประจําป( 2562 = 15%
ตามหลักเกณฑKการจ�างของ สป.มท. เกณฑKการจ�างของ สป.มท. 2. ดําเนินการจัดหาผู�รับจ�าง=15%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส�งเบิกจ�ายเงินค�าจ�าง
จํานวน 12 งวด = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจ�ายค�าจ�างแล�ว

จํานวน 3 งวด (เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61)

2.ภารกิจประจํา

2.1 ให�บริการระบบประชุม ดําเนินการให�บริการระบบประชุมวีดิทัศนK ร�อยละความ ร�อยละ 100 ศสข.3 (นครปฐม) -  สามารถให�บริการระบบ 100 0 100 25.00 0 25
วีดิทัศนKทางไกล   (Video ทางไกล (Video Conference System) สําเร็จในการให� รายงานแจ�งเป9น

ประชุมวีดิทัศนKทางไกลกับ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Conference System) แก�หน�วยงานที่ร�องขอ ดังนี้ บริการระบบประชุม ครั้ง กระทรวง ทบวง กรม และ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ได�รับแจ�งจากหน�วยงานต�าง ๆ ที่ร�องขอ วีดิทัศนKทางไกล หน�วยงานต�าง ๆ ที่ร�องขอ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้งละ 25%)

(มีต�อ) ใช�บริการระบบประชุมวิดีทัศนKทางไกล เทียบกับจํานวนครั้ง จํานวน 9 ครั้ง ดําเนินการ หากทํางานได�

 - ประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ที่ ที่ร�องขอ สําเร็จ จํานวน 9 ครั้ง ค�าเป=าหมาย

เกี่ยวข�อง 100)

 - ตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือสื่อสาร

ระบบ MCU/VCS และเครือข�าย

 - ทําการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

2.1 ให�บริการระบบประชุม ส�วนกลางและจังหวัดในข�าย 7 จังหวัด

วีดิทัศนKทางไกล   (Video  - ติดตั้งและให�บริการระบบประชุมวิดิทัศนK

Conference System) ทางไกล  ตามวันและเวลาที่กําหนด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รื้อถอน(จัดเก็บ)ระบบประชุมวิทัศนK
ทางไกล(ต�อ) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม
 - รายงานผลการดําเนินการต�อผู�บังคับบัญชา

2.2 ให�บริการด�วยรถยนตK ดําเนินการให�บริการด�วยรถยนตKสื่อสาร ร�อยละ ร�อยละ 90 ศสข.3 (นครปฐม) - สามารถให�บริการระบบสื่อสาร 100 0 100 25.00 0 25

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ดาวเทียมเคลื่อนที่ แก�หน�วยงานที่ร�องขอ 
ดังนี้

ความสําเร็จ รายงานแจ�ง ดาวเทียมเคลื่อนที่ในภารกิจ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได�รับหนังสือแจ�งจากหน�วยงานต�าง ๆ เทียบกับจํานวน
ครั้ง

100 ถวายความปลอดภัยด�าน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ที่ร�องขอใช�บริการ ที่ร�องขอไม�น�อยกว�า สื่อสารร�องขอจํานวน 10 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 - เข�าร�วมประชุมและสํารวจพื้นที่ ที่จะ ร�อยละ 90 ดําเนินการสําเร็จ จํานวน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ติดตั่งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 10 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - จัดทําบันทึกขออนุมัตินํารถยนตKสื่อสาร ทํางานทุกกระบวนงานคิดเป9น ค�าเป=าหมาย

ดาวเทียมเคลื่อนที่ พร�อมเจ�าหน�าที่ ออกไป 100% 100)

ปฏิบัติภารกิจ เสนอต�อผู�ว�าราชการ
จังหวัด - จัดเตรียมอุปกรณKเครื่องมือสื่อสารพร�อม

ทั้งทําการทดสอบระบบดาวเทียมเคลื่อนที่

 - ประสาน ศสส.สป. เพื่อขอสนับสนุน

ช�องสัญญาณดาวเทียม พร�อมหมายเลข

โทรศัพทKในข�าย มท และ ทีโอที

 - นํารถยนตKสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไป

ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารผ�านดาวเทียมเคลื่อนที่

ตามวันและเวลาที่กําหนด

 - รื้อถอนรถยนตKสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

และอุปกรณKเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข�อง

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

 - รายงานผลการดําเนินการต�อผู�บังคับบัญชา

89



ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

2.3.ตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือ  ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณKเครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณK 100 0 100 25.00 0 25

สื่อสาร ICT / ระบบเครือข�ายที่ สื่อสาร ICT /ระบบเครือข�ายที่เชื่อมโยง ในการตรวจสอบ รายงานแจ�งเป9น เครื่องมือสื่อสาร สามารถ

เชื่อมโยงระหว�างส�วนกลางและ ระหว�างส�วนกลางและจังหวัดในข�าย รวม อุปกรณKเครื่องมือ (ครั้ง) ใช�งานได�เป9นปกติและต�อเนื่อง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

จังหวัดในข�ายรวม 7 จังหวัด 7 จังหวัด ได�แก�จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สื่อสารและ
เครือข�าย

ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ไม�น�อยกว�าร�อยละ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธK ดังนี้ 85 ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ตรวจสอบระบบเครือข�าย,ระบบ MPLS ตามงานแจ�งว�า ค�าเป=าหมาย

DC Power Supply, Battery Back up อุปกรณKเครื่องมือ 100)

 - ตรวจสอบระบบสื่อสารข�อมูล L2,L3 สื่อสาร ICT/

 - ตรวจสอบระบบโทรศัพทK MD110, ระบบเครือข�าย ให�                         

IP Phone, Battery Backup ใช�งานได�ไม�น�อยกว�า

 - ตรวจสอบระบบ Surge และเครื่องปรับอากาศ ร�อยละ 85

 - ตรวจสอบระบบไฟฟ=าสํารอง (UPS) และ

เครื่องยนตKกําเนิดไฟฟ=า

2.4 การบํารุงรักษาเชิงป=องกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป=องกัน ระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป=องกัน 100 0.00 100 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ระบบ ICT ทุกระบบ  (แม�ข�าย) ICT ทุกระบบ (แม�ข�าย) ดังนี้ ของการใช�งานได� พร�อมทั้งทําความสะอาด
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - บํารุงรักษาระบบเครือข�าย,ระบบ MPLS ของอุปกรณK ICT อุปกรณKระบบ MPLS สื่อสาร (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

DC Power Supply, Battery Back up ทุกระบบไม�น�อยกว�า ข�อมูล/โทรศัพทK/โทรสาร ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 - บํารุงรักษาระบบสื่อสารข�อมูล L2,L3 ร�อยละ 85 ระบบ VCS และระบบไฟฟ=า การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -บํารงุรักษาระบบโทรศัพทK MD110, ทุก 1 สัปดาหK ทุกครั้ง) หากทํางานได�

IP Phone, Battery Backup เครื่องมือสื่อสาร ทุกระบบ ค�าเป=าหมาย

 - บํารุงรักษาระบบ Surge และ
เครื่องปรับอากาศ

สามารถใช�งานได�ปกติและ 100)

 - บํารุงรักษาะบบไฟฟ=าสํารอง (UPS) 
และ

ต�อเนื่อง
เครื่องยนตKกําเนิดไฟฟ=า
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

2.5 การให�บริการระบบ ดําเนินการให�บริการส�งหนังสือ ศสข.3 
(นครปฐม)

ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 70 ศสข.3 (นครปฐม) - สามารถดําเนินการส�งหนังสือ 100 0.00 100 25.00 0.00 25.00
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสK ถึงศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ของจํานวนหนังสือ รายงานแจ�งเป9น ที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 (ศสส.สป.) ผ�านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสK  ดังนี้
ที่นําส�งผ�านระบบ ฉบับ ถึง ผอ.ศสส.สป.ผ�านระบบ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อิเล็กทรอนิกสK ดังนี้ สารบรรณอิเล็ก สารบรรณอิเล็กทรอนิกสK ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 - รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม) ทรอนิกสKไม�น�อย
กว�า

จํานวนหนังสือที่ส�งผ�านระบบฯ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนของ ร�อยละ 70 เท�ากับ 20 ฉบับ จํานวนที่ส�ง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

หนังสือ และผู�รับปลายทาง ผ�านระบบฯ เท�ากับ 20 ฉบับ ค�าเป=าหมาย

 - ทําการสแกนเอกสารที่จะส�ง ด�วยเครื่อง 100)

สแกนและจัดเก็บข�อมูลไว�ใฟลKที่กําหนด
 - เปpดโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอกนิกสKและตรวจสอบระบบให�พร�อม
ใช�งาน
 - ทําการส�งเอกสารที่สแกนไว�ผ�านระบบ
สารบรรณอิเล�กทรอนกสK
 - ตรวจสอบความสําเร็จในการส�งเอกสาร
พร�อมทั้งประสานงานผู�รับปลายทางและ
รวบรวมเอกสาร

2.6 บริการ – รับส�งเอกสารข�าว ดําเนินการให�บริการรับ - ส�งเอกสารข�าว ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - สามารถส�งข�าวผ�านระบบ 100 0.00 100.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผ�านระบบโทรสาร และ E - Mail ผ�านระบบโทรสารและ E-mail  ดังนี้ ของการรับ-ส�ง โทรสารและ E-mail ระหว�าง  
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62    - รับเอกสารข�าวทางโทรสาร /E-mail เอกสารข�าวผ�าน ส�วนกลางและจังหวัดในข�าย (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(มีต�อ)  จากต�นทาง(ส�วนกลาง) ระบบโทรสาร และ รวม 7 จังหวัด สําเร็จ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 - ตรวจสอบถูกต�อง ครบถ�วนของเอกสาร E-Mail ไม�น�อยกว�า (นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี,
 สมุทรสาคร

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ข�าวโทรสาร/E-mail และผู�รับปลายทาง ร�อยละ 85 สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร /E-mail กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธK) ค�าเป=าหมาย

 และส�งเอกสารข�าวไปยังผู�รับปลายทาง ดังนี้ 100)

ที่ระบุไว�ให�ครบถ�วน ข�าวรับ = 98 ฉบับ

 - ประสานและตรวจสอบเอกสารข+าว ช�าวส�ง  = 686 ฉบับ
และผู�รับปลายทาง ข�าวผ�าน = 784 ฉบับ
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ศสข. 3 (นครปฐม) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ค�าเปQาหมายที่ทําไดA ค�าเปQาหมายคิดเปTนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปTนรAอยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท)

2.6 บริการ – รับส�งเอกสารข�าว  - จดบันทึกรายละเอียดเอกสารข+าว 
ผ�านระบบโทรสาร และ E - Mail ผู�รับ/ผู�ส�ง ในบัญชีกลางข�าว รับ/ส�ง
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ
(ต�อ)  เสนอต�อผู�บังคับบัญชารายสัปดาหK

    - จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ 
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต�อ
ศสส.สป.(รต.6)
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม(ยก

ไป)

1.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาพนักงานบริการ ความสําเร็จ เดือน 12 114,000 114,000 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25

บริการ ประจํา ศสข.4 (นม.) บริการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน ของการดําเนินงาน แผนกําหนด 108,000 (เดือนละ  1. ได
รับแจ
งจัดสรร ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได
 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน จ
างเหมา 1 ครั้ง เนื่องจากประกาศ สป.มท 9,500.- บาท) ประจําป5 2562 ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)

และผลการปฏิบัติงาน รายเดือน ๆละ 9,500 บาท  =15%
จํานวน 12 เดือน 2. ดําเนินการจัดหาผู
รับจ
าง

 =15%
3. ขออนุมัติจ
ดจ
างและทํา

สัญญาจ
างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ
างและรายงานผล

   รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส?งเบิกจ?ายเงินค?าจ
าง
จํานวน 12 งวด = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ
างเหมาฯ

และได
มีการเบิกจ?ายค?าจ
างไป

แล
ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
2.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาบริการพนักงานรักษา ความสําเร็จ เดือน 12 108,000 108,000 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25

รักษาความปลอดภัยอาคาร ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ของการดําเนินงาน  1. ได
รับแจ
งจัดสรร ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได
 100

สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน จ
างเหมา 1 ครั้ง ประจําป5 2562 ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 12 เดือน และผลการปฏิบัติงาน  =15%

(มีต?อ) จํานวน 12 เดือน 2. ดําเนินการจัดหาผู
รับจ
าง
 =15%
3. ขออนุมัติจ
ดจ
างและทํา

สัญญาจ
างฯ =22%

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ไดAรับ
จัดสรร

จํานวนเงิน
ที่ทํา

สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจAาง) - 
โอนใหA.....

ค�าเปCาหมายที่ทําไดA ค�าเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรAอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ไดAรับ
จัดสรร

จํานวนเงิน
ที่ทํา

สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจAาง) - 
โอนใหA.....

