




 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ไตรมาสที่ 2  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  
 

 
                                                                                                                      

ส-วนติดตามประเมินผลด/านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

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

E-mail: moi0210.4@gmail.com 



 ก

คํานํา 

  รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป+นเอกสารที่จัดทําขึ้น 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน0วยงานในสังกัด เพื่อให3ผู3บริหารและผู3เกี่ยวข3องได3ใช3ประโยชน"ในการ ติดตามผลความก3าวหน3า    
การดําเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ แก3ไขป6ญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานและเร0งรัดระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อให3การดําเนินงาน
เป+นไปตามแผน ระยะเวลาและสอดคล3องกับแผนการเบิกจ0ายงบประมาณ อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลุ0มงานติดตามประเมินผลด3านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

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



ข 

 

 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป.  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.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 3 - 3 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ  9 1 8 - 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25  10 13  2 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 12 1 11 - 
5 กลุ�มงานโครงสร(างพื้นฐาน 8 - 8 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร.ฯ   6 - 6 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ   13   2 7 4 
8 ศสข.2 ชลบุรี 12 - 12 - 
9 ศสข.3 นครปฐม 12 - 12 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 11 4 7 - 
11 ศสข.5 อุดรธานี 13 6  3 4 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 11   2 8 1 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 13 1 12  - 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 13 2 4 7 
15 ศสข.9 นครสวรรค. 21                                                                                                                             1                     15 5 
16 ศสข.10 สุราษฎร.ฯ 14                                                                                                                             11 3 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 9             -                                                                                                                             7 2 
18 ศสข.12 สงขลา 9 3                                   5  1 

รวม 214 44 144 26 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                                                                                         หน วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ1าย ร2อยละ 

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

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

      

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

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

           1.2 ค าสาธารณูปโภค 271,624,600  271,624600  119,602,604.93 27.28 

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

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

แผนงาน : ยุทธศาสตรLพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน                                            

      

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

          1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23                    

              1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณLสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)  27,300,000 27,300,000 ดําเนินงานงวดที่ 2 ใน 27 จังหวัด และอยู 
ระหว างเบิกจ ายเงินงวดที่ 2 

  

ค 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   หน วง  : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ1าย ร2อยละ 

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

แผนงาน : ยุทธศาสตรLพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน 

      

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

             1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23       

            1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสLของ 
                    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 

 

 

10,200,000 

 

 

10,200,000 

 

 

ลงนามในสัญญากับบริษัท บีทามสL โซลูชั่น 
จํากัด เลขที่สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู ระหว างตรวจรับ
งานงวดที่ 1  

 

 

 

 

 

 

1.2 รายการผูกพันใหม        

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

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2561 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2561 

 

นาํรายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์ศสส. 

 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน  
ศสส. รายไตรมาส และประจาํปี เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

รวบรวม ประมวล วเิคราะห์ เสนอปัญหา / 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. จดัทาํแผน   
ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

 

ออกแบบฟอร์มการรายงานผลพร้อมทั9ง 
แจง้แนวทาง วธิีการ ช่องทางในการรายงาน

ผล 

จดัทาํแผนติดตามผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได ้         
รับจดัสรรตามประเภทรายจ่ายประจาํปี 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล      
การดาํเนินงานตามระยะเวลาที:กาํหนด 

 



 

 

ฉ

สารบัญ 
 
                    หน
า 

คํานํา                 ก 
บทสรุปผู�บริหาร                 ข – ง 
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน             ค 
สารบัญ                          ฉ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร#พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ)นดิน         
ส)วนกลาง                                              1 – 5 
ศสข.  1 – 12                              6 – 9 
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส)วนกลาง                                        10 – 53 
ศสข.  1 – 12                              54 – 142 

 
 



 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

 

 



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )
1.พฒันาและปรับปรุงระบบ ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาท าการพฒันาและ - - - 30,000,000 27,700,000 บริษทั พทีามรี โซลูชั่น จ ากดั - - -
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ของ ปรับปรุงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่สัญญา 22/2561

ส านักงานปลัดกระทรวง ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที่ 2 มี.ค. 61 ขณะนี้อยู่
มหาดไทย   - จดัท า TOR 20% ระหวา่งตรวจรับงาน งวดที่ 1

  - จดัหาผู้รับจา้ง 40%

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 60%

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง 80%

  - ตรวจรับงาน 100%

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

1



กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการพฒันาและปรับปรุง 1.จดัท า TOR - - - 10,312,400 10,190,000 สัญญาเลขที่ 295/2560 100 10,190,000 100
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) 2.จดัซ้ือจดัจา้ง ลงวนัที่ 21 ส.ค. 60

ภายในกระทรวงมหาดไทยและ 3.ลงนามสัญญา ด าเนินการแล้วเสร็จ

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 4.ตรวจรับ

การส่ือสาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปงีบประมาณ 2560

2. โครงการพฒันาเครือขา่ยวทิยุ 1. จดัท า TOR - - - 27,883,200 27,000,000 - 80 10,800,000 38.73

ส่ือสารเพือ่การส่ือสารบริหาร 2. จดัหาตัวผู้รับจา้ง

ราชการแผ่นดินของ มท . (ระยะ 3. ลงนามในสัญญา

ที่ 1) ปงีบประมาณ 2560 4. ตรวจรับ

สัญญาเลขที่ 297/2560 5. ส่งมอบ

ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2560

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

2



กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

3.การปรับปรุงและพฒันาระบบ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด - - - 226,087,000 - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ - - -

การประชุมวดิีทัศน์ทางไกล ราคาอเิล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินการ ตามขบวนการของกองคลัง 

(Video Conference System) พจิารณาเอกสารรายละเอยีดคุณลักษณะ สป.

ของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะของอปุกรณ์ที่บริษทัเสนอ ทั้ง 2

ผูกพนั 3 ปงีบประมาณ วงเงิน บริษทัแล้ว และได้น าเรียน ปมท . (ผ่าน

งบประมาณ 226,087,000 บาท หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ) ตามหนังสือ

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

วงเงินงบประมาณ 63,147,800 6 พฤศจกิายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

บาท

3



กลุม่งานโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.
ตวัชีว้ัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร แผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1. โครงการระบบรักษาความ 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 27,300,000 27,300,000 อยูร่ะหวา่งด าเนินการตาม - - -

ปลอดภยัของอปุกรณ์สารสนเทศ 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง สัญญา

และการส่ือสาร (ดับเพลิง) 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

ผูกพนั 3 ป ีวงเงินงบประมาณ แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

70,000,000 บาท 4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุม่งานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )
1. โครงการพฒันา
สถาปตัยกรรมองค์กรของ

1.จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด ระบบ 1 4 5,400,000 - 1.จดัท าค าส่ังแต่งต้ัง 25 - -
สถาปตัยกรรมองค์กรของ ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) และ ร่างขอบเขตการด าเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผู้ชนะ ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
ผูกพนั 3 ป ีวงเงินงบประมาณ การเสนอราคาโครงการพฒันา

สถาปตัยกรรม
การเสนอราคาโครงการพฒันา

27,000,000 บาท องค์กรของกระทรวงมหาดไทย องค์กรของกระทรวงมหาดไทย
2.จดัท าร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) 2.จดัท าร่างขอบเขตการ
เพือ่น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพือ่น าเสนอต่อที่ประชุม
ก าหนดร่างขอบเขตการด าเนินงาน ก าหนดร่างขอบเขตการ (TOR)
(TOR)โครงการพฒันาสถาปตัยกรรม โครงการพฒันาองค์กรของ
องค์กรของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
3.ด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลัง
วา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพือ่หาผู้รับจา้งมา
ด าเนินงานตามโครงการฯ
4.ด าเนินการเชื่อมโยงขอ้มูลระหวา่ง
หน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน
โดยการบรูณาการขอ้มูลร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงานในสังกดัฯ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

  5



 

 
ศสข. 1 - 12 

 
 



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )
1. โครงการกอ่สร้างอาคาร  - ก าหนดราคากลาง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 2,036,900 9,550,000 ลงนามสัญญา ส่งมอบพืน้ที่แล้ว 50 - -

ชุดพกัอาศัยของ ศสข.1  - ขอความเหน็ชอบ/ขออนุมัติจา้ง ของการด าเนินการ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
จ านวน 10 หอ้ง ผูกพนั 2 ปี  - ท าสัญญาจา้ง