ค�าเปCาหมายที่ทําไดA ค�าเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรAอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

2.โครงการจ
างเหมาพนักงาน 4. ตรวจรับงานจ
างและรายงานผล

รักษาความปลอดภัยอาคาร รวม 12 ครั้ง =24%

สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.) 5. ส?งเบิกจ?ายเงินค?าจ
าง
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%

(ต?อ)  ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ
างเหมาฯ

และได
มีการเบิกจ?ายค?าจ
างไป

แล
ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
๓. โครงการจ�างเหมาบํารุงรักษา จัดจ�างบํารุงรักษาเครื่องยนต�กําเนิดไฟฟ�า ความสําเร็จคิดเปDน ร
อยละ 100 25,000 รอดําเนินการ

เครื่องยนตEกําเนิดไฟฟGาสํารอง สํารองให
สามารถใช
งานได
อย?าง ร
อยละของการ

ของ ศสข.๔ (นม) มีประสิทธิภาพ ดําเนินงาน

ระยะเวลา  เม.ย.62

4.งานตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ เดือน 12 - - หากดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 100 0 100 25 0 25 - - - - - -

เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณE ICT การดําเนินงานเปDน
รายเดือน

ถือว?าทํางานครบ 100 โดยแบ?ง (ถ
าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทุกวันทําการทุกระบบ รายเดือน เปDนไตรมาสละ 25% (4ไตรมาส) ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน แบ?งเปDนไตรมาส

ได
ทําปฏิทินพร
อมทําการตรวจสอบ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ติดตามสภาพการทํางานของระบบ ทุกครั้ง) หากทํางานได


เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE ICT ค?าเปGาหมาย 100)

ทุกระบบ เปDนประจําทุกวัน
ครบถ
วนเปDนระยะเวลา 3 เดือน
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ไดAรับ
จัดสรร

จํานวนเงิน
ที่ทํา

สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจAาง) - 
โอนใหA.....

ค�าเปCาหมายที่ทําไดA ค�าเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรAอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

5. งานให
บริการระบบสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข?ายและควบคุมระบบ
พร
อม

ความสําเร็จเปDนไป ร
อยละ 100 งบประมาณ
ตามจํานวน

- กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 25 0 25 24,840 0 24,840 100 0 100

ดาวเทียมสื่อสารผ?าน พร
อมให
บริการด
านการติดต?อสื่อสารผ?าน ตามจํานวนครั้งที่ เปDนไปตาม หากดําเนินงานครบทุกขั้นตอน (ถ
าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ รถยยนตEสื่อสารดาวเทียมตามที่ได
รับ สามารถออก
ปฏิบัติงาน

จํานวนครั้งที่ ถือว?าครบ 100 โดยแบ?งเปDน ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน แบ?งเปDนไตรมาส (คิดร
อยละ

(Mobile) มอบหมาย และให
บริการด
าน ออกปฏิบัติภารกิจ 4 ไตรมาส ๆ ละ 25% การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) การเบิกจ?าย
ที่ขอระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด
านการสื่อสารได
  - นํารถยนตEสื่อสารดาวเทียม ทุกครั้ง) หากทํางานได
 ครบถ
วน

ออกปฏิบัติภารกิจตามข
อสั่งการจน ค?าเปGาหมาย 100) เท?ากับ 
100%เสร็จสิ้นเรียบร
อย รายไตรมาสที่ 1

จํานวน 3 ครั้ง และเบิกจ?ายเรียบร
อยแล
ว

6. งานให
บริการระบบ ติดตั้ง ควบคุมให
บริการประชุม ความสําเร็จเปDนไป ร
อยละ 100 0 - ได
ให
บริการประชุมระบบ 100 0 100 25 0 25             -          -               -               -          -               -   
ประชุมวีดิทัศนEทางไกล (VCS) ระบบวีดิทัศนEทางไกล แก? กระทรวง ตามจํานวนครั้งที่ วีดิทัศนEทางไกล ตามที่ได
รับ (ถ
าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทบวง กรม ตามที่ได
รับมอบหมาย สามารถติดตั้ง
ให
บริการ

มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน แบ?งเปDนไตรมาส
ได
ต?อจํานวนครั้งของ ถือว?าทํางานครบ 100 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ข
อสั่งการหรือร
อง ไตรมาสที่ 1 จํานวน 14 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได


ค?าเปGาหมาย 100)

7. งานพัฒนาบุคลากรด
าน จัดส?งบุคลากรเข
าสัมมนาและรับการ ความสําเร็จของ ร
อยละ 100 เงินงบประมาณ - ไม?มีหลักสูตรโครงการพัฒนา 0 0             -          -               -               -          -               -   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ฝYกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ได
รับแจ
ง การดําเนินงาน เปDนไปตาม บุคคลากรด
านเทคโนโลยี
การสื่อสาร คิดเปDนร
อยละ จํานวนครั้ง สารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ที่เข
ารับการ แต?อย?างใด

อบรม สัมมนา

8.. งานการตรวจซ?อมระบบ ทราบถึงการขัดข
องของเครื่องมือสื่อสาร ร
อยละความสําเร็จ ร
อยละ 100 เงินงบประมาณ - ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE 100 0 100 25 0 25

เครื่องมือสื่อสารในจังหวัดเครือข?าย และอุปกรณE ICT แล
วออกทําการตรวจซ?อม
ได


ของการดําเนินงาน เปDนไปตาม ICT สามารถใช
งานได
ดีเปDนปกติ (ถ
าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

รับผิดชอบ ให
สามารถใช
การได
 คิดเปDนร
อยละ จํานวนครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน แบ?งเปDนไตรมาสละ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ที่ออกดําเนินการ การทํางานครบ 100 ของ 25% (หากทํางาน

ตรวจซ?อม ทุกครั้ง) ได
ค?าเปGาหมาย 100)
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรAอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงิน

ที่ไดAรับ
จัดสรร

จํานวนเงิน
ที่ทํา

สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/
สั่งจAาง) - 
โอนใหA.....

ค�าเปCาหมายที่ทําไดA ค�าเปCาหมายคิดเปHนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปHนรAอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

10. โครงการจ
างเหมาล
างบํารุงรักษาดําเนินการจัดจ
างล
างระบบเครื่องปรับ ความสําเร็จของการ ครั้ง 2 20,000 - รอดําเนินการ

ระบบเครื่องปรับอากาศประจํา 
ศสข.๔ (นม)

อากาศ ดําเนินงานคิดเป%น
ศสข.4 (นครราชสีมา) จํานวนครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1ธ.ค.61-ม.ค.62

และครั้งที่ 2 มิ.ย.62-ก.ค.62

10.โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาเชิงปGองกันเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จของ ครั้ง 2 32,000 - รอดําเนินการ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณE ICT และอุปกรณE ICT ของ ศสข.4 (นม.) การดําเนินงาน
ในจังหวัดเครือข?าย และจังหวัดเครื่อข?ายป5ละ 2ครั้ง คิดเปDนจํานวนครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.62
และครั้งที่ 2  เดือน ก.ค.62

11. งานปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตEของ ศสข.4 ความสําเร็จของ เดือน 12 - - ได
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตE 100 0 100 25 0 25
เว็บไซตEของ ศสข.4 (นม.) นม. ให
มีความสวยงามทันสมัยและ การดําเนินงาน ของ ศสข.4 (นครราชสีมา)ให
สวย (ถ
าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สามารถใช
งานเปDนแหล?งค
นคว
าข
อมูล เปDนรายเดือน ทันสมัยสามารถใช
เปDนแหล?ง ทําครบตามขั้นตอนถือว?าเปDน แบ?งเปDนไตรมาส

ที่ถูกต
องเปDนจริงและเปDนป\จจุบัน ค
นคว
าข
อมูลที่ถูกต
องเปDนจริงและ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
เปDนป\จจุบัน ครบถ
วน จํานวน 3 ทุกครั้ง) หากทํางานได


ค?าเปGาหมาย 100)

11. โครงการนิเทศงานให
กับ ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบป\ญหา ความสําเร็จคิดเปDน ร
อยละ 100 16,000 -
จังหวัดในเครือข?าย อุปสรรค เสริมสร
างแนวทางและความ ร
อยละของการ

รู
สึกการปฏิบัติที่ถูกต
อง ตรงกันกับจังหวัด ดําเนินงาน
เครือข?ายป5ละครั้ง
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ศสข. 5 (อุดรธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป>งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

รAอยละของ
ไตรมาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรAอย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รAอยละไตร
มาสนี้

รAอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รAอยละ
สะสม
(ยกไป)

1.งานให�บริการระบบการ ให�บริการระบบการประชุมวีดิทัศน�
ทางไกล

ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ประชุมผ านระบบวีดิทัศน�ทาง 25 0 25

ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงาน ความสําเร็จ ไกล (VCS)  จํานวน 12  ครั้ง (มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ ต าง ๆ ตามที่ร�องขอใช�บริการ ของการ แบ งเป6นไตรมาส

ประชุมทางไกล (MCU) ให�บริการ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หากทํางานได�

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�ายเปBาหมาย งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดAรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจAาง) - 

โอนใหA.....

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หากทํางานได�
ค าเป;าหมาย 100)

2.งานให�บริการรถสื่อสาร ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ ร�อยละ ร�อยละ 100 170,000 - ออกภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 100 0 100.0 25 0 25 29,780.00  -           29,780.00  17.52        0 17.52

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ถวายความปลอดภัยด�านการสื่อสาร ความสําเร็ข จํานวน 4 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ดําเนินการส งเบิกครบถ�วน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 แด พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว ของการ ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป6น แบ งเป6นไตรมาส

สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ให�บริการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

พระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค� ตลอดจน ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข�องกับเหตุการณ� ค าเป;าหมาย 100)

หรือสาธารณภัยต าง ๆ ได�รับการร�องขอ

หรือขอรับการสนับสนุน

3.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการโดยส งเจ�าหน�าที่ ศสข.5 (อด.) ร�อยละ ร�อยละ 100 50,000 - เข�ารับการฝMกอบรม,สัมมนา 100 0 100.00 25 0 25 8,428                    -   8,428        16.86        0 16.86

และเสริมสร�างประสิทธิภาพ  เข�ารับการฝMกอบรมหลักสูตรตาม ความสําเร็จ จํานวน 1 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการต างๆ ของส วนกลาง และของ ของการเข�ารับ ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป6น แบ งเป6นไตรมาส

และการสื่อสาร มาปรับใช�ให� จังหวัดที่เกี่ยวข�องกับงานที่รับผิดชอบ การฝMกอบรม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เกิดประโยชน�กับงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค าเป;าหมาย 100)

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด จํานวนสื่อสาร ครั้ง 2 80,000 - นิเทศงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 50 0 50 50 0 50 38,500.00  0 38,500.00 48.13 0.00 48.13

และประสานงานด�านเทคโนโลยี เครือข ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได�แก จังหวัดที่ได�รับ จํานวน 1 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปNงบประมาณ

สารสนเทศและการสื่อสารให�กับ  อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคราย การนิเทศงานให� ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป6น แบ งเป6น 2 ครั้ง

จังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ คําปรึกษา การทํางานครบ 100 ของ ครั้งละ 50%)

ที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปNละ2
ครั้ง)

ติดตามและ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62 ประสานงาน ค าเป;าหมาย 100)

ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62
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ศสข. 5 (อุดรธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�ายเปBาหมาย งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� หน วยงานและ ครั้ง 2 50,000  -

ป;องกัน (Preventive ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.) และ จังหวัดที่ได�รับ

Maintenance : PM) จังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การบํารุงรักษา

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT 8 จังหวัด ให�สามารถใช�งานได�อย างมี เครื่องมือสื่อสาร

ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.)และ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และอุปกรณ�
สํารองไฟฟ;าจังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ
(UPS) และ

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62 อุปกรณ� ICTระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62 อุปกรณ� ICT

ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62

6.โครงการบํารุงรักษา  - สํารวจระบบกล�องโทรทัศน�วงจรป_ด ระดับความ ร�อยละ 100 30,000  -

กล�องโทรทัศน�วงจรป_ด (CCTV) (CCTV) สําเร็จของการ

(CCTV) ศสข.5 (อด.)  - จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ป;องกันการโจรกรรม

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ ทรัพย�สินของทาง

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

7.โครงการบํารุงรักษา  -สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ ระดับความสําเร็จ ร�อยละ 100 30,000  -

เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของการป;องกัน

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ�เครือข าย

การสื่อสาร

ไม ให�ขัดข�อง

8.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ  -สํารวจรถยนต�และเครื่องยนต� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 50,000  -

เปลี่ยนแบตเตอร�รี่รถยนต�, กําเนิดไฟฟ;า UPS ของการบํารุงรักษา

รถจักรยานยนต� และเครื่องยนต�  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ รถยนต�
กําเนิดไฟฟ;า ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ รถจักรยานยนต�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. และเครื่องยนต�
กําเนิดกําเนิดไฟฟ;า

เพื่อยืดอายุการ

ใช�งาน
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ศสข. 5 (อุดรธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�ายเปBาหมาย งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

9.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจอุปกรณ�สํารองไฟฟ;า UPS ร�อยละความสําเร็จ จํานวน 100 50,000  -