- ด าเนินการกอ่สร้าง
ภสัสรชัยมงคล เมื่อวนัที่

วงเงินงบประมาณ  - ด าเนินการกอ่สร้าง 30 มี.ค. 61 เลขที่สัญญา

10,184,200 บาท  - ตรวจรับงานจา้ง 6/2561

  -ขออนุมัติเบกิจา่ยเงินใหผู้้รับจา้ง

2. โครงการต่อเติมอาคาร  - ก าหนดราคากลาง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 162,400 141,300 ส่งมอบงานจา้งแล้ว 100 141,300 100

ศสข.1 (อย.) ชั้นล่าง  - ขอความเหน็ชอบ/ขออนุมัติจา้ง ของการด าเนินการ

 - ท าสัญญาจา้ง
- ด าเนินการกอ่สร้าง - ด าเนินการกอ่สร้าง

 - ตรวจรับงานจา้ง

  -ขออนุมัติเบกิจา่ยเงินใหผู้้รับจา้ง

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ประกาศเผยแพร่การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 698,000 -  - ขออนุมัติประกาศประกวด 40 - -
อาคาร ศูนยเ์ทคโนโลยี  - แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ของการด าเนินงาน ราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุง
สารสนเทศและการส่ือสารเขต 3  - กอ่หนี้ผูกพนั/หาผู้รับจา้ง ซ่อมแซมอาคารศูนยฯ์
(นครปฐม)  - ด าเนินการฯ  - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรม

 - ตรวจรับงาน การพจิารณาผลการประกวด
 - อนุมัติเบกิจา่ย ราคาอเิล็กทรอนิกส์ และ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
 - น าประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
ลงในเวบ็ไซต์จงัหวดันครปฐม
และกรมบญัชีกลาง โดยให้
ผู้ยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคา
ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐฯ
ในวนัที่ 28 มี.ค. 61
 - คณะกรรมการพจิารณาผล
พจิารณาผลผู้ยืน่ขอ้เสนอราคา
จ านวน 3 ราย พร้อมทั้งรายงาน
ผลและขออนุมัติประกาศผู้ชนะ
การประกวดราคา ในวนัที่
5 เมษายน 2561 และใหย้ืน่
อทุธรณ์ใน 7 วนั

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ
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ผลการเบกิจ่าย
(จ านวนเงนิ)

1. โครงการปรับปรุงบา้นพกั e-bidding - - - 1,250,500 900,000 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 50 - -

ขา้ราชการ ศูนยเ์ทคโนโลยี จรีภทัร ดีเวลลอปเม้นท์

สารสนเทศและการส่ือสาร เขต 8 เลขที่สัญญา 576/2561

(พษิณุโลก) ต าบลหวัรอ ลงวนัที่ 30 มี.ค. 61

อ าเภอเมืองพษิณุโลก ก าลังด าเนินการปรับปรุง

จงัหวดัพษิณุโลก ตามสัญญา

ผลด าเนินการ
 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม 

(2)

ตวัชีว้ัดแผนงาน/
โครงการ

ศสข.8 (พิษณโุลก)

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร
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ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการกอ่สร้างอาคารชุด 1.จดัท าแผน - - - 8,613,300 - ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวธิี 50 - -

พกัอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถนุโล่ง 2.แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

6 ยนูิต ของศูนยเ์ทคโนโลยี 3.ขออนุมัติราคากลาง (e-bidding) จ านวน 2 คร้ัง

สารสนเทศและการส่ือสาร 4.รายงานขอความเหน็ชอบจดัจา้ง แต่ยงัไม่สามารถหาผู้รับจา้ง

เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ กอ่สร้างฯ ซ่ืงขณะนี้อยูร่ะหวา่ง

ผูกพนั 2 ป ีป ี2561 จ านวน 5.พจิารณาผลผู้ยืน่เสนอราคา และ การด าเนินการจดัซ้ือ

1,732,700.- บาท ป ี2562 ขออนุมัติจา้งฯ โดยวธิคัีดเลือก

จ านวน 6,890,600.- บาท) 6.จดัท าสัญญา

7.ตรวจรับและเบกิจา่ยเงินตามงวดงาน

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขัน้ตอนและหรือวิธี

การด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร ตามสัญญา
ร้อยละ

ร้อยละ
ตวัชีว้ัดแผนงาน/

โครงการ

ผลผลติ : สนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจดัการภาครัฐ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

9



 
 
 
 

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
  



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุม่งานอ านวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  - งานรับ-ส่ง จดัเกบ็ แจง้เวยีนกฎหมาย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ ร้อยละ - - หนังสือรับ 287 ฉบบั 50 - -

ระเบยีบ ขอ้บงัคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการด าเนินการ หนังสือส่ง 453 ฉบบั

 - งานรวบรวมสถติิขอ้มูล หนังสือเวยีน  -  ฉบบั

 - งานเวรรักษาความปลอดภยัสถานที่ สถานการณ์ปกติ

ราชการ

- งานธรุการต่างๆ และงานกจิกรรมพเิศษ

2. ฝ่ายงบประมาณส่ือสาร  - งานวางแผน วเิคราะหแ์ละจดัท าค าขอ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - การจดัท าขอ้มูลและเอกสาร 50 - -

งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีและ ของการด าเนินการ ประกอบค าของบประมาณ

เพิม่เติม รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ

 - งานจดัท าขอ้มูลและเอกสารประกอบ พ.ศ. 2562 (ขัน้ค าขอ)

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดสรร ตามสัญญาหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
                หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน
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กลุม่งานอ านวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
จัดสรร ตามสัญญาหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
                หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

 - งานจดัท าแผนการจดัสรรงบประมาณ จดัสรรงบประมาณรายจา่ย 50 45,152,177.16 -

รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ประจ าปงีบประมาณ 

ใหก้บั ศสข. 1 –  12 พ.ศ. 2561 แก ่ศสข.1-12

 - งานบริการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ย คร้ังที่ 1 และติดตามเร่งรัด

ประจ าปงีบประมาณทุกประเภทของ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ขา้ราชการ ลูกจา้ง บริษทัหรือหน่วยงาน รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ

ที่เปน็ผู้ขาย หรือผู้รับจา้ง พ.ศ. 2561

 - งานเร่งรัด ติดตามการเบกิจา่ย

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 - งานขออนุมัติยมืเงินทดรองรายการ

และส่งใช้เงินยมืทดรองราชการ

 - งานอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัระเบยีบ

วธิกีารงบประมาณ
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กลุม่งานอ านวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
จัดสรร ตามสัญญาหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
                หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

  3. ฝ่ายพสัดุส่ือสาร งานควบคุมการเบกิจา่ยวสัดุ ครุภณัฑ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ก ากบัการด าเนินโครงการเช่า 25 - 25

 - งานซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ของ ของการด าเนินการ ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา 

ศสส.สป. 9 โครงการ

 - งานตรวจสอบวสัดุ ครุภณัฑ์ ประจ าปี ก ากบัการด าเนินโครงการจา้ง

 - งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ/การ ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา 

เบกิจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิงของ ศสส .สป. 5 โครงการ

 - งานจดัซ้ือ/จดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ

ของ ศสส.สป.

จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 600,000 600,000 บตัรเติมน้ ามัน - 50,346 8.391

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการด าเนินการ

จา้งเหมารักษาความปลอดภยั ศสส .สป. ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 646,107 646,107 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 18/2561
 ลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2559

- 176,211 27.27

ประจ าปงีบประมาณ 2561 (รปภ.) ของการด าเนินการ ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

จา้งเหมาดูแลรักษาท าความสะอาด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 460,000 460,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2561
ลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2559

- 138,000 30

อาคาร ศสส.สป. (แม่บา้น) ของการด าเนินการ ลงวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2560

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จา้งเหมาบริการบคุคลภายนอก ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 3,102,166 3,102,166 สัญญาจา้รายบคุคล 100 723,350 23.32

ท างานที่ ศสส.สป. ของการด าเนินการ จ านวน 20 ราย
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กลุม่งานอ านวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
จัดสรร ตามสัญญาหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
                หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

จดัซ้ือน้ าด่ืมฯ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 66,000 66,000 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ศสส .ซ 
1/2561

100 11,520 17.45

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการด าเนินการ 1/2561 ลงวนัที่ 30 ตุลาคม

2560

เช่าบริการคู่สายจากศาลากลางจงัหวดั ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 42,800 42,800 ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ศสส.ซ 5/2561 100 12,840 30