อุปกรณ�สํารองไฟฟ;า UPS ศสข.5  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการป;องกัน

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล อุปกรณ�ในกรณี

ศสส.สป. กระแสไฟฟ;าท�องถิ่น

ขัดข�อง

10.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� ร�อยละ ร�อยละ 100 20,000 ซ อมเครื่องพิมพ�คอมพิวเตอร� 100 0 0 25 0 25 1,700 0 1,700 8.50 0 8.50

และซ อมแซมแก�ไขเครื่องคอม- ต อพ วง ความสําเร็จ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสและซ อมแซมแก�ไขเครื่องคอม- ต อพ วง ความสําเร็จ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

พิวเตอร�และอุปกรณ�ต อพ วง  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการบํารุง ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป6น แบ งเป6นไตรมาส

สํานักงานของ ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ รักษาเพื่อยืดอายุ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. การใช�งาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค าเป;าหมาย 100)

11.งานจ�างเหมาพนักงานบริการ จ�างเหมาบุคคลธรรมดา ตําแหน งพนักงาน จ�างเหมา จํานวน 1 114,000 114,000 กําหนดคิดรAอยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25

ศสข.5 (อุดรธานี) จ�างเหมาบริการ ทําความสะอาดอาคาร พนักงานบริการ (เดิมแผนกําหนด  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สํานักงานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5 ตามกําหนดเวลา 108,000 บาท ประจําปN 2562 ของ ศสข.5(อุดรธานี)

(อุดรธานี)  และอื่น ๆ ที่ได�รับมอบหมาย จํานวน 1 งาน สป.มท.กําหนดค าจ�างเพิ่ม  =15%

2. ดําเนินการจัดหาผู�รับ
 =15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส งเบิกจ ายเงินค าจ�าง
จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%

11.งานจ�างเหมาพนักงานบริการ จ�างเหมาบุคคลธรรมดา ตําแหน งพนักงาน  ไตรมาสที่ 1

ศสข.5 (อุดรธานี) (ต อ) จ�างเหมาบริการ ทําความสะอาดอาคาร  -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สํานักงานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5 และได�มีการเบิกจ ายค าจ�างไป

(อุดรธานี)  และอื่น ๆ ที่ได�รับมอบหมาย แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

(ต อ)  ต.ค.61-ธ.ค.61)

99



ศสข. 5 (อุดรธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

ค�าเปBาหมายที่ทําไดA ค�าเปBาหมายคิดเปDนรAอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรAอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�ายเปBาหมาย งบประมาณ (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปBาหมาย
จํานวนเงินที่

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง

12. โครงการซ อมบํารุงพื้นหลังคา  -ได�ดําเนินการสํารวจตรวจพบความเสียหาย ร�อยละ ร�อยละ 100 100,000   -

(ดาดฟ;า) อาคารบ�านพัก ศสข.5 บริเวณหลังคาอาคารบ�านพัก ศสข.5 ความสําเร็จ

(อุดรธานี) (อุดรธานี) ของการป;องกัน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ความเสียหาย

 -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ/ ต อทรัพย�สินของ

ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป. ทางราชการ

13.งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 464,000 - เบิกจ ายไตรมาส 1 100 0.00 0.00 25 0 25 197,176.51 0 197,177 42.49 0 42.49

ประจําปN 2562 ประจําปN (งานการเงินและบัญชี ในการบริหาร (ครั้งที่ 1 ได�รับ ตามวงเงินที่ได� (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสประจําปN 2562 ประจําปN (งานการเงินและบัญชี ในการบริหาร (ครั้งที่ 1 ได�รับ ตามวงเงินที่ได� (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(งานการเงินและบัญชี งาน งานเบิกจ ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จ�าง จัดการงานงบ โอนจัดสรร) รับจัดสรร ทําครบตามขั้นตอนถือว าเป6น แบ งเป6นไตรมาส

เบิกจ ายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ) ประมาณใน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

จัดจ�าง งานธุรการ และงานสาร ตามวงเงินที่ได�จัดสรร ให�เป6นไปตาม การจัดซื้อ จัดจ�าง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

บรรณ งานพัสดุ) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุ งานพัสดุ และ ค าเป;าหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ การเบิกจ ายให�

กระทรวงการคลังว าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง เป6นไปตาม

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบแบบ

แผนของทาง

ราชการ
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.จ�างเหมาจ�างเหมาบุคคล ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 162,000 174,000 กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 43500 0 43,500 25 0 25

ทํางานด�านสารสนเทศ ด�านสารสนเทศ ของการให�
ดําเนินการ

(เดิมแผนกําหนด  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 162,000 บาท ประจําป2 2562 ของ ศสข.6(ขอนแก3น)

สป.มท.กําหนดค3าจ�างเพิ่ม  =15%
2. ดําเนินการจัดหาผู�รับจ�าง

 =15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. ส3งเบิกจ3ายเงินค3าจ�าง
จํานวน 12 งวดๆละ 14,500บาท = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจ3ายค3าจ�างไป

แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
2.จ�างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทําความ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 108,000 114,000 กําหนดคิดร>อยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25
อาคาร ศสข.6 (ขก.) สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก3น) และ ของการให�

ดําเนินการ
 1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริเวณโดยรอบ ประจําป2 2562 ของ ศสข.6 (ขอนแก3น)

(มีต3อ)  =15%

2. ดําเนินการจัดหาผู�รับ
 =15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา
สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเป@นร>อยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย
ศสข.6 (ขอนแก�น)

เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเป@นร>อยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย
ศสข.6 (ขอนแก�น)

เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

2.จ�างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทําความ 5. ส3งเบิกจ3ายเงินค3าจ�าง
อาคาร ศสข.6 (ขก.) สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก3น) และ จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริเวณโดยรอบ  ไตรมาสที่ 1
(ต3อ)  -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง

และได�มีการเบิกจ3ายค3าจ�างไป
แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
3.การให�บริการ ระบบประชุม ให�บริการงานการประชุมผ3านทางระบบ ร�อยละ ร�อยละ 100 -                -                มีหน3วยงานขอใช�บริการ 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -        0 0.00

วีดิทัศนCทางไกล (VCS) วีดิทัศนCทางไกล (VCS)  กับส3วนราชการ ความสําเร็จ - ต.ค.61 = 1 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส

(VCS) และหน3วยงานต3าง ๆ ตามที่ได�รับคําร�องขอ ของการ - พ.ย.61 = 3 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIนแบ3งเปIนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ให�บริการงาน - ธ.ค.61 = 6 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

(จํานวนครั้ง) สามารถบริการได� จํานวน 10 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค3าเปJาหมาย 100)
4.การให�บริการรถยนตCสื่อสาร ให�บริการงานด�านการสื่อสารผ3านรถยนตC ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 0 - มีหน3วยงานขอใช�บริการ 100 0 100 25 0 25 32,200                  -   32,200      25.00     0 25.00
ดาวเทียมเคลื่อนที่ สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ความสําเร็จของ ระหว3างเดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การให�บริการงาน จํานวน 6 ครั้ง สามารถ
ให�บริการ

ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIนแบ3งเปIนไตรมาส แบ3งเปIนไตร
มาส(จํานวนครั้ง) ได� จํานวน 6 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได� หากเบิกจ3าย
ได�ค3าเปJาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจ3ายทั้งหมดในครั้งนั้น)

5.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดฝMกอบรมและสัมมนาเพื่อ ร�อยละ ร�อยละ 100 40,000 - สามารถส3งเจ�าหน�าทื่เข�ารับ 100 0 100 25 0 25 4,705                    -   4,705        25.00     0 25.00
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพบุคลากรเจ�าหน�าที่ของ ความสําเร็จ การฝMกอบรมสัมมนาตาม (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสและการสื่อสาร ประจําป2 ศสข.6 (ขอนแก3น) และเจ�าหน�าที่สื่อสาร ของการ โครงการต3างๆ จํานวน 3 คน ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIนแบ3งเปIนไตรมาส แบ3งเปIนไตร
มาสงบประมาณ 2562 ของ ลูกข3าย ดําเนินการ 1 หลักสูตร ได�ตามเปJาหมาย การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ศสข.6 (ขก) ทุกครั้ง) หากทํางานได� หากเบิกจ3าย
ได�ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค3าเปJาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจ3ายทั้งหมดในครั้งนั้น)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเป@นร>อยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย
ศสข.6 (ขอนแก�น)

เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

6.โครงการบํารุงรักษาเพื่อปJองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร หน3วยงานและ ร�อยละ 100 70,000 - จังหวัดที่ได�ดําเนินการแล�วที่ 100 100 50 0 50 4,885.11                -   4,885.11    6.98       0 6.98

(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณC ICT ของ ศสข.6 (ขก.) จังหวัดที่ได�รับ ศสข.6 (ขอนแก3น) (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ ร�อยละของ
การครื่องมือสื่อสารและอุปกรณC ICT และจังหวัดที่เปIนเครือข3ายในเขตพื้นที่ การบํารุงรักษา ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน จํานวน 2 ครั้ง/ป2

ที่ใช�งานประจําศสข.6 (ขก.) รับผิดชอบ เครื่องมือสื่อสาร การทํางานครบ 100% ของ เท3ากับ 
50%/ครั้ง)และจังหวัดที่เปIนเครือข3ายใน และอุปกรณC ICT ทุกครั้ง) หากทํางานได�

เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ป2ละ 2 ครั้ง) ค3าเปJาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

7. โครงการบํารุงรักษาแบบแก�ไข บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณC ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 70,000 - 1. ค3าตรวจซ3อมแก� 100 0 100 25 0 25 4,885.11                -   4,885.11    6.98       0 6.98

(Corrective  
Maintenance:CM)

ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนินการ ของการดําเนินการ กระแสไฟฟJาขัดข�อง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณC ICT ก็ต3อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุดใช�งาน (8 พ.ย. 61) ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIนแบ3งเปIนไตรมาส

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม3ได�) 2. ค3าเดินทางไปราชการตรวจ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ซ3อม VCS ที่ จ.ร�อยเอ็ด ทุกครั้ง) หากทํางานได�

(17-18 ต.ค. 61) ค3าเปJาหมาย 100)

3. ค3าตรวจซ3อมอุปกรณC
คอมพิวเตอรC (จัดซื้อ Hard-disk)

8.โครงการนิเทศงานและตรวจ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด ร�อยละ ร�อยละ 100 50,000 - ดําเนินการตรวจเยี่ยมและ 100 0 100 50 0 50 4,160.00                -   4,160.00    8.32       0 8.32

เยี่ยมจังหวัดที่เปIนเครือข3าย ที่เปIนเครือข3ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความสําเร็จ ตรวจรับอุปกรณ�ดับเพลิง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ ร�อยละ 100

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปdญหาอุปสรรค และดําเนิน ของการดําเนินการ ระหว�างวันที่14-16 พ.ย.61 ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน จํานวน 2 ครั้ง/ป2

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 แก�ไข (ป2ละ 2 ครั้ง) การทํางานครบ 100 ของ  =50%/ครั้ง)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�
ค3าเปJาหมาย 100)

9.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและข�อมูลที่สําคัญ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ได�ดําเนินการรวบรวม 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -        0 0.00

ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน3วยงานเพื่อนําไปเผยแพร3ผ3าน ความสําเร็จของ ข�อมูลที่สําคัญของ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 Web Site การดําเนินการ หน3วยงานและนําไป ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIน แบ3งเปIนไตรมาสละ

2.พัฒนา/ปรับปรุงหน�า เว็บเพจของ เผยแพร3ผ3าน Web Site การทํางานครบ 100 ของ 25% (หากทํางานได�

เว็บไซตCให�สวยงาม ของหน3วยงาน ทุกครั้ง) ค3าเปJาหมย 100)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม
(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเป@นร>อยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย
ศสข.6 (ขอนแก�น)

เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเป@นร>อยละ

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

10. โครงการจัดทําระบบ 1.รวบรวมข�อมูลครุภัณฑC ร�อยละ ร�อยละ 100 - - 1. รวบรวมข�อมูลครุภัณฑC 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -        0 0.00

ฐานข�อมูลครุภัณฑCสํานักงาน 2.จัดทําฐานข�อมูล ความสําเร็จ 2. จัดทําฐานข�อมูล (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส

ศสข.6 (ขก) 3.จัดเก็บฐานข�อมูล ของการ 3. จัดเก็บฐานข�อมูล ทําครบตามขั้นตอนถือว3าเปIนแบ3งเปIนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 4.เผยแพร3ผ3าน Web Site ดําเนินการ 4. เผยแพร3ผ3าน Web Site การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

Internet ของหน3วยงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค3าเปJาหมาย 100)

11. โครงการปรับปรุงระบบ จัดหาอุปกรณ�และดําเนินการปรับเปลื่ยน ร�อยละ ร�อยละ 100 10,000 - ยังไม3ได�ดําเนินการ - 0 - - 0 -

ไฟฟJาแสงสว3างภายในอาคาร โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น) ความสําเร็จ

ศสข,6 (ขอนแก3น) เปIนชนิด LED ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการ

12. โครงการจัดทําระบบตัด/ต3อ จัดหาอุปกรณ�และดําเนินการปรับเปลื่ยน ร�อยละ ร�อยละ 100 10,000 - ยังไม3ได�ดําเนินการ - 0 - - 0 -

อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศ โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น) ความสําเร็จ

ห�องเครื่องมือสื่สาร ศสข.6 (ขก.) ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการ

13. โครงการซ3อมเครื่องกําเนิด จัดหารอุปกรณ�และดําเนินการปรับเปลื่ยน ร�อยละ ร�อยละ 100 20,000 - ยังไม3ได�ดําเนินการ - 0 - - 0 -

ไฟฟJา ของถานีสื่อสารจังหวัด โดยช3างของ ศสข.6 (ขอนแก3น) ความสําเร็จ

อํานาจเจริญ ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการ
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รBอยละ

สะสม(ยก
ไป)

1.โครงการบริการระบบสาร ดําเนินการให�บริการระบบสื่อสารและ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 25 0 25 25 0 25 0 0

สนเทศและการสื่อสาร เพื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง/ ของการดําเนินงาน   ทุกระบบ 1. จัดทําแผนงานบํารุงรักษา ตามรายงาน

สนับสนุนการปฏิบัติราชการ หลัเกณฑ5และเวลามาตรฐานตามประกาศ สามารถใช�งาน 2.จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ของ ศสส.สป. ได�เป9นปกติ 3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ในพื้นที่รับผิดชอบ 4.ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบ

1.1 ระบบวีดิทัศน5ทางไกล จังหวัดในข<ายรับผิดชอบ แบ<งเป9น

1.2 ระบบโทรศัพท5 2 รอบ รอบที่ 1 (ต.ค.61-ม?.ค.62)

1.3 ระบบเครือข<ายคอมพิวเตอร5 รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)

1.4 ระบบสื่อสารดาวเทียม 5.รายงานผลการดําเนินการ

1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข<าย

บํารุงรักษาระบบฯ แต<ละงาน
1.6 ระบบสารสนเทศอิเล็คทรอนิกส5 ให� ผอ.ศสข.7(เชียงใหม<)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โดยแบ<ง 5 ขั้นตอนละ 10% รวม

รอบละ 50% กําหนด 2 รอบ

ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการ

1. ทําแผนงานบํารุงรักษา 10%

2. บํารุงรักษา ศสข.7 (เชียงใหม<)

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 20 0 20 20 0 20 0 0

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุปกรณ5ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของการดําเนินการ ทุกระบบ 1. จัดทําแผนงาน

ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน ทุกระบบทุกวันทําการ สามารถใช�งาน 2.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตามรายงาน

เครือข<าย ดังนี้                     ได�เป9นปกติ 3.หัวหน�าฝFายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 ระบบเครือข<ายสื่อผสม (MPLS) หัวหน�าฝFายเทคโนโลยีการสื่อสาร

2.2 ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไกล ดําเนินการนิเทศงานจังหวัดใน

2.3 ระบบศูนย5ข�อมูลกลางกระทรวง ข<ายรับผิดชอบแบ<งเป9น 2 รอบ

มหาดไทยและจังหวัด รอบที่ 1 (ต.ค.61-มี.ค..62)

2.4 ระบบปMองกั้นและกําจัดไวรัส
แบบองค5กร

รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)

ค�าเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรBอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปCาหมายที่ทําไดB

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รBอยละ

สะสม(ยก
ไป)

ค�าเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรBอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปCาหมายที่ทําไดB

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ 4.รายงานการดําเนินการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 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. ตรวจสอบสถานภาพการใช�งาน

2.8 ระบบการประชุมวีดิทัศน5
ทางไกล VCS)

ระบบฯของศสข.7 (เชียงใหม<)

2.9 ระบบสื่อสารดาวเทียม 
(C-Band)2.1i0 ระบบเครื่องยนต5กําเนิดไฟฟMา

2.11 ระบบไฟฟMาสํารอง ระบบสายดิน

และระบบปMองกันกระแสไฟฟMา

กรรโชก

2.12 ระบบไฟฟMาแสงสว<างและ
ระบบเครื่องปรับอากาศ

2.13 ระบบวิทยุสื่อสาร

2.14 ระบบ CCTV

2.15 ยานพาหนะ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รBอยละ

สะสม(ยก
ไป)

ค�าเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรBอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปCาหมายที่ทําไดB

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

3.การติดตามควบคุม การบํารุง  - ดําเนินการ ตรวจสอบ ควบคุมการ กํากับตรวจสอบ ระบบ ทุกระบบ - - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 25 25 0 0

รักษาอุปกรณ5เครื่องมือสื่อสาร ดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ5เครื่องมือ และรายงานผล สามารถ 1. จัดทําแผนงาน

โครงการ (Out Sourcing) สื่อสารตามโครงการ (Out Sourcing) การดําเนินการ ใช�งานได�
เป9นปกติ

2.จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมผลการดําเนินงาน ได�เป9นปกติ 3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา 4.ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม

5.รายงานผลการปฏิบัติงาน

แก< ผอ.ศสข.7(เชียงใหม<ป

ไตรมาสที่ 1

1. ทําแผนงานติดตาม
ควบคุมฯ2.เจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

ระบบดับเพลิง,ระบบวีดีทัศน5

ทางไกล

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5  - ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5บริเวณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 20 20 0 0

ของ ศสข.7 (ชม.) ศสข. 7 (เชียงใหม<) ของการดําเนินงาน มีการ
ปรับปรุง

1. จัดทําแผนงาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภูมิทัศน5 2.จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

โดยรอบ 3.ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5

อาคาร บริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม<)
เพิ่มข�อความเป9น รายงานผล 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน

รอบที่ 1 ต.ค.61-31มี.ค.62 ปรับเป9น แก< ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม<)

รอบที่ 2 เม.ย62-ก.ย.62) ร�อยละ 100 ไตรมาสที่ 1

1. ทําแผนปรับปรุงภูมิทัศน5
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

รBอยละของ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรBอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รBอยละ
ไตรมาสนี้

รBอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
รBอยละ

สะสม(ยก
ไป)

ค�าเปCาหมายคิดเปDนรBอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปDนรBอยละ (%)
เปCาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปCาหมายที่ทําไดB

หน�วยนับ ค�าเปCาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดBรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจBาง) - 

โอนใหB.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยKเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดBานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

5..โครงการประหยัดพลังงาน  - กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตาม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 กําหนดขั้นตอนดังนี้ - 30 30 0 - 0 -

ของ ศสข.7 (ชม.) หลัเกณฑ5 ศสส.สป. ของการดําเนินการ รายงานผลปรับเป9น 1. สํารวจข�อมูล

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประกาศใช�มาตราการประหยัดพลังงาน ตามมาตราการ ร�อยละ 100 2. จัดทําแผน

 - ดําเนินการหลักเกณฑ5 ประหยัดพลังงาน 3. ดําเนินการประหยัดพลังงาน

 - ติดตามแก�ไขให�มีผลสัมฤทธิ์ ในการใช�พลังงาน ไฟฟMา ประปา

 - บันทึกตามแบบรายวัน ไฟฟMา 4. รายงานผลการดําเนินงาน

 - นําเสนอผู�บังคับบัญชา

ไตรมาสที่ 1

1. ดําเนินการสํารวจข�อมูล

2. ทําแผนประหยัดพลังงาน

6.การเบิกจ<ายงบประมาณ  - ตามกฎเกณฑ5เวลาที่กําหนดเบิกจ<าย ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - ไม<มีรายงาน

ในภาพรวม งบประมาณประจําปi 2562 สําเร็จของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - งบลงทุน งบดําเนินงาน หมวดค<าตอบแทน ดําเนินงาน

ใช�สอยและวัสดุ ค<าสาธารณูปโภค

งบกลาง
 - บันทึกแบบรายงานการเบิกจ<ายเป9นรายเดือน
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร;อยละของ
ไตรมาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร;อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร;อยละไตร
มาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร;อยละ
สะสม
(ยกไป)

1.การนิเทศงานและให�กับ ออกนิเทศงานด�านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - ไม)ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 0 0 0
เจ�าหน�าที่กลุ)มงานข�อมูลฯ ของ สารสนเทศและการสื่อสารให�กับเจ�าหน�าที่ ทําการนิเทศงาน ในไตรมาส
สํานักงานจังหวัดในข)าย 6 จังหวัด กลุ)งานข�อมูลฯ สํานักงานจังหวัดในข)าย

อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข)าย
และครบทั้ง

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ก.พ.62-มี.ค.62 6 จังหวัด ได�แก) จังหวัดพิษณุโลก แพร) 6 จังหวัด

ครั้งที่ 2 ก.ค.62-ส.ค.62 น)าน ตาก อุตรดิตถ5 และสุโขทัย

 - จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

 -ขออนุมัติเดินทางไปราชกา

 - นิเทศงาน/ให�ความรู�/แลกเปลี่ยน
ความรู�/รับทราบป8ญหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข�อมูล/ขัดทํารายงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

 - เผยแพร)ทางเว็บไซต5

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5ที่จําเป=นต)อการ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 60,000 - ไม)ได�รายงาน 0 0 0

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ

ปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อให�การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ�างและการสื่อสาร  - สืบราคาจากท�องตลาด/หาผู�ขาย -ผู�รับจ�าง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ขอความเห็นชอบ/อนุมัติซื้อ-จ�าง

 - จัดทําใบสั่งซื้อ-จ�าง

 - ตรวจรับพัสดุ/งานจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินให�กับผู�ขาย/ผู�รับจ�าง

เป<าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ>าย
ค>าเป<าหมายที่ทําได; ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท) ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)

หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
จํานวนเงินที่
ได;รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) - 

โอนให;.....

หน>วย : บาทศสข.8 (พิษณุโลก)

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
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร;อยละของ
ไตรมาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร;อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร;อยละไตร
มาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร;อยละ
สะสม
(ยกไป)

เป<าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ>าย
ค>าเป<าหมายที่ทําได; ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท) ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)

หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
จํานวนเงินที่
ได;รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) - 

โอนให;.....

หน>วย : บาทศสข.8 (พิษณุโลก)

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

3.โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ปCองกัน

ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 - ไม)ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 0 0 0

(PM)เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ5 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT ดําเนินการและ รายงานมาเป=น ในไตรมาส
 ICT ให�กับจังหวัด ในข)าย ของจังหวัดในข)ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ครบทั้ง 6 จังหวัด 50,000

รับผิดชอบ ได�แก) จังหวัดพิษณุโลก แพร) ตาก อุตรดิตถ5

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ธ.ค.61-ม.ค.62 และสุโขทัย น)าน ให�มีความสะอาดเรียบร�อย

ครั้งที่ 2  มิ.ย.62-ก.ค.62 สามารถใช�งานได�อย)างมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - ขอความเห็นชอบ-ขออนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ผู�รับจ�างดําเนินการ

 - ตรวจรับการจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินให�ผู�รับจ�าง
4.โครงการจ�างบํารุงรักษาทํา จ�างบํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องปรับ ร�อยละ ร�อยละ 100 6,600 - ไม)ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 0 28,500 25

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อากาศสํานักงาน จํานวน 11 เครื่อง ตาม ความสําเร็จ รายงานมาเป=น ในไตรมาส
ประจําสํานักงาน มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟCา และเป=น ของการ 40,000

ระยะเวลา  มี.ค.62 การยืดอายุการใช�งานของเครื่องปรับอากาศ ดําเนินการ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง

 - ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ ผู�รับจ�างดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ)ายเงินให�กับผู�รับจ�าง

*รายงานมา 12 เครื่อง*
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร;อยละของ
ไตรมาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร;อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร;อยละไตร
มาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร;อยละ
สะสม
(ยกไป)

เป<าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ>าย
ค>าเป<าหมายที่ทําได; ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท) ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)

หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
จํานวนเงินที่
ได;รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) - 

โอนให;.....