กาญจนบรีุ จ านวน 4 คู่สาย ไปยงั ของการด าเนินการ ลงวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2560

4 เส้นทาง (4 หมายเลข)

* ป ี61 อยูร่ะหวา่งต้ังเร่ือง * จดัจา้งบริการบ ารุงรักษา ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 35,310 35,310 ใบส่ังจา้ง เลขที่ ศสส.ซ 100 เบกิจา่ย -

ระบบลิฟท์โดยสาร ของการด าเนินการ 23/2561 ลงวนัที่ ส้ินปงีบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พฤศจกิายน 2560
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1. การติดตามประเมินผลการ
 

การจดัท าสรุปผลการปฏบิติัราชการตาม จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 4 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -

ปฏบิติัราชการตามแผนการ แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ จดัท าเปน็รูปเล่ม จ านวน 2 เล่ม

ปฏบิติัราชการ ของ ศสส .สป พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล่ม

 - จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน

 - หน่วยงานในสังกดั ศสส . รายงานผล

 - ตอบขอ้ซักถาม รวบรวมรายงาน

ประมวล วเิคราะห์

 - จดัท ารายงานเปน็รูปเล่ม

 - ร่างหนังสือ น าเสนอผู้บงัคับบญัชา

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์ น าออกเผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ของ ศสส .สป.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 1 - - อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน 50 - -

ด าเนินงานโครงการพฒันา ICT โครงการพฒันา ICT ของ ศสส.ประจ าปี จดัท าเปน็รูปเล่ม

ของ ศสส.สป. ประจ าป ี2561 งบประมาณ พ.ศ.2561  รายปี

 - ได้รับแจง้การจดัสรรงบประมาณ

รายจา่ยประจ าป ีจาก กอก .

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด้าน ICT

ที่ได้รับงบประมาณ

 -  จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการต่างๆ

 - ประสานงานกบัผู้รับผิดชอบแผนงาน /

โครงการต่าง ๆ
 - รวบรวมขอ้มูลจากการรายงาน

ประมวลผล

 - จดัท ารายงานการติดตามผลการ

ด าเนินงาน

 -  ร่างหนังสือน าเสนอผู้บงัคับบญัชา

ทราบและอนุมัติ

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์ น าออก

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

3. การติดตามประเมินผลการ การจดัท าสรุปผลการปฏบิติังานตาม จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 4 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -
ปฏบิติังานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได้รับจดัสรรประจ าปี จดัท าเปน็รูปเล่ม จ านวน 2 เล่ม
ได้รับจดัสรร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล่ม
งบประมาณ 2561  - จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน

 - ประสานหน่วยงานในสังกดั ศสส .สป.
ใหจ้ดัท าขอ้มูล
 - หน่วยงานในสังกดั ศสส . รายงาน
ขอ้มูลผลการด าเนินโครงการ
 - รวบรวม ประมวล วเิคราะห์
 - จดัท ารายงานเปน็รูปเล่ม
 - ร่างหนังสือน าเสนอผู้บงัคับบญัชา
 - ประสานผู้ดูแลระบบเวบ็ไซต์ น าออก
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

4. การติดตามการติดต้ังระบบ การจดัท าสรุปการติดต้ังระบบและ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -
และอปุกรณ์ ICT ของ ศสส.สป.  อปุกรณ์ ICT สรุปผลการติดต้ัง จ านวน 6 ชุด

 - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน ระบบและอปุกรณ์
จากส่วนกลาง และจาก ศสข . 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
 - สรุปผลการติดต้ังระบบและอปุกรณ์
ICT รายเดือน
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

5. การติดตาม การตรวจซ่อมและ การจดัท าสรุปการติดต้ังและการตรวจ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -
การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ด้าน ICT ซ่อมรวมทั้งการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ด้าน สรุปผลการตรวจ จ านวน 6 ชุด

ICT ซ่อมบ ารุงรักษา
 - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน ระบบและอปุกรณ์
จากส่วนกลางและจาก ศสข . 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
 - สรุปผลการตรวจซ่อม และการบ ารุง
รักษาอปุกรณ์ ICT รายเดือน

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -
เช่าวงจรส่ือสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏบิติังานของ สรุปผลการใช้งาน จ านวน 6 ชุด
ความเร็ว 2 Mbps ทางบริษทัยไูนเต็ดอนิฟอร์เมชั่นไฮเวย์ ปกติ หรือเกดิความ

จ ากดั ขดัขอ้ง ณ จดุใดบา้ง
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน 1 เดือน/ชุด
 - สรุปผลการใช้งาน

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก จ านวนเอกสาร 
 

ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 - -
การเช่าใช้สัญญาณดาวเทียม ส่วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได้ สรุปผลการใช้ จ านวน 6 ชุด
รถส่ือสารดาวเทียม ใหบ้ริการรถส่ือสารดาวเทียม งานดาวเทียม

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน และ ใหบ้ริการ
  - สรุปผลประเมินการเช่าวงจรส่ือ รถดาวเทียม
สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

8. การออกแบบปรับปรุง การส ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ จ านวนเอกสาร เล่ม 1 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 100 - -

กระบวนการ สนับสนุน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน สรุปผลร้อยละ จ านวน 1 เล่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ เสียของศสส. และน าผลมาปรับปรุง ความพงึพอใจและ
ไม่พงึพอใจของส่ือสารรอบ 6 เดือน ประจ าปี มาตรฐานงานบริการของ ศสส .สป. ผู้รับบริการและผู้

งบประมาณ พ.ศ. 2561  - ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในงานบริการของ

 - จดัท าหนังสือขออนุมัติผู้บงัคับบญัชา ศสส.สป. รอบ 6 
เดือน จ านวน 1 ทอดแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจ เดือน จ านวน 1 
เล่มและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มี เล่ม

ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ 
ศสส.สป รอบ 6 เดือนปงีบประมาณ พ.ศ.

(ต.ค.60 - มี.ค.61)

รอบ 6 เดือนปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

 - จดัท าหนังสือประสานหน่วยงานใน

สังกดั สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จงัหวดัทุกจงัหวดั ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์ น าหนังสือส่ัง

การและแบบสอบถามขึน้เผยแพร่ใหผู้้มี

ส่วนเกีย่วขอ้งช่วยด าเนินการ
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

 - รวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับผิดชอบ

ในงานบริการของ ศสส .สป.
 -  จดัท าตารางก าหนดจ านวนชุดของ

แบบสอบถาม

 - ก าหนดค่าตัวแปรของประเภทค าถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss
 - ก าหนดเกณฑ์การประมวลผลความ

พงึพอใจและไม่พงึพอใจ
 - ประมวลผลความพงึพอใจ และไม่พงึ

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จดัท ารายงานเปน็รูปเล่ม

 - จดัท าหนังสือน าเสนอผู้บงัคับบญัชา

ระดับสูงรับทราบผลการส ารวจความพงึ

พอใจและไม่พงึพอใจในงานบริการของ

ศสส.สป.
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์น าสรุปผลการ

ส ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน

บริการขอ ศสส.สป.น าออกเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต์ของ ศสส.สป.

9. การออกแบบปรับปรุง การส ารวจความพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจ จ านวนเอกสาร เล่ม 1 - - เร่ิมด าเนินการ ก.ค. 61 - - -

กระบวนการ สนับสนุนเทคโน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน สรุปผลร้อยละ

โลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เสียของศสส. และน าผลมาปรับปรุง ความพงึพอใจและ

รอบ 12 เดือน ประจ าปี มาตรฐานงานบริการของ ศสส .สป. ไม่พงึพอใจของ

งบประมาณ พ.ศ. 2561  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ ผู้รับบริการและ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - จดัท าหนังสือขออนุมัติผู้บงัคับบญัชา ในงานบริการของ
ทอดแบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจ ศสส.สป. รอบ 12 
และไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มี เดือน จ านวน 1 เล่ม
ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ (เม.ย.61-ก.ย. 61)
ศสส.สป รอบ 12 เดือนปงีบประมาณ

พ.ศ. 2561
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

 - จดัท าหนังสือประสานหน่วยงานใน

สังกดั สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จงัหวดัทุกจงัหวดั ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์ น าหนังสือส่ัง

การและแบบสอบถามขึน้เผยแพร่ใหผู้้มี
ส่วนเกีย่วขอ้งช่วยด าเนินการส่วนเกีย่วขอ้งช่วยด าเนินการ

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผู้รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส .สป.