หน>วย : บาทศสข.8 (พิษณุโลก)

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

5.โครงการจ�างเหมาพนักงาน จ�างเหมาพนักงานทําคววามสะอาดอาคาร ร�อยละ ร�อยละ 100 114,000 114,000 กําหนดคิดร;อยละของการดําเนินงาน 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25

บริการทําความสะอาดอาคาร
และ

และภายนอกอาคารให�สะอาด เรียบร�อย ความสําเร็จ  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

ทําสวน ตัดหญ�า ตกแต)งต�นไม� ภายในและบริเวณ ของการดําเนินการ ประจําปO 2562 ของ ศสข.6 
(ขอนแก)น)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โดยรอบอาคารให�มีความร)มรื่นสวยงาม  =15%
(มีต)อ) 2. ดําเนินการจัดหาผู�รับ

 =15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%

5. ส)งเบิกจ)ายเงินค)าจ�าง
จํานวน 12 งวดๆละ 9,500บาท = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจ)ายค)าจ�างไป

แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
6. โครงการออกให�บริการติดต)อ ให�บริการรถยนต5สื่อสารดาวเทียม ร�อยละ ร�อยละ 100 180,000 - ให�บริการ 4 หน)วยงาน 5 ครั้ง 100 0 100 25 0 25 38,110                  -   38,110      21.17        0 21.17

สื่อสารผ)านระบบสื่อสาร เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอด ความสําเร็จ แผนเดิมกําหนด จังหวัดเชียงใหม) นครสวรรค5 (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส

ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ภัยด�านสื่อสารแด) พระบาทสมเด็จ ของการ 200,000 พิษณุโลก ตาก ทําครบตามขั้นตอนถือว)าเป=นแบ)งเป=นไตรมาส

(รถยนต5สื่อสารดาวเทียม พระเจ�าอยู)หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ ดําเนินการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เคลื่อนที่) พระบรมราชินีนาถ และพระบรม ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 วงศานุวงศ5ทุกพระองค5 ตลอดจน ค)าเปCาหมาย 100)

ภารกิจอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย/ร�องขอ
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(1) (2) (3)
แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร;อยละของ
ไตรมาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร;อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร;อยละไตร
มาสนี้

ร;อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร;อยละ
สะสม
(ยกไป)

เป<าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ>าย
ค>าเป<าหมายที่ทําได; ค>าเป<าหมายคิดเป@นร;อยละ จํานวนเงินเบิกจ>าย (บาท) ผลเบิกจ>ายคิดเป@นร;อยละ (%)

หน>วยนับ ค>าเป<าหมาย
จํานวนเงินที่
ได;รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ;าง) - 

โอนให;.....

หน>วย : บาทศสข.8 (พิษณุโลก)

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

7.โครงการให�บริการระบบ ให�บริการการประชุมผ)านทางระบบ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ให�บริการ 4 หน)วยงาน 11 ครั้ง 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           0.00

การประชุมวีดิทัศน5ทางไกล วีดิทัศน5ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ความสําเร็จ กระทรวงมหาดไทย (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ (มี 4 ไตรมาส

(VCS) ทบวง กรม และหน)วยงานต)าง ๆ  ตามที่ ของจํานวน สหกรณ5ออมทรัพย5 มท. ทําครบตามขั้นตอนถือว)าเป=นแบ)งเป=นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ได�รับการร�องขอ ครั้งที่ร�องขอรับ สํานักงบประมาณ กรมปCองกันฯ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ได�รับหนังสือสั่งการ บริการต)อจํานวน ดําเนินการแล�วเสร็จ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ติดตั้งเครื่อง/อุปกรณ� และทดสอบการใช�งานครั้งที่ดําเนินการได� ค)าเปCาหมาย 100)

 - ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
 - รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏิบัติงาน
8.โครงการออกตรวจซ)อม ออกทําการตรวจซ)อมเครื่องมือสื่อสาร ตามจํานวน ครั้ง จํานวน 40,000 - ไม)ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 0 0 0
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT และอุปกรณ5 ICT ของจังหวัดในข)าย ครั้งที่ได�รับแจ�ง/ ครั้งที่ออก แผนเดิมกําหนด ในไตรมาสนี้
ให�กับจังหวัดในข)ายรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ชํารุด ขัดข�อง ให�สามารถ ร�องขอและ

สามารถ
ปฏิบัติ 20,000

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ใช�งานได�ตามปกติ ออกปฏิบัติงานได� หน�าที่

 - ได�รับคําร�องขอ -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผลสําเร็จตาม

 - ตรวจซ.อมแก�ไขอุปกรณ� วัตถุประสงค5

 - รายงานผู�บังคับบัญชา
9. โครงการซ)อมแซม และ จ�างซ)อมและบํารุงรักษายานพาหนะ ร�อยละ ร�อยละ 100 20,000 - ยังไม)ดําเนินการ 0 0 0
บํารุงรักษายานพาหนะสํานักงาน สํานักงาน รถยนต5 2 คัน ดังน� ความสําเร็จ แผนเดิมกําหนด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ๑. รถยนต�ประจําสํานักงาน หมายเลข ของการ 30,000

ทะเบียน ๑ กช ๑๕๓๘ กทม.จํานวน๑คัน ดําเนินการ

๒. รถยนต�ประจําสํานักงาน หมายเลข

ทะเบียน ป ๗๐๗๓ พล. จํานวน ๑ คัน
 - บํารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเหตุผล

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ผู�รับจ�างดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจ�าง - ขออนุมัติเบิกจ.ายเงิน
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ภารกิจพื้นฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-ส	งข	าวทางระบบ รับ-ส	งข	าว ระหว	างจังหวัดในความรับ-  -รายงานประจํา ฉบับ มีการมอบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้

โทรสารและ E-Mail ผิดชอบกับส	วนกลาง เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับข	าวจากส	วนกลาง/จังหวัด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -รายงานตาม ผู�รับผิดชอบ  - ตรวจสอบรายละเอียดข	าว

ไตรมาส แบบ รต.2  - กระจายข	าวไปยังปลายทาง

และ รต.6  - ตรวจสอบผู�รับข	าว

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับ 1,200 ฉบับ  - รับข	าว 224 ฉบับ 100 0 100 18.67 0 18.67

ส	ง 300 ฉบับ  - ส	ง  92 ฉบับ 100 0 100 30.67 0 30.67

   1.2 สลับสายโทรศัพท? รับสาย-โอนสายโทรศัพท?ติดต	อระหว	าง ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จังหวัด หรือ ส	วนกลาง หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับสายผู�ติดต	อ

ผู�รับผิดชอบ  - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง

ในรายงานกําหนดว�า  - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

250 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

60 ครั้ง 100 0 100 24.00 0 24.00

   1.3 การใช�วิทยุสื่อสาร ใช�เครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโต�ตอบ ติดต	อ บริการได�ทันที ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประสานงาน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - ตอบรับผู�ที่ติดต	อเข�ามา

ผู�รับผิดชอบ  - สอบถามเรื่องที่ต�องการให�ประสานงาน

ในรายงานกําหนดว�า  - ดําเนินการหรือแจ�งให�เจ�าของเรื่องดําเนินการ

250 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

60 ครั้ง 100 0 100 24.00 0 24.00

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   1.4 การใช�งานระบบ รับ-ส	งหนังสือ/เอกสารของทางราชการ ร�อยละของ ฉบับ มีการมอบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส? จํานวนหนังสือ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับเอกสารที่ต�องการส	งผ	านระบบสาร

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ส	งออกที่ส	งผ	าน ผู�รับผิดชอบ บรรณอิเล็กทรอนิกส?
ระบบสารบรรณ  - สแกนเอกสารให�อยู	รูปแบบไฟล? PDF
อิล็กทรอนิกส?  - ส	งเอกสารผ	านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส?
 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
รับ 500 ฉบับ  - รับข	าว 128 ฉบับ 100 0 100 25.60 0 25.60
ส	ง 4,000 ฉบับ  - ส	ง  1,235 ฉบับ 100 0 100 30.88 0 30.88

   1.5 การติดตั้งอุปกรณ?ระบบ ติดตั้งกล	อง VCS,Monitor  เครื่องเสียง เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - การดําเนินการ 0

การประชุมวีดิทัศน? (Codec) ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต$อ ติดตั้งอุปกรณ? หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ?  

และอื่น ๆ (แบบประจําที่) กับจังหวัด และส	วนกลาง เครื่องมือสื่อสาร ผู�รับผิดชอบ ระบบ VCS ก	อนการประชุม

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล�อง VCS , TV

50 ครั้ง   เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณ?ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช�งานกับจังหวัดในข	ายฯ

ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

10 ครั้ง 100 0 100 20.00 0 20.00

   1.6 การติดตั้งอุปกรณ? ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ ต$อสาย Cat๕ เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - การดําเนินการ 0

MCU (แบบประจําที่) แล�ว Ping IP ไป จังหวัด และส	วนกลาง ติดตั้งอุปกรณ? หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ?

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เครื่องมือสื่อสาร ผู�รับผิดชอบ MCU ก	อนการประชุมระบบ VCS 

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

50 ครั้ง 10 ครั้ง 100 0 100 20.00 0 20.00
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

1.7 การควบคุมระบบการประชุม ในการประชุม VCS ได�ดําเนินการตาม ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - 0  -  -

ประชุมวีดิทัศน?ฯ ด�วยโปรแกรม ขั้นตอน ดังนี้ ในการให�บริการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ควบคุมการประชุมผ	านอุปกรณ?  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร?ใช�ควบคุม ระบบการควบคุม ผู�รับผิดชอบ

MCU อุปกรณ? MCU การประชุมวีดิทัศน? ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ทดสอบระบบVCSกับจังหวัด และส	วนกลางทางไกลผ	าน 50 ครั้ง 10 ครั้ง 100 0 100 20.00 0 20.00

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค	าต	างๆ อุปกรณ? MCU

ในระบบ VCS ของจังหวัดในข	าย

 - ติดต	อระบบ VCSเข�าMCU เข�าส	วนกลาง

พร�อมบังคับภาพและเสียงจังหวัดในข	าย

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)

     2.1 การติดตั้งและตรวจซ	อม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร�องขอ รายงานตามไตรมาส ครั้ง สามารถใช�งาน 20,000           ดําเนินการ - ครั้ง 0 0 0

คอมพิวเตอร?และอุปกรณ? แบบ รต.4 ,ร.2 ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

     2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค? อัพเดทข�อมูลใหม	 ๆ ทุกวันทําการ ครั้ง สามารถใช�งาน 5,000            กําหนดขั้นตอนดังนี้

ศสข.9 นว. ได�ปกติ  - จัดเตรียมข�อมูลที่ต�องการเผยแพร	

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า  - จัดทําข�อมูล ในรูปแบบภาษา HTML,ASP ,PHP

24 ครั้ง  - ทดสอบข�อมูลและการแสดงผล

 - Upload ข�อมูลขึ้น Web Server

 - ทดสอบเรียกใช�งาน

ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

6 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

     2.3 ระบบปhองกันและ ตรวจสอบทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

กําจัดไวรัสแบบองค?กร ประจําเดือน สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ

 (Nod 32 Server)   ได�ปกติ (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

12 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปQองกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข�าย รับผิดชอบ
3.1 การตรวจสอบศูนย?ข�อมูลกลาง ตรวจสอบทุกวันทําการ รายงานประจําวัน ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)  - ทดสอบเส�นทางการเชื่อมโยงไปยัง 

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ได�ปกติ Server ของแต	ละจังหวัด (Ping)

ในรายงานกําหนดว�า  - ทดสอบเรียกใช�งานเว็บไซต?

240 ครั้ง  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน
ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100
61 ครั้ง 100 0 100 25.42 0 25.42

3.2 การตรวจสอบระบบปhองกัน ตรวจสอบทุกวันทําการ รายงานประจําวัน ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

และกําจัดไวรัสแบบองค?กร  สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ

(Nod 32 Server) ได�ปกติ (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

240 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

61 ครั้ง 100 0 100 25.42 0 25.42

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

   4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานเปjนประจํา รายงาน ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

คอมพิวเตอร?แม	ข	ายและ ทุกเดือน ประจําเดือน สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบการทํางานเปjนประจํา

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย ได�ปกติ ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสศ.สป.

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

 4.2 การบํารุงรักษาระบบปhองกัน  -ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกเดือน รายงาน ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

และกําจัดไวรัสแบบองค?กร ประจําเดือน สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server) ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00

5) การติดตาม  ควบคุม  การบํารุงรักษาอุปกรณH เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เครื่องคอมพิวเตอร? เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. ดําเนินการ 1 ครั้ง 25.00 0 0

แม	ข	าย (Data Server) และ ภายหลังบริษัทฯ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย เข�ามาดําเนินการ ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

4 ครั้ง 1 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง 0 0 0

และอุปกรณ? MCU ภายหลังบริษัทฯ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เข�ามาดําเนินการ ได�ปกติ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

4 ครั้ง   - ครั้ง 0 0 0 0.00 0 0.00

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)
   6.1 งานการเงินและบัญชี

     6.1.1 หมวดค	าตอบแทน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  -  -

ใช�สอยและวัสดุ เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจําเดือน ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 9  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 114,880.00 -       114,880.00 
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

    6.1.2 หมวดค	าสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.๙ (นว.)