 - จดัท าตารางก าหนดจ านวนชุด

แบบสอบถาม

 - ก าหนดค่าตัวแปรของประเภทค าถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss

 - ก าหนดเกณฑ์การประมวลผล

ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ

 - ประมวลผลความพงึพอใจ และ

ไม่พงึพอใจโดยโปรแกรม spss
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กลุ่มงานตดิตามประเมนิผลดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน
หน่วย : บาท

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

 - จดัท ารายงานเปน็รูปเล่ม

 - จดัท าหนังสือน าเสนอผู้บงัคับบญัชา

ระดับสูงรับทราบผลการส ารวจความ

พงึพอใจและไม่พงึพอใจในงานบริการ

ของ ศสส.สป.

 - ประสานผู้ดูแลเวบ็ไซต์น าสรุปผลการ

ส ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.น าออกเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต์ของ ศสส.สป.
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

1. การพฒันาเวบ็ไซต์ใหก้บั ด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์ใหก้บัหน่วยงาน ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก - - -

หน่วยงานในสังกดั สป .มท. ในสังกดั สป.มท.ตามที่ร้องขอ ด าเนินการตาม ไม่มีหน่วยงานร้องขอ

  - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ ภารกจิและการ

  - รวบรวม ศึกษาและวเิคราะหค์วาม ร้องขอจาก

ต้องการตามความประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงาน

 - ออกแบบเวบ็ไซต์ พร้อมแผนผังเวบ็ไซต์ (ร้อยละ 100)

(Site Map) และหน้าเวบ็เพจที่เชื่อมโยง

  - ออกแบบเวบ็ไซต์พร้อมจดัท าเวบ็ไซต์

ต้นแบบ (Prototype)

  - พฒันาเวบ็ไซต์

  - ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไ้ข

  - ส่งมอบระบบเพือ่ใช้งาน

  - ใหค้ าปรึกษา ประสานงานและ

แกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

2. การปรับปรุงเวบ็ไซต์ของ ด าเนินการปรับปรุงเวบ็ไซต์ทั้ง 3 เวบ็ไซต์ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามภารกจิและ 50 - -

กระทรวงมหาดไทย ตามที่หน่วยงานร้องขอและตามภารกจิ ด าเนินการตาม การร้องขอจากหน่วยงาน

(www.moi.go.th) เวบ็ไซต์ ของหน่วยงาน ภารกจิและการ (36 เร่ือง)

เครือขา่ยภายใน (moinet)   - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ ร้องขอจาก

และเวบ็ไซต์ของศูนยเ์ทคโนโลยี /ตามภารกจิ หน่วยงาน

สารสนเทศและการส่ือสาร   - ศึกษาวเิคราะหค์วามต้องการในการ (ร้อยละ 100)

(www.ict.moi.go.th) เผยแพร่ขอ้มูล และบริการอเิล็กทรอนิกส์

ตามวตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน

  - ออกแบบระบบใหท้ันสมัยและ

เหมาะสมกบัการใช้งาน

  - ปรับปรุง/พฒันาเวบ็เพจตามแบบ

หรือแนวทางที่ก าหนด

  - ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไ้ข

  - ใช้งานจริง ประสานแกไ้ข
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

3. การเผยแพร่ขอ้มูลของ ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงาน ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามภารกจิและ 50 - -

หน่วยงานในสังกดั สป .มท. ในสังกดั สป.มท. น าเขา้ขอ้มูล การร้องขอจากหน่วยงาน

ในเวบ็ไซต์อนิเทอร์เน็ต   - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ (ร้อยละ 100) (129 เร่ือง)

(www.moi.go.th) และ /ตามภารกจิ

เวบ็ไซต์เครือขา่ยภายใน   - ศึกษาวเิคราะหค์วามต้องการในการ

(moinet) เผยแพร่ขอ้มูล และบริการอเิล็กทรอนิกส์

ตามวตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน

  - ท าการ Scan หรือปรับปรุงขอ้มูล

ใหอ้ยูใ่นรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์

  - ท าการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเครือขา่ย

ภายในหรือเครือขา่ยภายนอกตาม

ความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

  - ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไ้ข
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

4. ถา่ยทอดสดการประชุม ด าเนินการถา่ยทอดสดการประชุมต่าง ๆ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามภารกจิ 50 - -

ผ่านระบบ Video Streaming  ผ่านระบบ Video Streaming ถา่ยทอดการ (13 คร้ัง)

   - ได้รับส าเนาหนังสือแจง้จากส่วน ประชุม

เทคโนโลยกีารส่ือสาร (ร้อยละ 100)

   - จดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการใช้งาน

ถา่ยทอดสด

   - ตรวจสอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย

ใหพ้ร้อมใช้งาน

   - ท าการถา่ยทอดสดการประชุม

   - จดัท าระบบการถา่ยทอดการประชุม

ยอ้นหลัง
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

5. การตรวจสอบเวบ็ไซต์ ด าเนินการตรวจสอบเวบ็ไซต์ที่มีหวัขอ้ ร้อยละของ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามภารกจิ 50 - -

ที่มีหวัขอ้/ประเด็นหมิ่น /ประเด็นหมิ่นสถาบนัพระมหากษตัริย์ ความส าเร็จใน (237 เวบ็ไซต์)

สถาบนัพระมหากษตัริย์   - ค้นหาที่อยูเ่วบ็ไซต์ (URL) ที่มีขอ้ความ การตรวจสอบ

รูปภาพ Clip Video ที่มีหวัขอ้/ประเด็น

หมิ่นสถาบนัพระมหากษตัริย์

  - จดัเกบ็ขอ้มูลเปน็รายสัปดาห์

  - รวบรวมขอ้มูลเปน็รายเดือน

  - ส่งใหก้บัส านักกจิการความมั่นคง

ภายใน
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

6. การประสานตอบกระทู้ที่ ประสานขอ้มูลและตอบกระทู้ที่ได้มีผู้ซัก ร้อยละความส าเร็จ ระบบ 1 - - ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก - - -

มีขอ้ซักถามในเวบ็ไซต์ ถามในเวบ็ไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ของการตอบกระทู้ ไม่มีหน่วยงานร้องขอ

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)

(www.moi.go.th)   - ท าการตรวจสอบกระทู้ในเวบ็ไซต์ของ

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)

  - พจิารณาขอ้ซักถามวา่เกีย่วขอ้งกบัส่วน

ราชการใดในสังกดักระทรวงมหาดไทย

  - ติดต่อประสานขอขอ้มูลเบือ้งต้น

จากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

  - ตอบขอ้ซักถามของผู้ที่ถามเขา้มา

ในกระทู้

  - บนัทึกการตอบขอ้ซักถาม
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

7. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  ด าเนินการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ และ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามการร้องขอ - - -
และพฒันาระบบงานสารสนเทศ พฒันาระบบงานสารสนเทศ (Application) ด าเนินการตาม จากหน่วยงานใหป้รับปรุง
(Application) ใหเ้หมาะสมกบั ใหเ้หมาะสมกบัลักษณะงานตามที่ การร้องขอจาก แกไ้ข (2 ระบบ) และเพิม่เติม
ลักษณะงาน หน่วยงานร้องขอ หน่วยงาน (2 ระบบ)

  - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ (ร้อยละ 100) 1. ระบบติดตามประเมินผล
  - ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้องการของ การด าเนินงานตามแผน
ผู้ใช้การประมวลผลทางด้านขอ้มูลเขา้ ยทุธศาสตร์ ส านักงานปลัด
(input) ขอ้มูลออก (output) ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
  - ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูล (ส านักนโยบายและแผน สป .)
ขัน้ตอนการด าเนินงาน  (Flow Chart) 2. ระบบตรวจสอบทุน
ออกแบบฐานขอ้มูล ออกแบบรายงาน การศึกษามูลนิธร่ิวมจติต์
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม น้อมเกล้าฯ (มูลนิธร่ิวมจติต์
  - พฒันาโปรแกรมโดยสร้างโปรแกรม น้อมเกล้าฯ)
ตามที่ได้ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิม่เติม 3. แผนงาน/โครงการแผน
  - ทดสอบการใช้งานและติดต้ังโปรแกรม พฒันาภาคเหนือปงีบประมาณ
ที่พฒันา 2562-2564 (รอง ปมท. (ส.))
  - จดัท าคู่มือการใช้งานของโปรแกรม 4. ขอ้ส่ังการนายกรัฐมนตรี
  - ส่งมอบระบบงาน และคณะรัฐมนตรี
  - การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา ประสาน (รอง ปมท. (บ.))
งานและแกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

8. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  ด าเนินการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ และ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ด าเนินการตามการร้องขอ - - -

และวางแผนระบบโครงสร้าง วางแผนระบบโครงสร้างและการจดัการ ด าเนินการตาม จากหน่วยงานใหป้รับปรุง

และการจดัการฐานขอ้มูลและ ฐานขอ้มูลและพฒันาระบบงาน การร้องขอจาก แกไ้ข (2 ระบบ) และเพิม่เติม

พฒันาระบบงานสารสนเทศ สารสนเทศ (Application) ใหเ้หมาะสม หน่วยงาน (2 ระบบ)

(Application) ใหเ้หมาะสมกบั กบัลักษณะงานตามที่หน่วยงานร้องขอ (ร้อยละ 100) 1. ระบบติดตามประเมินผล

ลักษณะงาน   - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ การด าเนินงานตามแผน

 - รวบรวม ศึกษาและวเิคราะห ์ความต้อง ยทุธศาสตร์ ส านักงานปลัด

การตามความประสงค์ของหน่วยงาน ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

 -ออกแบบและวางแผนระบบโครงสร้าง (ส านักนโยบายและแผน สป .)

และการจดัการฐานขอ้มูลของระบบงาน 2. ระบบตรวจสอบทุน

สารสนเทศ (Application ) ตามความ การศึกษามูลนิธร่ิวมจติต์

ประสงค์ของหน่วยงาน น้อมเกล้าฯ (มูลนิธร่ิวมจติต์

 -พฒันาระบบโครงสร้าง และการจดัการ น้อมเกล้าฯ)

ฐานขอ้มูลของระบบงานสารสนเทศ 3. แผนงาน/โครงการแผน

(Application ) ตามที่ได้ออกแบบไว้/ พฒันาภาคเหนือปงีบประมาณ

ปรับปรุง/เพิม่เติม 2562-2564 (รอง ปมท. (ส.))

 -ทดสอบการใช้งาน และติดต้ังระบบที่

พฒันา
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

 -จดัท าคู่มือการใช้งานของระบบ 4. ขอ้ส่ังการนายกรัฐมนตรี

 -ส่งมอบระบบงาน และคณะรัฐมนตรี

 -การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา ประสาน (รอง ปมท. (บ.))

งานและแกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน

9. งานศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ด าเนินการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ไม่มีการด าเนินการ - - -
และพฒันาระบบงาน และพฒันาระบบงานสนับสนุน ด าเนินการตาม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานร้องขอ
สนับสนุนการปฏบิติังาน การปฏบิติังาน (Back Office, การร้องขอจาก
(Back Office, Font Office) Font Office) ตามที่หน่วยงานร้องขอ หน่วยงาน

  - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ (ร้อยละ 100)
  - ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้องการของ
ผู้ใช้ การประมวลผลทางด้านขอ้มูลเขา้
(input) ขอ้มูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูล ขัน้ตอน
การด าเนินงาน (Flow Chart)
ออกแบบฐานขอ้มูล ออกแบบรายงาน
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
  - พฒันาโปรแกรมโดยสร้างโปรแกรม
ตามที่ได้ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิม่เติม
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ทดสอบการใช้งานและติดต้ังโปรแกรม
ที่พฒันา
  - จดัท าคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
  - ส่งมอบระบบงาน
  - การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา ประสาน
งานและแกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน

10. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ด าเนินการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ไม่มีการด าเนินการ - - -
และพฒันาระบบสารสนเทศ และพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ด าเนินการตาม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานร้องขอ
ภมูิศาสตร์ (GIS) (GIS) ตามที่หน่วยงานร้องขอ การร้องขอจาก

  - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ หน่วยงาน
  - ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้องการของ (ร้อยละ 100)  
ผู้ใช้การประมวลผลทางด้านขอ้มูลเขา้
(input) ขอ้มูลออก (output)

  - ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูล  ขัน้ตอน
การด าเนินงาน(Flow Chart) ออกแบบ
ฐานขอ้มูล ออกแบบรายงาน  ออกแบบ
หน้าจอระบบ
  - พฒันาระบบโดยสร้างระบบตามที่ได้
ออกแบบไว้/ปรับปรุง/เพิม่เติม
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

  - ทดสอบการใช้งาน และติดต้ังระบบที่
พฒันา
  - จดัท าคู่มือการใช้งานของระบบ
  - ส่งมอบระบบ
  - การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา ประสาน
งานและแกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน

11. เปน็ศูนยก์ลางประสาน ด าเนินการประสานขอ้มูลสารสนเทศของ ร้อยละของการ - - - - ด าเนินการตามการร้องขอจาก 100 - -
ขอ้มูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจงัหวดัและ ด าเนินการตาม หน่วยงาน (1 จงัหวดั ได้แก ่
มหาดไทย จงัหวดัและ กลุ่มจงัหวดั การร้องขอจาก พจิติร ซ่ึงด าเนินการเรียบร้อย
กลุ่มจงัหวดั   - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ หน่วยงาน แล้ว)

  - รวบรวม ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้อง (ร้อยละ 100)
การตามความประสงค์ของหน่วยงาน
  - ประสานขอขอ้มูลจากหน่วยงานที่เปน็
เจา้ของขอ้มูล
  - ติดต่อขอรับขอ้มูลจากหน่วยงานที่เปน็
เจา้ของขอ้มูล
  - น าขอ้มูลที่ได้รับมาปรับปรุงตาม
ความต้องการ
  - ส่งมอบขอ้มูล
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

12. ดูแลระบบงานศูนยข์อ้มูล ดูแลระบบงานศูนยข์อ้มูลเพือ่การบริหาร ร้อยละของการ - - - - ไม่มีการด าเนินการ - - -

เพือ่การบริหารและวางแผน และวางแผนพฒันาของกระทรวง ด าเนินการตาม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานร้องขอ

พฒันาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย การร้องขอจาก

  - ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ หน่วยงาน

  - รวบรวม ศึกษาและวเิคราะหค์วามต้อง (ร้อยละ 100)

การตามความประสงค์ของหน่วยงาน

  - พฒันา และปรับปรุงขอ้มูลตามความ

ต้องการ

  - ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไ้ข

  - ส่งมอบระบบเพือ่ใช้งาน

  - การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา ประสาน

งานและแกไ้ขปญัหาใหก้บัผู้ใช้งาน
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

13. งานบริหารจดัการและตรวจ ด าเนินการตรวจสอบและลงทะเบยีน ร้อยละของการ ระบบ 100  -  - ด าเนินตามค าร้องขอ 100  - -

สอบการใช้ทรัพยากรในระบบ ใหก้บัผู้ขอใช้เครือขา่ยมหาดไทย ตรวจสอบ ( 25 คน)

Internet (Authentication)   - รับเอกสารการลงทะเบยีนของผู้ใช้ (ร้อยละ 100)

เครือขา่ย

 - ผู้ขอใช้เครือขา่ยลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์

  - ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร

โดยต้องมีผู้บงัคับบญัชารับรอง

  - ตรวจสอบและท าการอนุญาตใหผู้้ขอ

ใหเ้ครือขา่ยสามารถใช้งานเครือขา่ย

มหาดไทย

  - แจง้ผู้ขอใช้บริการเครือขา่ยสามารถ

ใช้งานได้
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

14. งานติดต้ัง บริหารจดัการและ ด าเนินการติดต้ัง บริหารจดัการและบ ารุง ร้อยละของ ระบบ 100  -  - ด าเนินตามค าร้องขอ  -  - -

บ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ รักษาระบบคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย หน่วยงานที่ร้องขอ (- คร้ัง)

แม่ขา่ย   - ติดต้ังเคร่ืองแม่ขา่ย (ร้อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบการใช้งาน

  - บ ารุงรักษาตามแผนงาน

  - รายงานผลการซ่อมตามแบบ รต .4.1 

และแบบ รต.4.3

15. งานบริหารจดัการและบ ารุง ด าเนินการบริหารจดัการและบ ารุงรักษา ร้อยละของ ระบบ 100  -  - ด าเนินตามค าร้องขอ 100 - -

รักษาและติดต้ังระบบปอ้งกนั และติดต้ังระบบปอ้งกนัไวรัส หน่วยงานที่ร้องขอ (250   เคร่ือง)

ไวรัส   - รับแจง้จากผู้ขอใช้บริการ (ร้อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบปฏบิติัการเคร่ืองที่

จะติดต้ัง

  - ติดต้ังโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส NOD32

  - ท าการอปัเดทโปรแกรมปอ้งกนัไวรั้ส

ใหเ้ปน็ปจัจบุนั
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

16. งานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง ด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ร้อยละของ ระบบ 100  -  - ด าเนินตามค าร้องขอ 100 - -

คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์เครือขา่ย ของกระทรวงมหาดไทย และส านักงาน หน่วยงานที่ร้องขอ (90 คร้ัง)

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ 100)

มหาดไทยและส านักงาน   - รับแจง้การซ่อมบ ารุงทางโทรศัพท์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ลงทะเบยีนการขอรับบริการจาก

ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - ด าเนินการตรวจซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์

/อปุกรณ์เครือขา่ย

  - ทดสอบการใช้งาน

  - ส่งมอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์/อปุกรณ์

คืนใหก้บัผู้ขอรับบริการ

  - รายงานผลการซ่อมตามแบบ รต .4.1 

และแบบ รต.4.3
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

17.งานบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย ด าเนินการบ ารุงรักษาเครือขา่ยใหบ้ริการ ร้อยละของการ ระบบ 100  -  - ด าเนินตามค าร้องขอ 100  - -

ใหบ้ริการภาครัฐ  (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ ตรวจสอบ

รักษาความปลอดภยัระบบ ปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย (ร้อยละ 100)

คอมพวิเตอร์และเครือขา่ย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย

สารสนเทศ ภายในกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทย   - รับแจง้จากผู้ขอใช้บริการ

  - ท าการติดต้ังระบบเครือขา่ยใหบ้ริการ

ภาครัฐ (GIN)

  - ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือขา่ย

ใหบ้ริการภาครัฐ (GIN)

  - รายงานผลการซ่อมตามแบบ รต .4.1

และแบบ รต.4.3

18.งานบริหารจดัการและบ ารุง ด าเนินการบริหารจดัการและบ ารุงรักษา ร้อยละของ ระบบ 1 - - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

รักษาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ หน่วยงานที่ร้องขอ งบประมาณ

และอปุกรณ์ต่อพว่งภายในของ ต่อพว่งภายในของกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ 100)

กระทรวงมหาดไทยและส านัก และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

19. โครงการจา้งบ ารุงรักษา ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาท าการ - - - 199,000 199,000 - 50 99,000 49.75

ระบบถา่ยทอดสดผ่านระบบ บ ารุงรักษาระบบถา่ยทอดสดผ่าน

อนิเทอร์เน็ต (Video Streaming) ระบบอนิเทอร์เน็ต (Video Streaming)

  '- จดัท า TOR

  - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  '- ตรวจรับงาน

20. จา้งบ ารุงรักษาและ ด าเนินการจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - ระบบ 1 24,000,000 23,100,000 ลงนามในสัญญา - 9,625,000 41.67

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบ แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร์ โครงการพฒันา เมื่อ 26 ธ.ค.60

คอมพวิเตอร์โครงการ ศูนยข์อ้มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ

พฒันาศูนยข์อ้มูลกลาง จงัหวดั ระยะที่ 1 - 3 

กระทรวงมหาดไทยและ   - จดัท า TOR

จงัหวดัระยะที่ 1 - 3   - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินการ

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  - ตรวจรับงาน
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

21. จา้งบ ารุงรักษาและ ด าเนินการจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 1,350,000 1,350,000 ลงนามในสัญญา - 563,000 41.67

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบ แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร์เพือ่สนับสนุน เมื่อ 22 พ.ย.60

คอมพวิเตอร์เพือ่สนับสนุน ผู้บริหารและผู้ปฏบิติังาน

ผู้บริหารและผู้ปฏบิติังาน   - จดัท า TOR

  - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  - ตรวจรับงาน

22.โครงการเช่าใช้ส่ือสัญญาณ ด าเนินการเช่าใช้ส่ือสัญญาณขอ้มูลระบบ - - - 24,000,000 24,000,000 ลงนามในสัญญา - 12,000,000 50

ขอ้มูลระบบอนิเตอร์เน็ตแบบ อนิเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอปุกรณ์ เมื่อ 26 ธ.ค.60

องค์กรพร้อมอปุกรณ์บริหาร บริหารจดัการ

จดัการ   - จดัท า TOR

  - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  - ตรวจรับงาน
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กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

23. โครงการจา้งบ ารุงรักษา ด าเนินการจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 10,440,000 10,440,000 ลงนามในสัญญา - 5,220,000 50

ระบบความปลอดภยัสารสนเทศ แกไ้ขระบบรักษาความปลอดภยั เมื่อ 26 ธ.ค.60

และการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร

  - จดัท า TOR

  - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  - ตรวจรับงาน

24. พฒันาและปรับปรุงระบบ ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาท าการพฒันาและ - - - 12,993,000 12,993,000 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 100 12,993,000 100

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ งวดที่ 4(งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ

ของส านักงานปลัด ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที่ 30 พ.ย.60 ส่งให้

กระทรวงมหาดไทย   - จดัท า TOR กอก. เมื่อวนัที่ 4 ธ.ค.60

  - จดัหาผู้รับจา้ง

  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง

  - ตรวจรับงาน
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กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

1. โครงการจา้งบ ารุงรักษาและ โอนจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี - - - 22,054,932.98 - อยูร่ะหวา่งการพจิารณา - - -

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบกล้อง งบประมาณ 2561 จากส่วนกลาง งบประมาณจาก สนผ. เพือ่โอน

โทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ใน ไปต้ังจา่ยส่วนภมูิภาค เปล่ียนแปลงใหก้บัจงัหวดั

พืน้ที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปลายทาง

  1.1 จงัหวดันราธวิาส 2,888,161 - อยูร่ะหวา่งโอนจดัสรรงบประมาณ 0 - -

  1.2 จงัหวดัยะลา 8,468,500 - อยูร่ะหวา่งโอนจดัสรรงบประมาณ 0 - -

  1.3 จงัหวดัปตัตานี 4,496,000 - อยูร่ะหวา่งโอนจดัสรรงบประมาณ 0 - -

  1.4 จงัหวดัสงขลา 3,800,550 - อยูร่ะหวา่งโอนจดัสรรงบประมาณ 0 - -

  1.5 จงัหวดัสตูล 2,401,722 - อยูร่ะหวา่งโอนจดัสรรงบประมาณ 0 - -
2.โครงการเช่าใช้เชื่อมโยงระบบ 1.จดัท า TOR - - - 21,000,000 20,899,200 ลงนามในสัญญา 50 10,449,600 50

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) 2.จดัซ้ือจดัจา้ง เมื่อ 27 ธ.ค.60

ในพืน้ที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 3.ลงนามสัญญา

4.ตรวจรับ

3.โครงการเช่าบริการส่ง 1.จดัท า TOR - - - 300,000 300,000 - 50 7,068.97 50

ขอ้ความส้ัน Short Messaging 2.จดัซ้ือจดัจา้ง (เบกิจา่ยตามการ

Service:SMS 3.ลงนามสัญญา ใช้งานจริง)

4.ตรวจรับ

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
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กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

4.การเช่าใช้บริการช่องสัญญาณ 1. จดัท า TOR - - - 28,000,000 27,600,000 - 50 13,800,000 50

ดาวเทียมยา่นความถี ่C-Band 2. จดัหาตัวผู้รับจา้ง

จ านวน 7-18 Transponder 3. ลงนามในสัญญา

สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวนัที่ 4. ตรวจรับ

28-ธ.ค.-60

5.โครงการจา้งบ ารุงรักษาและ 1.อยูใ่นขัน้ตอนของการการจดัท า - - - 9,000,000 - ยกเลิกโครงการจา้งบ ารุงรักษา - - -

ซ่อมแซมระบบประชุมผ่านวดิี รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ และซ่อมแซมระบบประชุม

ทัศน์ทางไกล (Video 2.อยูร่ะหวา่งการจดัท าราคากลาง ผ่านวดิีทัศน์ทางไกล (Video

Conference) Conference)

6.การเช่าใช้บริการระบบส่ือสาร 1. จดัท า TOR - - - 6,000,000 5,892,000 - 50 2,946,000 50