ประจําเดือน ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 9  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 54,520.83   -       54,520.83   

    6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ประจําเดือน ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 20,610.00   -       20,610.00   

    6.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจําเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   6.3 การใช�จ	ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง

ประจําเดือน ประจําเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   6.4 การจัดซื้อ/จัดจ�าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ?ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ 6 ครั้ง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง เปjนที่จะต�องดําเนินการจัดซื้อและจัดจ�าง และจัดจ�าง หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ ตามกําหนดเวลา ผู�รับผิดชอบ

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

การคลังว	าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง ระเบียบกระทรวงการคลังว	าด�วยการจัดซื้อ 47 ครั้ง 6  ครั้ง 100 0 100 12.77 0 12.77 72,000.00   -       72,000.00   

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ศ. 2560

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

        6.4.1 จัดจ�างซ	อมครุภัณฑ? ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ�าง ดําเนินการตาม ครั้ง/วัน มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง 0 0 0

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน ผู�รับผิดชอบ

จ	ายเงินผู�รับจ�างพร�อมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

9 ครั้ง  -  ครั้ง 0 0 0 0.00 0 0.00 -            -       -            

        6.4.2 จัดซื้อวัสดุ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง 0 0 0

สํานักงานของ ศสข.๙ (นว.) ส	งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน ผู�รับผิดชอบ

จ	ายเงินผู�ขาย  พร�อมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

20 ครั้ง  -  ครั้ง 0 0 0 0.00 0 0.00 -            -       -            

       6.4.3 การจ�างพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม. 0

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การทั้งปo ตามบันทึกข�อตกลงหรือสัญญา ผู�รับผิดชอบ

จ�าง และส	งมอบงานเปjนรายเดือน ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย 12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 28,500.00   -       28,500.00   

งานผลการตรวจรับต	อหน.หน	วยงาน จ	าย

เงินให�ผู�รับจ�าง พร�อมใบสําคัญการรับเงิน
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

6.4.4 การจ�างพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม. ดําเนินการ 3 ครั้ง 25.00 43,500.00   0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการจ�างโดยดําเนินการทั้งปo ตาม กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

บันทึกข�อตกลงหรือสัญญาจ�าง และส	งมอบงาน ผู�รับผิดชอบ

เปjนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ 12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 43,500.00   -       43,500.00   

เสนอต	อ หน.หน	วยงานจ	ายเงินให�กับ

ผู�รับจ�างพร�อมใบสําคัญการรับเงิน
7) การบริหารงานทั่วไป

   7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร  - รายงานประจําเดือน ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง  - 25.00  - 0  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ทุกวันทําการ ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 9  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   7.2 งานธุรการและ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ  - รายงานประจําเดือน ฉบับ มีการมอบ ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 258 ฉบับ  - 25.8  - 0  - 0  -

สารบรรณ  - ดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง 141 ฉบับ 18.8

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทุกวันทําการ ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับ 1,000 ฉบับ  - รับ 258 ฉบับ 100 0 100 25.80 0 25.80

ส	ง   750 ฉบับ  - ส	ง  141 ฉบับ 100 0 100 18.80 0 18.80

   7.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/บํารุงรักษา  - รายงานประจําเดือน ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ดําเนินการ หมายงาน/

ทุกวันทําการ ผู�รับผิดชอบ ศสข.9 (นว.)

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   7.4 งานยานพาหนะ การซ	อมแซม บํารุงรักษา  - รายงานผล ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - ดําเนินการ - ครั้ง  -  - 0  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เมื่อดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�รับผิดชอบ

 -รายงานประจํา ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

เดือน 12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

8) การบริการต�าง ๆ
    8.1 การตรวจสอบ/บํารุง ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - 0

รักษารถยนต? ของ ศสข.9 (นว.) เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

    8.2 การจัดห�องประชุม ของ การจัดเตรียมความพร�อมอุปกรณ?/ รายงานประจํา ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - 0

ของ ศสข.9 (นว.) โตpะ/เก�าอี้ และทําความสะอาด เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

    8.3 การตรวจซ	อม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง มีการมอบ ใช� งปม.  - 0 0 0

สาธารณูปโภค ของ ศสข.9 (นว.) ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ รายงานประจํา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เมื่อมีการแจ�งเสีย เดือน ผู�รับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง ดําเนินการ  -  ครั้ง 100 0 100 0.00 0 0.00 -            -       -            
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปQองกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานข>อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด 

   ในข�ายรับผิดชอบ
   9.1 การตรวจสอบระบบ ใช�คําสั่ง Ping ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้

เชื่อมโยงเครือข	ายระบบสื่อสาร ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)  - ใช�การตรวจสอบสัญญาณ

กระทรวงมหาดไทย (MPLS) อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ  - ใช�คําสั่ง Ping

ของ ศสข.9 (นครสวรรค?) ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 มือสื่อสาร ไม	น�อย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

กว	าร�อยละ 80 ดําเนินการ 61 ครั้ง

 9.2 การตรวจสอบระบบตู�ชุมสาย ใช�โปรแกรม FIOL ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

โทรศัพท? MD 110 ของ ศสข.9 ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

(นครสวรรค?) อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไม	น�อย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

กว	าร�อยละ 80 ดําเนินการ 61 ครั้ง

   9.3 การตรวจสอบระบบสื่อสาร ใช�คําสั่ง Ping ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

ข�อมูล ของ ศสข.9 (นว.) ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ

ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไม	น�อย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

กว�าร>อยละ 80 ดําเนินการ 61 ครั้ง

   9.4 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบโดยใช�โปรแกรม มีตรวจสอบข�อมูล ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. ดําเนินการทุกวันทําการ 25.42 0 0

รักษาความปลอดภัย ทุกวัน สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.) จํานวน 61 ครั้ง

 (Firewall)ของ ศสข.9 (นว.) ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

ดําเนินการ 61 ครั้ง
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟhา,  - ตรวจดูที่ตู�เมนไฟฟhา ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

เครื่องยนต?กําเนิดไฟฟhา,  - โดยการสตาร?ทเครื่องยนต? ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

เครื่องสํารองไฟฟhา (UPS) กําเนิดไฟฟhา อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ

ของ ศสข.9 (นว.)  - ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟhา ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดูการจ	ายไฟฟhาสํารอง มือสื่อสาร ไม	น�อย 48 สัปดาห? ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

กว�าร>อยละ 80 ดําเนินการ 12 ครั้ง

   9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

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

แบบ FTDMA ของ ศสข.9 (นว.)  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ?ที่ อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กําหนด ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ทดสอบการใช�งานโทรศัพท?ข	าย มท. มือสื่อสาร ไม	น�อย 12 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

และ ข	ายองค?การฯ กว�าร>อยละ 80 ดําเนินการ 3 ครั้ง

   9.7 การตรวจสอบระบบ  - ใช�โทรศัพท?เรียกออกทางใกล� และ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม.  - 0

โทรศัพท?และโทรสาร ทางไกลไปยังจังหวัดในข	ายรับผิดชอบ ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) และส	วนกลาง อุปกรณ? ICT ทุก ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ทดสอบการรับ-ส	งเอกสารผ	านเครื่อง ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

โทรสาร มือสื่อสาร ไม	น�อย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

กว�าร>อยละ 80 ดําเนินการ 61 ครั้ง

  9.8 การตรวจสอบระบบ ดูสถานะหลอดไฟที่ตู�ปhองกันไฟฟhา ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - 0

ปhองกันไฟฟhากระโชก (Surge กระโชก ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

Protection) ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ? ICT ทุก ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

มือสื่อสาร ไม	น�อย ดําเนินการ 61 ครั้ง

กว�าร>อยละ 80
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

  9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - 0

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

อัตโนมิติ ของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการทํางานของ Phase อุปกรณ? ICT ทุก ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  Protector ระบบ และเครื่อง 12 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

มือสื่อสาร ไม	น�อย ดําเนินการ 3 ครั้ง

กว�าร>อยละ 80
   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช�เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบ	อกราวด? ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.) จํานวน 61 ครั้ง

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ? ICT ทุก ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

มือสื่อสาร ไม	น�อย ดําเนินการ 61 ครั้ง

กว�าร>อยละ 80
   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช�โปรแกรม VMS เชื่อมต	อกับอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 25.42 0 0

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงข�อมูลจาก ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.) จํานวน 61 ครั้ง

(IP Phone)  ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ?มาตรวจสอบ อุปกรณ? ICT ทุก ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

มือสื่อสาร ไม	น�อย ดําเนินการ 61 ครั้ง

กว�าร>อยละ 80
    9.12 การตรวจสอบระบบ  - ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสาร ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25.00 0 0

วิทยุและเสาวิทยุสื่อสาร (Self  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.)  - ดูตู�เครื่องควบคุมการกระพริบของ อุปกรณ? ICT ทุก ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หลอดไฟ ระบบ และเครื่อง 12 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

มือสื่อสาร ไม	น�อย ดําเนินการ 3 ครั้ง

กว�าร>อยละ 80
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง 25.00 0 0

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ? ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

 ไม	น�อยกว	าร�อยละ 80 ดําเนินการ 3 ครั้ง

   9.14 การตรวจสอบระบบ  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - 0

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ?  - ดูสถานะไฟการทํางาน ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

สารสนเทศและการสื่อสาร  - ดูสถานะเกดวัดระดับน้ํายาเคมี ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 (ดับเพลิง) 240 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการ 61 ครั้ง

   9.15 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - 0

สลับสัญญาณ L3 (Router) ทํางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ?อื่น ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

Cisco รุ	น WS-C3850-24T 240 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดําเนินการ 61 ครั้ง

   9.16 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - 0

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ทํางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ? ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 240 ครั้ง ดําเนินการทุกวันทําการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -            -       -            

ดําเนินการ 61 ครั้ง

10) การบํารุงรักษาเชิงปQองกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณH ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดดูดฝุ|นตู�ชุมสาย ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

ตู�ชุมสายโทรศัพท? MD 110  - ตรวจสอบการทํางานของตู�ชุมสายโทรศัพท? ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อัตโนมัติ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบระบบไฟฟhาสํารอง ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

   10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง  - เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  - ดําเนินการ 3 ครั้ง

โทรศัพท?โทรสาร โทรสาร ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ตรวจสอบการทํางาน โทรออก รับสาย อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.3 การบํารุงรักษา  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

เครื่องปhองกันไฟฟhากระโชค  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.5 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดบ	อกราวด? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ย้ําจุดต	อบาร?กราวด?ให�แน	นหนา ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

    10.6 การบํารุงรักษาระบบ  -ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ?เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

รถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม สื่อสารในรถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ประจําศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต? น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) หม�อน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่ ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

  10.7 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวง  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

          10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

(Self Support) ของ ศสข.9(นว.)  - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด? เครื่องมือสื่อสาร ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เสาวิทยุสื่อสาร อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

    10.8.2 สายส	งและสายอากาศ  - ตรวจสอบสภาพสายส	งสายอากาศ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม.  -

ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self  - ตรวจวัดสายส	งและสายอากาศด�วย เครื่องมือสื่อสาร ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.) เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทําความสะอาดขั้วต	อต	าง ๆ ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

    10.8.3 ระบบสัญญาณไฟเสา  - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช�งาน 20,000            -

วิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ เครื่องมือสื่อสาร ได�ปกติ

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน 15,000           

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

  10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

  10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหว	าง  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ผ	านใยแก�วนําแสง (FMUX-01) ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

   10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. 

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ได�ปกติ

Cisco รุ	น WS-C3850-24T ร�อยละ 80 ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปjนประจําทุกวัน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

   10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

วิทยุสื่อสารแบบประจําที่  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 คิดจากกระบวนงานครบ= 100

ของ ศสข.9 (นว.) ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

   10.14 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบโดยใช�โปรแกรม ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใช�งาน ใช� งปม. 

รักษาความปลอดภัย (Firewall)  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ร�อยละ 80 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา มีการกํากับ ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. 

เช	าระบบเชื่อมโยงเครือข	ายระบบ อุปกร?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล ได�ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การดําเนินการ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)

     12.1 ถวายความปลอดภัย  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง จัดทําแผน 206,000         

ด�านสื่อสารแด	 พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ดําเนินการ

พระเจ�าอยู	หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม 20 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 15.00 0 15.00 -            -       -            

พระบรมวงศานุวงค?ทุกพระองค?  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

     12.2 จัดเครือข	ายสื่อสารใน  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง จัดทําแผน 20,000.00        -

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ดําเนินการ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช	วยเหลือ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม 4 ครั้ง ดําเนินการ 1 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

ผู�ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. รต.1

และภารกิจอื่นๆที่ได�รับการร�องขอ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ	อมบํารุง ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง ระบบสามารถ ใช� งปม. 

ซ	อมบํารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใช�งานของ ใช�งานได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

(C-Band) แบบ F-TDMA ร�อยละ 90 4 ครั้ง ดําเนินการ   -  ครั้ง 0 0 0 0.00 0 0.00 -            -       -            

ของ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ? ที่อยู	 รายงานผลหลัง ครั้ง ทุกระบบ ใช� งปม. 

การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ? ในโครงการศูนย?ข�อมูลกลาง ให�สามารถ เสร็จสิ้นการ สามารถใช�งาน ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข	าย  ใช�งานได�ปกติ ปฏิบัติงาน ได�ปกติ

7 จังหวัดตามโครงการศูนย?ข�อมูล  - ประสานการปฏิบัติงาน/ป�ญหา/ ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กลางกระทรวงมหาดไทย อุปสรรค? เพื่อร	วมกันหาแนวทาง แก�ไข 4 ครั้ง ดําเนินการ   1  ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

และจังหวัด (โครงการ Outsourcing 

ของบริษัท

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

15) แผนการติดตามการใช�งาน  - ประสานการปฏิบัติงาน/ป�ญหา/ รายงานผลหลัง ครั้ง ระบบสามารถ ใช� งปม. 

ระบบปhองกันไวรัสแบบองค?กร อุปสรรค/ข�อเสนอแนะ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ใช�งานได�ปกติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวัดในข	าย งาน ในรายงานกําหนดว�า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับผิดชอบ 7 จังหวัด 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง 100 0 100 25.00 0 25.00 -            -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

16) แผนการนิเทศงานและให�  - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง ดําเนินการ 57,000           ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ได�รับ ตามแผนงาน ในรายงานแจ�งว	า ดําเนินการ   - ครั้ง 0 0 0 0.00 0 0.00 -            -       -            

และการสื่อสาร สป.ฃ สื่อสารจังหวัด  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน การนิเทศ 2 ครั้ง ใช�งบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

กลุ	มงานอํานวยการ สํานักงาน ข	ายรับผิดชอบ (รอบแรกช	วงเดือน ต.ค.-

จังหวัดในข	ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด มี.ค. รอบหลังในช	วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สรุปการดําเนินการ และรายงาน

17) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 80 2,000            

อาคารสํานักงานป�จจุบันและ  - ดําเนินการตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ในรายงานกําหนดว�าในรายงานแจ�งว	า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

บริเวณโดยรอบ ประจําปoงบ ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ครั้ง ใช�งบ ศสข.9 (นครสวรรค?) ดําเนินการ -  ครั้ง 100 0 100 0.00 0 0.00 -            -       -            

ประมาณ พ.ศ.2562  -สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

130



หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม ยกมา

รวมร>อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

ศสข. 9 (นครสวรรคH)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

ผลการเบิกจ�าย
ค�าเปQาหมายที่ทําได> ค�าเปQาหมายคิดเปRนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท)

หน�วยนับ ค�าเปQาหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ผลเบิกจ�ายคิดเปRนร>อยละ (%)
เปQาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 80 2,000            

อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ  - ดําเนินการตามแผนงาน ตามแผนงาน ในรายงานกําหนดว�าในรายงานแจ�งว	า ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ 1 ครั้ง ใช�งบ ศสข.9 (นครสวรรค?) ดําเนินการ -  ครั้ง 100 0 100 0.00 0 0.00 -            -       -            

การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) ดําเนินงาน

ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

19) แผนงานการจําหน	ายพัสดุ  - จัดทําแผนงาน รายงานผลหลังเสร็จ ร�อยละ 80 ใช� งปม. 

ครุภัณฑ? ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ  - ขออนุมัติไปราชการ สิ้นการปฏิบัติตาม ในรายงาน ศสข.9 (นว.) ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

สูญไป หรือหมดความจําเปjนของ  - ดําเนินการตามแผนงาน แผนงาน กําหนดว	า ดําเนินการ -  ครั้ง 100 0 100 0.00 0 0.00 -            -       -            

ศสข.9 (นว.) ประจําปo  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน 1 ครั้ง

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

20) แผนงานการบํารุงรักษา - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานี
สื่อสาร

ครั้ง ระบบ            31,000 ไตรมาสที่ 1 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ สื่อสารจังหวัด อุปกรณ? ในรายงานแจ�งว	า ดําเนินการ -  ครั้ง 100 0 100 0.00 0 0.00 -            -       -            

ด�าน ICT ของจังหวัดในข	าย  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน ที่ได�รับการนิทเศ เครื่องมือสื่อสารใช�งบ ศสข.9 (นครสวรรค?)

รับผิดชอบ 7 จังหวัด ข	ายรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน และใช�งานได�ตลอดเวลา

ในรายงาน

กําหนดว	า

1 ครั้ง
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

รDอยละของ
ไตรมาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรDอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รDอยละไตร
มาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรDอย
ละสะสม(ยก

ไป)

1. ตรวจซ	อมเครื่องมือสื่อสารและ ทําการตรวจซ	อมแซมแก�ไขเครื่องมือสื่อสาร ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ตรวจเช็ค,ซ	อม ปรับปรุง 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

อุปกรณ) ICT ในพื้นที่รับผิดชอบ และอุปกรณ) ICT ให�สามารถใช�งานได�ปกติ การดําเนินงาน ระบบโทรศัพท) 15 ครั้ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือข	าย เมื่อได�รับการร�องขอหรือมอบหมายให� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - วางเครือข	ายสื่อสารผ	าน 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง การดําเนินงาน ดาวเทียมเพื่อ ถปภ. จํานวน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และอุปกรณ)ระบบสื่อสารผ	าน วางเครือข	ายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร ทั้งสิ้น 1 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

ดาวเทียมเคลื่อนที่ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)
3. ตรวจสอบสถานการณ)ใช�งาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ทําการตรวจสอบความพร�อม 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ระบบเครื่องมือสื่อสารและ สื่อสารและอุปกรณ) ICT ทั้งฮาร)แวร)และ ดําเนินงาน เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ) (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อุปกรณ)  ICT การเชื่อมโยง ซอฟต)แวร)อย	างน�อยวันละ 1 ครั้ง ตาม ICT ทุกวันทําการทั้งสิ้น ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

เครือข	ายต	าง ๆ แบบรายงาน 440 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

4.การบํารุงรักษาเชิงป@องกัน บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ) ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ระบบสื่อสารและอุปกรณ) ICT ICT ที่ใช�ประจํา ศสข.10 (สุราษฎร)ธานี) การดําเนินงาน สื่อสาร และอุปกรณ) ICT (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Preventive Maintenance : และจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ จํานวน ศสข.10 จํานวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

PM) เพื่อให�สามารถใช�งานได� 5 จังหวัด ให�สมาชิกใช�งานได�ตามปกติ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

อย	างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค	าเป@าหมาย 100)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรDอยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ค�าเปEาหมายที่ทําไดD

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดDรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) - 

โอนใหD.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

รDอยละของ
ไตรมาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรDอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รDอยละไตร
มาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรDอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรDอยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ค�าเปEาหมายที่ทําไดD

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดDรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) - 

โอนใหD.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

5. บํารุงรักษาซ	อมแซม บํารุง จัดทําแผนการบํารุงรักษายานพาหนะทุกคัน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - จัดทําแผนบํารุงรักษา 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดําเนินการซ	อมบํารุง เมื่อมีความ การดําเนินงาน รถยนต) จํานวน 4 คัน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ชํารุดขัดข�อง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�ค	าเป@ามหมาย 100

6. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ@า ตรวจสอบการทํางาน ทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ทําการตรวจสอบบํารุง 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

(UPS) ที่ใช�กับระบบ ICT และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช�งาน การดําเนินงาน รักษาเครื่องสํารองไฟฟ@า (UPS) (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จํานวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

7. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางานระบบทําความเย็น ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - จัดทําแผนบํารุงรักษา 100 0 100 25 0 25 3,600                    -   3,600        25.00        0 25.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทําความสะอาดและเติมน้ํายาทําความเย็น การดําเนินงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

10 เครื่อง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส แบ	งเป>นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได� หากเบิกจ	าย
ได�ค	าเป@าหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจ	ายทั้งหมดในครั้งนั้น)

8. ติดตั้ง ใช�งานโปรแกรม ติดตั้งใช�งาน ประสานแนะนําการใช�งาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ติดตั้งใช�งาน ประสาน 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ป@องกันไวรัส จังหวัดลูกข	าย การดําเนินงาน แนะนําลูกข	าย เป@าหมายไม	 (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 น�อยกว	าปXที่แล�ว ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

 - ดําเนินการแล�ว 71 เครื่อง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

รDอยละของ
ไตรมาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรDอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รDอยละไตร
มาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรDอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรDอยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ค�าเปEาหมายที่ทําไดD

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดDรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) - 

โอนใหD.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

9.ดําเนินการด�านการพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ�าง ควบคุมการเบิกจ	าย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  -ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ใช�งานพัสดุครุภัณฑ) การดําเนินงาน และควบคุมพัสดุ ครบถ�วนถูกต�อง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

10.ให�บริการระบบการประชุม ให�บริการประชุมวีดิทัศน)ทางไกล (VCS) ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ให�บริการการประชุม 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

วีดิทัศน)ทางไกล (VCS) และ ควบคุม MCU เชื่อมโยงจังหวัดลูกข	าย ของการดําเนินงาน วีดีทัศน)ทางไกลส	วนกลางกับ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุม MCU 5 จังหวัด จังหวัดลูกข�ายจํานวน 7 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

11. การพัฒนาเว็บไซต) เพื่อการ ปรับปรุงเว็บไซต)ให�เป>นป̂จจุบัน ทันสมัย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ดําเนินการพัฒนาเว็บไซด)เป>น 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ประชาสัมพันธ) เพื่อประชาสัมพันธ)การดําเนินงานของ การดําเนินงาน ป^จจุบัน ทันสมัย ประชาสัมพันธ) (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หน	วยงาน การดําเนินงานของหน	วยงาน ทําครบตามขั้นตอนถือว	าเป>น แบ	งเป>นไตรมาส

ได�อย	างดี การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค	าเป@าหมาย 100)

12. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - - 0 - - 0 - - 0 - -

และประสานงานการดําเนินงาน ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารในจังหวัด การดําเนินงาน

ให�กับจังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร�าง จัดเจ�าหน�าที่เข�าร	วมการฝaกอบรม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 0 0 0

ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรต	าง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ การดําเนินงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร หน	วยงานอื่น ๆ จัดฝaกอบรม

มาใช�ประโยชน)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปAงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

รDอยละของ
ไตรมาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

รวมรDอยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

รDอยละไตร
มาสนี้

รDอยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมรDอย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนรDอยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนรDอยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ค�าเปEาหมายที่ทําไดD

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ไดDรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจDาง) - 

โอนใหD.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานดDานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการเบิกจ�าย

14. จ�างเหมาพนักงานขับรถยนต) ขอความเห็นชอบจ�างเหมาหาผู�รับจ�าง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 -          150,000  - จ�างเหมาดําเนินการ 100 0 100 60 0 60 25,000      0 25,000 17 0 17

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 และตกลงจ�าง ควบคุมการทํางานตาม การดําเนินงาน สัญญาเลขที่ 2/2562 กําหนดคิดรDอยละของการดําเนินงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

สัญญาจ�าง  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ

ประจําปX 2562 ของ ศสข.10(สุ
ราษฎร)ธานี)
 =15%
2. ดําเนินการจัดหาผู�รับจ�าง

 =15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. ส	งเบิกจ	ายเงินค	าจ�าง
จํานวน 12 งวดๆละ 12,500บาท = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจ	ายค	าจ�างไป

แล�ว จํานวน 2 งวด (เดือน

 ต.ค.61-พ.ย.61)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. ตรวจสอบสถานภาพการ ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100  - - 08.30 - 09.30 น. 100 0 100 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

ใช�งานระบบเครื่องมือสื่อสารและ สื่อสารและอุปกรณ( ICT ทุกระบบ ทั้ง ของการดําเนินการ ทุกวันทําการ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

อุปกรณ( ICT ตลอดถึงการตรวจเช6ค Hardware & Software ตามแบบ ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

การเชื่อมโยงเครือขBายตBาง ๆ รายงานอยBางน�อยวันละ 1 ครั้ง ของ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพื่อให� วันทําการ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค�าเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนร@อยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปEาหมายที่ทําได@

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

 ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพื่อให� วันทําการ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

รับบและอุปกรณ(ตBาง ๆ ให�ใช�งาน คBาเปKาหมาย 100)

ได�อยBางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

2.การบํารุงรักษาเพื่อปKองกัน บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ( ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 40,000 - ครั้งที่ 1   - 0 0 0 0 0 0 -                    -   -           -         0 0.00

(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจังหวัดลูกขBาย ของการดําเนินการ ครั้งที่ 2 (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ( ให�สามารถใช�งานได�อยBางมีประสิทธิภาพ อยBางน�อยปXละ 2 
ครั้ง

ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

จังหวัดลูกขBาย ได�แกB ทุกครั้ง) หากทํางานได�

นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง คBาเปKาหมาย 100)

และพัทลุง

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62

ครั้งที่ 2  1 เม.ย.62-30 ก.ย.62

3.การนิเทศงานและให�คําปรึกษา จัดให�เจ�าหน�าที่พบปะข�าราชการ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 40,000 - 0 0 0 0 0 0 -                    -   -           -         0 0.00

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและ นายชBางไฟฟKา นักวิชาการคอมพิวเตอร( ของการดําเนินการ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

การสื่อสารแกBเจ�าหน�าที่จังหวัด ที่จังหวัดลูกขBาย อยBางน�อยปXละ 2 
ครั้ง

ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

ลูกขBายในความรับผิดชอบ  - ทําความเข�าใจในการปฏิบัติงาน ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62  - รับฟ]งป]ญหาและข�อคิดเห็น ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ครั้งที่ 2  1 เม.ย.62-30 ก.ย.62  - กําหนดแนวทางการทํางานรBวมกัน คBาเปKาหมาย 100)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนร@อยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปEาหมายที่ทําได@

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

4.การให�บริการรถดาวเทียม
เคลื่อนที่

 - ให�บริการรถยนต(สื่อสารดาวเทียม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 ตามภารกิจ - 1. วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 100 0 100 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