ผ่านดาวเทียมพร้อมอปุกรณ์และ 2. จดัหาตัวผู้รับจา้ง

การบ ารุงรักษาส าหรับโครงการ 3. ลงนามในสัญญา

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 4. ตรวจรับ

(กปร.)
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กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

7.การเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยง 1. จดัท า TOR - - - 5,000,000 4,920,000 - 50 2,460,000 50

ระบบส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สาย 2. จดัหาตัวผู้รับจา้ง

(Wireless LAN) ผ่านดาวเทียม 3. ลงนามในสัญญา

ส าหรับพระต าหนักภพูงิค์ราช 4. ตรวจรับ

นิเวศน์ ภพูานราชนิเวศน์

ทักษณิราชนิเวศน์ วงัไกลกงัวล

และอาคารที่ประทับโครงการ

ชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 14/2561 ลงวนัที่

29 ธค. 61

8.งานบริการระบบการประชุม ใหบ้ริการระบบการประชุมผ่านระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 30 คร้ัง 50 - -    

ทางระบบวดีีทัศน์ทางไกล วดีีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการใหบ้ริการ

(Video Conference) กบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ระบบการประชุม

ต่างๆ ที่ร้องขอ วดีีทัศน์ทางไกล

(Video 

Conference)
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กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

9.งานบริการระบบ ใหบ้ริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจ า ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 110 คร้ัง 50 - -    

โสตทัศนูปกรณ์ หอ้งประชุม หอ้งประชุมกระทรวงมหาดไทย ใหก้บั ในการใหบ้ริการ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ระบบโสตทัศนูป

ต่างๆ ที่ร้องขอใช้หอ้งประชุม กรณ์หอ้งประชุม

กระทรวงมหาดไทย ในการจดัประชุม พร้อมการทดสอบ

ระบบใหพ้ร้อม

ใช้งาน

10.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 - - 104 คร้ัง 50 - -    

ซ่อม/บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์/ บ ารุงรักษา ระบบส่ือโทรศัพท์/โทรสาร ตรวจสอบ/

โทรสาร กระทรวงมหาดไทย ภายใน สป.มท ตรวจซ่อม/

บ ารุงรักษา
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กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร ศสส .สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

11.การใช้งานระบบส่ือสาร ภารกจิถวายความปลอดภยั แด่ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 12 คร้ัง 50 - -    

ดาวเทียม ของศูนยเ์ทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

สารสนเทศและการส่ือสาร สป . และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขณะ

มท. (ติดต้ัง/ร้ือถอน) เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือ

ทรงปฏบิติั พระราชกรณียกจิในทุกพืน้ที่

ทั่วประทศ

12. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษา เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 - - 6 คร้ัง 50 - -    

ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาระบบ ระบบส่ือสารดาวเทียมของศูนยเ์ทคโน ตรวจสอบ/

ส่ือสารดาวเทียม โลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สป . ตรวจซ่อม/

บ ารุงรักษา

13. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษา เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 30 คร้ัง 50 - -    

ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาระบบ ระบบส่ือสารกล้องวงจรปดิ ของ ตรวจสอบ/

ส่ือสารเพือ่ความมั่นคง (CCTV) ตรวจซ่อม/

มท. บ ารุงรักษา

(ตรวจสอบสัปดาห์

ละ 1 คร้ัง)
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กลุม่งานโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.
ตวัชีว้ัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร แผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการจา้งบ ารุงรักษาและ 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 13,000,000 - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของ - - -

ซ่อมแซมแกไ้ขอปุกรณ์เชื่อมโยง 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง คณะกรรมการพจิารณาผล

เครือขา่ยระบบส่ือสารของ 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด การประกวดราคา

กระทรวงมหาดไทย แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

2.โครงการจา้งบ ารุงรักษาและ 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 4,200,000 - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของ - - -

ซ่อมแซมแกไ้ขอปุกรณ์เคร่ืองมือ 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง คณะกรรมการพจิารณาผล

ส่ือสารและเครือขา่ยของ 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด การประกวดราคา

ส านักงานปลัดกระทรวง แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

มหาดไทย ด้วยระบบทางด่วน 4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

ขอ้มูลระยะที่ 1,2 และ 3 5.รายงานผลการตรวจรับ

3.โครงการจา้งบ ารุงรักษา 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 23,532,400 21,960,000 คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 50 10,980,000.00 50

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบโทรศัพท์ IP 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง

Phone ของกระทรวงมหาดไทย 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุม่งานโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.
ตวัชีว้ัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร แผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

4.โครงการเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 135,000,000 135,000,000 คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 50 67,480,069.32 50

ความเร็ว 2 Mbps จ านวน 196 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง

วงจร 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

5.โครงการเช่าใช้บริการท่อร้อย 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 2,500,000 2,499,948 คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 50 1,249,974.00 50

สาย (Duct) โครงการจติรลดา 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง

5 เส้นทาง5 เส้นทาง 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ

6.โครงการเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 786,989 774,252 คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 50 385,606.20 50

ระบบโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง

จ านวน 1 วงจร และแบบ BAI 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

จ านวน  264 เลขหมาย แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ
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กลุม่งานโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.
ตวัชีว้ัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร แผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

7.โครงการเช่าบริการเชื่อมโยง 1.จดัท าร่างขอบเขตของงาน TOR 100 ร้อยละ 100 549,989 540,100 คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 50 270,049.98 50

ระบบโทรศัพท์เครือขา่ย 2.จดัหาบริษทัผู้รับจา้ง

มหาดไทยกบักรมที่ดิน (อาคาร 3.คณะกรรมการตรวจรับก าหนด

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ แนวทางและวธิกีารตรวจรับ

80 พรรษา) 4.คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ
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กลุม่งานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )
1.จดัท าแผนพฒันาบคุลากรด้าน 1.จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท า แผนพฒันา แผน 1 - - 1.จดัท าค าส่ังแต่งต้ัง 20 - -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ แผนพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยี บคุลากรด้าน คณะกรรมการจดัท าแผนฯ

ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง สารสนเทศและการส่ือสาร สป .มท. เทคโนโลยี 2.ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมมหาดไทย พ.ศ. 2561 - 2564 2.ส ารวจความต้องการฝึกอบรมด้าน สารสนเทศและ ด้านไอซีที ของบคุลากรใน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การส่ือสาร สป.มท. สังกดั สป.มท.

ของบคุลากรในสังกดัส านักงาน พ.ศ. 2561-2564 3.จดัท า(ร่าง) แผนพฒันา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย บคุลากรด้านไอซีที

3.จดัท า(ร่าง) แผนพฒันาบคุลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

สป.มท.

4.เสนอ (ร่าง) แผนฯ ใหค้ณะกรรมการ

จดัท าแผนพฒันาบคุลากรเพือ่พจิารณา

5.เสนอแผนพฒันาบคุลากรที่ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว ต่อ

ผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ/ประกาศใช้

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา
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กลุม่งานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

2.โครงการพฒันาบคุลากรด้าน 1.ศึกษา วเิคราะห ์ทบทวนหลักสูตรอบรม โครงการพฒันา โครงการ 1 1,999,100 - 1.ศึกษา วเิคราะห ์ทบทวน 30 - -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได้จากการ บคุลากรด้านไอซีที หลักสูตรอบรมที่ผ่านมา

การส่ือสาร ประจ าปงีบประมาณ ส ารวจฯ และวางแผนในการร่างหลักสูตร ประจ าปี 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได้จาก

พ.ศ. 2561 3.ก าหนดหลักสูตร หวัขอ้วชิา งบประมาณ การส ารวจฯ และวางแผนใน

4.ก าหนดกลุ่มเปา้หมาย พ.ศ. 2561 การร่างหลักสูตร

5.ประมาณการค่าใช้จา่ย 3.ก าหนดหลักสูตร หวัขอ้วชิา

6.จดัท าแผนปฏบิติัการพฒันาทรัพยากร 4.ก าหนดกลุ่มเปา้หมาย

บคุคลด้านไอซีที ประจ าปงีบประมาณ 5.ประมาณการค่าใช้จา่ย

พ.ศ. 2561 (อยูร่ะหวา่งรองบประมาณฯ )

7.เสนอแผนปฏบิติัการฯ ต่อ ปมท .