เคลื่อนที่ เพื่อภารกิจถวายความปลอดภัยด�าน ของการให�บริการ ปฏิบัติหน�าที่รBวมกับสื่อสาร
ดาว

(ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การสื่อสารแดBสมเด็จพระเจ�าอยูBหัวฯ เทียม ศสข.4(นฐ.) สนับสนุน ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

 ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ(ทุก
พระองค(

ศูนย(บัญชาการเหตุการณ(อุทกภัย การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ที่ได�รับ วาตภัย และดินโคนถลBม อําเภอ ทุกครั้ง) หากทํางานได�ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ที่ได�รับ วาตภัย และดินโคนถลBม อําเภอ ทุกครั้ง) หากทํางานได�

การมอบหมาย ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช คBาเปKาหมาย 100)

 - สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและ 2. วันที่ 21 ธันวาคม 2561

กระทรวงมหาดไทย และสBวนราชการ
การ

ปฏิบัติหน�าที่รBวมกับสื่อสาร
ดาวตBางๆ และจังหวัดลูกขBาย เมื่อมีการร�อง

ขอ
เทียม ศสข.4(นฐ.) สนับสนุน

กองอํานวยการรBวมรักษา
ความปลอดภัยผู�แทนพระองค(ฯ ตรวจ

เยี่ยมผู�ประสบอุทกภัย ณ 
อบต.เทพราช อ.สิชล จังหวัด

 นครศรีธรรมราช

๕. ปรับปรุงระบบไฟฟKาแสงสวBาง  - ปรับปรุงระบบไฟฟKาแสงสวBางบริเวณร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100            40,000 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2561

60 0 60 0 0 -                    -   -           -         0 0.00

 บริเวณภายในและภายนอก อาคาร ศสข.๑๑ (นศ.) โดยการติดตั้ง ของการดําเนินงาน รายงานปรับยอด

อาคารศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติมและเปลี่ยนสวิทส( สายไฟฟKา            27,000

และการสื่อสารเขต ๑๑  หลอดไฟฟKา ภายในและภายนอกอาคาร

 (นครศรีธรรมราช) ที่ชํารุดเสียหายจากการใช�งาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนร@อยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปEาหมายที่ทําได@

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

6.พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 งบปกติ - 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 100 0 100 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

สารสนเทศและการสื่อสาร ด�าน และการสื่อสาร  ด�านการบริหารจัดการ ของการดําเนินงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

การบริหารจัดการเครือขBาย เครือขBายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ การสื่อสาร ตลอดจนถึงด�านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข�อง

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

สื่อสาร โดยดําเนินการจัดสBงเจ�าหน�าที่ของ ทุกครั้ง) หากทํางานได�สื่อสาร โดยดําเนินการจัดสBงเจ�าหน�าที่ของ 
ศสข.11(นคศรีฯ)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  เข�ารับการฝfกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา คBาเปKาหมาย 100)

คุณภาพบุคลากรรBวมกับ ศสส., จังหวัด

และหนBวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับด�าน ICT

 ซึ่งด�รับการพิจารณาจากผู�บังคับบัญชาที่เข�ารBวมกิจกรรม

7.การให�บริการระบบการ ให�บริการระบบการประชุมวีดีทัศน( ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 100 0 100 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

ประชุมวีดีทัศน(ทางไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ให�กับสBวนราชการตBาง ๆ ของการให�บริการ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ ตามที่ได�รับการร�องขอ ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

ประชุมทางไกล (MCU) การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทุกครั้ง) หากทํางานได�

คBาเปKาหมาย 100)

8.การให�บริการข�อมูลขBาวสาร ให�บริการรับ – สBงขBาวสารผBาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 100 0 100 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

ผBานระบบ เครื่องมือสื่อสารของหนBวยงาน ของการให�บริการ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

  1. ระบบโทรสาร (FAX) รับ – สBง ข�อมูล ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

  2. ระบบ E-mail ขBาวสารได�100% การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

  3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(  - แบบรายงาน
สถิติ

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สถิติขBาว รับ - สBง 
รายเดือน

คBาเปKาหมาย 100)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนร@อยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปEาหมายที่ทําได@

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

9. จ�างเหมาบริการทําความสะอาด จ�างเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสําเร็จ ระดับ 5          108,000          105,000  - จ�างเหมาดําเนินการ 100 0 100 64 0 64 26,250        0 26,250 25 0 25

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ของการดําเนินงาน รายงานปรับยอด อัตราจ�างเดือนละ กําหนดคิดร@อยละของการดําเนินงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได� 100

จ�างเหมาทําความสะอาด          105,000 8,750 บาท  1. ได�รับแจ�งจัดสรรงบประมาณ

ประจําปX 2562 ของ ศสข.11

(นครศรีธรรมราช) =15%(นครศรีธรรมราช) =15%
2. ดําเนินการจัดหาผู�รับจ�าง=15%
3. ขออนุมัติจ�ดจ�างและทํา

สัญญาจ�างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ�างและรายงานผล

รวม 12 ครั้ง =24%
5. สBงเบิกจBายเงินคBาจ�าง
จํานวน 12 งวดๆละ 8,750บาท = 24%

 ไตรมาสที่ 1

 -ดําเนินการตามสัญญาจ�าง
เหมาฯและได�มีการเบิกจBายคBาจ�างไป

แล�ว จํานวน 3 งวด (เดือน

 ต.ค.61-ธ.ค.61)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร@อยละของ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม ยกมา

รวมร@อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร@อยละ
ไตรมาสนี้

ร@อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร@อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค�าเปEาหมายคิดเปFนร@อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปFนร@อยละ (%)
เปEาหมาย งบประมาณ (บาท)

ค�าเปEาหมายที่ทําได@

หน�วยนับ ค�าเปEาหมาย
จํานวนเงินที่
ได@รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ@าง) - 

โอนให@.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด@านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

10. การประหยัดพลังงานของ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 -                  -   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 5 0 5 25 0 25 -                    -   -           -         0 0.00

หนBวยงาน  - ประชุมชี้แจงวิธีการ ของการดําเนินงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ติดตามแก�ไข ให�มีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

ประหยัดพลังงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ในการใช�พลังงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�ในการใช�พลังงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได�
ไฟฟKาและน้ําประปา คBาเปKาหมาย 100)

 - แบบรายงาน

มาตรการประหยัด

พลังงานรายเดือน

11. การเบิกจBายเงินงบประมาณ  - ตรวจสอบและเบิกจBายเงิน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 98      464,000.00 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2561

100 0 100 25 0 25 103,720.69          -   103,721     22.35      0 22.35

ประจําปX 2562  - จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ ของการดําเนินงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รายงานการเบิกจBายเงิน ทําครบตามขั้นตอนถือวBาเปCนแบBงเปCนไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

คBาเปKาหมาย 100)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1.งานสารบรรณหนังสือผ�าน  -เป�ดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส� ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ทุกวันจะทําการเป�ดระบบ
สารบัญ

100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส�  -ลงรับหนังสือพร�อมปริ้นเอกสาร ความสําเร็จ อิเล็กทรอนิกส�เพื่อรับ และส�ง (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ลงทะเบียนรับ ของการ หนังสือผ�านทางระบบฯ และ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 -นําเสนอผู�บังคับบัญชา ดําเนินงาน ปริ้นเอกสารเพื่อเสนอผู�บังคับ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -แจกจ�ายงานให�ผู�รับผิดชอบ บัญชาแจกจ�ายมอบหมาย ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ผู�รับผิดชอบ ค�าเป=าหมาย 100)

2.รายงานผลการเบิกจ�าย  -รวบรวมข�อมูลผลการเบิกจ�าย จัดทํารายงาน รายงาน 12 - - รายงานผลการเบิกจ�ายเงินงบ 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

งบประมาณประจําป> 2562 งบประมาณรายเดือน ส�งให� ศสส.สป. (ราย ประมาณประจําป>งบประมาณ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา (รายเดือน) เดือน) พ.ศ. 2562 ประจําเดือน ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 -ส�งรายงานให� ศสส.สป. พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2561 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ส�งให� ศสส.สป. ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค�าเป=าหมาย 100)

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ จัดทํารายงาน รายงาน 4 - - รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

ตามแผนปฏิบัติการของศูนย� ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ส�งให� ศสส.สป. (ราย ปฏิบัติราชการประจําป>งบ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส) ไตร ประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

การสื่อสาร รายไตรมาส มาส) (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป> ให� ศสส.สป. ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา ค�าเป=าหมาย 100)

 - ส�งรายงานให� ศสส.สป.

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปAนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปAนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาอุปกรณ� เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ยังไม�ได�ดําเนินการ 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0 0.00

ป=องกัน (Preventive สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่ใช�งาน ของการดําเนินงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Maintenance : PM) ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� จังหวัดในเขตรับผิดชอบให�สามารถ การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.12 ใช�งานได�ตามปกติ (ป>ละ 2 ครั้ง) ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 (สงขลา) และของจังหวัดใน ค�าเป=าหมาย 100)

เขตรับผิดชอบ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

5.การบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการการจ�างเหมา ซ�อมแซม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตามเป=าหมาย 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0 0.00

กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) และบํารุงรักษาโครงการกล�องโทรทัศน� ของการดําเนินงาน ตามห�วงเวลา (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

5 จังหวัดชายแดนภาคใต� วงจรป�ด (CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต� ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค�าเป=าหมาย 100)

6.โครงการวางเครือข�ายระบบ  - สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ พื้นที่รับผิดชอบและตามที่ร�องขอ ความสําเร็จ เคลื่อนที่ออกปฏิบัติถวายความ (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดทําแผนงานการใช�รถสื่อสารดาวเทียม ของการ ปลอดภัยด�านการสื่อสารแด� ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดําเนินงาน พระบรมวงศานุวงศ� จํานวน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)
 - อํานวยการประสานงานกับหน�วยงานที่ร�องขอ 1 ครั้ง และสนับสนุนภารกิจ

ซัก
ทุกครั้ง) หากทํางานได�

 - ติดตั้งวางระบบสื่อสาร ซ�อมอุทกภัย วาตภัย จํานวน 1 ครั้ง ค�าเป=าหมาย 100)

7.การให�บริการระบบประชุม ให�บริการระบบประชุมร�วมผ�านระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ได�ดําเนินการให�บริการประชุม 100 0 100 25 0 25 -                       -   -           -           0 0.00

วีดิทัศน�ทางไกล (VCS) และ VCS ทุกกระทรวง ทบวง กรม  และ ของการดําเนินงาน ผ�านระบบวีดีทัศน�ทางไกล (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุมระบบ MCU หน�วยงานที่ร�องขอ จํานวน 12 ครั้ง 4 หน�วยงาน ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประกอบด�วย มท.,ปปช., การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

สํานักงบฯ,ปภ. ทุกครั้ง) หากทํางานได�

ค�าเป=าหมาย 100)
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หน�วย : บาท
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร>อยละของ
ไตรมาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร>อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร>อยละไตร
มาสนี้

ร>อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร>อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
ค�าเป?าหมายที่ทําได> ค�าเป?าหมายคิดเปAนร>อยละ จํานวนเงินเบิกจ�าย (บาท) ผลเบิกจ�ายคิดเปAนร>อยละ (%)

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย
จํานวนเงินที่
ได>รับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ>าง) - 

โอนให>.....

ศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  งบดําเนินงาน

8.การนิเทศงานและการให� ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ยังไม�ได�ดําเนินการ 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0 0.00

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีและ ป\ญหา/อุปสรรค และแนวทางการ ของการดําเนินงาน (ถ�าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การสื่อสารสถานีสื่อสารในลูกข�าย แก�ไขป\ญหา ทําครบตามขั้นตอนถือว�าเป9น แบ�งเป9นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%

ทุกครั้ง) (หากทํางานได�
ค�าเป=าหมาย 100)
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คณะทํางาน 

 
ที่ปรึกษา 
 
    นายชัชวาลย	  เบญจสิริวงศ	 ผู�อํานวยการศูนย	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.   

คณะทํางาน 
1. นางสาวสุภาพร จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
2. นางเพ็ชร	รุ,ง 
3. นายศุภลักษณ	 
4. นางสาวป0ยะดา 

เซียงหลิว 
วรรณพงษ	 
เชื้อทองฮั้ว 

เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
นายช,างไฟฟ7าชํานาญงาน 
เจ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 

กตป.ศสส.สป. 
กตป.ศสส.สป. 
กตป.ศสส.สป. 

5. นายวีระชาติ ชุ,มพาลี เจ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย กตป.ศสส.สป. 

ที่มาของข�อมูล 
 
1. กลุ,มงานอํานวยการ  ศสส.สป. 
2. กลุ,มงานยุทธศาสตร	สารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
3. กลุ,มงานโครงสร�างพื้นฐานด�านสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
4. กลุ,มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร  ศสส.สป. 
5. กลุ,มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป. 
6. ศสข. 1 - 12  ศสส.สป. 
 