8.แจง้เวยีนหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งส่งรายชื่อ

บคุลากรเขา้รับการอบรม/รวบรวมรายชื่อ

/จดัท าใบลงทะเบยีน

9.ประสานงานด้านการอบรม (เชิญ

วทิยากร จดัเตรียมสถานที่/

โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม)
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กลุม่งานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

10.ยมืเงินทดลองราชการ

11.จดัท าเอกสารประกอบการอบรม

12.จดัท าวฒิุบตัรรับรองผลการอบรม

13.รวบรวม/ส่งหลักฐานหกัล้างเงินยมืฯ

14.ประเมินผลการอบรม

15.สรุปผลการอบรม

3.การจดัท าฐานขอ้มูลบคุลากรที่ 1. ออกแบบ/จดัท าฐานขอ้มูล ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 - - 1.ออกแบบ/จดัท าฐานขอ้มูล 50 - -

ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 2.ประสานงานกบัหน่วยงานที่ด าเนินการ ของขอ้มูลบคุลากร 2.ประสานงานกบัหน่วยงาน

สารสนเทศการการส่ือสาร อบรมตามสัญญาจา้งของ ศสส .สป. ที่ผ่านการอบรม ที่ด าเนินการอบรมตาม

ยอ้นหลัง 5 ปี 3.รวบรวมขอ้มูลของบคุลากรที่ผ่าน ด้านไอซีทีของ สัญญาจา้งของ ศสส.สป.

การอบรมที่ใช้งบประมาณของ ศสส .สป. กระทรวง 3.รวบรวมขอ้มูลของบคุลากร

4. บนัทึกขอ้มูล มหาดไทย ที่ผ่านการอบรมที่ใช้

5. ตรวจสอบความถกูต้อง งบประมาณของ ศสส.สป.

6. ประมวลผล/วเิคราะห์ 4.บนัทึกขอ้มูล

7. น าเสนอผู้บงัคับบญัชา 5.ตรวจสอบความถกูต้อง
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กลุม่งานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการสือ่สาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

4.การประชุมคณะกรรมการการ ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ จ านวนคร้ัง คร้ัง 12 - - จ านวน 5 คร้ัง 41.7 - -

บริหารและจดัหาระบบ
คอมพวิเตอร์ของ

บริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ ที่มีการประชุม

คอมพวิเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย เพือ่พจิารณา

กระทรวงมหาดไทย โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย

5.จดัท าแผนการจดัซ้ือครุภณัฑ์ 1.ส ารวจครุภณัฑ์ภายในหน่วยงาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 1.ส ารวจคุรุภณัฑ์ภายใน 25 - -

คอมพวิเตอร์ใหแ้กห่น่วยงานใน ในสังกดั สป.มท. ที่มีอายกุารใช้งาน ของการด าเนินงาน หน่วยงานในสังกดั สป .มท.

สังกดั สป.มท. เกนิกวา่ 7 ปี ที่มีอายกุารใช้งานเกนิกวา่

2.รวมขอ้มูล/ประมวลผลการส ารวจ 7 ปี

3.จดัสรรเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตามความ 2.รวมขอ้มูล/ประมวลผล

จ าเปน็ของหน่วยงาน การส ารวจ

4.จดัท าแผนความต้องการครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสังกดั

 สป.มท.
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ศสข. 1 - 12 

 
 



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการออกบ ารุงรักษา ออกท าการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนคร้ังที่เขา้ คร้ัง 2 คร้ัง 20,000 - ด าเนินการแล้วครบ 5 จงัหวดั 50 13,820 69.10

เชิงปอ้งกนั (PM) เคร่ืองมือ เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ท าการและครบ  ( ก.พ. - มี.ค. 61)

ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ของจงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ 5 จงัหวดั ทั้ง 5 จงัหวดั

ใหก้บัจงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ ได้แก ่พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบรีุ

สระบรีุ อา่งทอง และ สิงหบ์รีุ ใหม้ีความ

สะอาดเรียบร้อยสามารถใช้งานได้อยา่ง

มีประสิทธภิาพตลอดเวลา

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสาน

จงัหวดัในขา่ย

 - ตรวจซ่อมแกไ้ขอปุกรณ์

 - รายงานผู้บงัคับบญัชา

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

2.โครงการนิเทศงานใหก้บั ออกนิเทศงานด้านระบบเทคโนโลยี จ านวนคร้ังที่เขา้ คร้ัง 2 คร้ัง 40,000 - - - - -

เจา้หน้าที่กลุ่มงานขอ้มูล สารสนเทศและการส่ือสาร ใหก้บั ท าการและครบ

ส านักงานจงัหวดัในขา่ย  5 จงัหวดั เจา้หน้าที่กลุ่มงานขอ้มูลฯ ส านักงาน ทั้ง 5 จงัหวดั

จงัหวดัในขา่ย 5 จงัหวดั ได้แก่

พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบรีุ อา่งทอง

สระบรีุ และสิงหบ์รีุ

 - จดัท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - นิเทศงาน/ใหค้วามรู้/แลกเปล่ียน

ความรู้/รับทราบปญัหาและอปุสรรค

 - รวบรวมขอ้มูล/จดัท ารายงานเสนอ

ผู้บงัคับบญัชา

 - เผยแพร่ทางเวป็ไซต์
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

3.โครงการจดัล้างท าความ จา้งล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 8,000 - - - - -

ความสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ อากาศ ส านักงาน จ านวน 12 คร้ัง ของการด าเนินการ

ประจ าส านักงาน ตามมาตรการประหยดัพลังงานไฟฟา้

และเปน็การยดือายกุารใช้งานของ

เคร่ืองปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจา้ง

 - ขอความเหน็ชอบ/ขออนุมัติจา้ง

 - จดัท าใบส่ังจา้ง/ผู้รับด าเนินการ

 - ตรวจรับงานจา้ง

 - ขออนุมัติเบกิจา่ยเงินใหผู้้รับจา้ง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

4.โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่ จา้งเหมาบคุคลปฏบิติังานในต าแหน่ง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 180,000 180,000  ท าบนัทึกจา้งเหมาบคุคล 50 90,000 50

ปฎบิติังานต าแหน่ง เจา้หน้าที่    
 ระบบสารสนเทศ

เจา้หน้าที่ระบบสารสนเทศปฏบิติังานใน ของการด าเนินการ  ปฏบิติังานต าแหน่งเจา้หน้าที่

ระบบงานสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ ศสข .1  ระบบงานสารสนเทศ 1 คน

(อย.) เบกิจา่ยไปแล้ว  จ านวน

6 คร้ังฯ ละ 15,000 บาท

5.โครงการจา้งเหมา จา้งเหมาบคุคลในต าแหน่งพนักงาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 108,000 ท าบนัทึกจา้งเหมาบคุคล 50 54,000 50

ต าแหน่งพนักงานบริการ บริการ ปฏบิติัหน้าที่ท าความสะอาดทั้ง ของการด าเนินการ ต าแหน่งพนักงานบริการ

ภายในและภายนอกอาคาร ใหส้ะอาด จ านวน 1 คน เบกิจา่ยไปแล้ว

เรียบร้อย ตัดหญา้ ตกแต่งต้นไม้ ภายใน จ านวน 6 คร้ังๆ ละ

และบริเวณโดยรอบอาคาร ใหม้ีความ คร้ังละ 9,000 บาท

สวยงาม ร่มร่ืน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

6.โครงการออกใหบ้ริการติดต่อ ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทียมใน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 200,000 - ด าเนินการแล้ว 6 คร้ัง 100 92,625 46.31

ส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร ภารกจิถวายความปลอดภยัด้านการ ของการด าเนินการ

ดาวเทียม แบบ FTDMM ส่ือสารแด่ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ จ านวนคร้ังที่ร้อง

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ขอรับบริการต่อ

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จ านวนคร้ังที่

ตลอดจนภารกจิอืน่ตามที่ได้รับ ด าเนินการได้

มอบหมาย/ร้องขอ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ท าแผน

 - ประสานขอรถต ารวจทางหลวงน าฯ

 - ขอสนับสนุนเบอร์โทรศัพท์ ศสส .สป.

 - เตรียมความพร้อม/ทดสอบเคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ กอ่นออกปฏบิติัภารกจิ

 - ออกปฏบิติัภารกจิ

 - สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข./ผวจ/

 - รวบรวมขอ้มูล/เผยแพร่เวบ็ไซต์
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

7.โครงการใหบ้ริการระบบ ใหบ้ริการการประชุมระบบวดิีทัศน์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง จ านวนคร้ัง - - - - - -

ประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กบั ของจ านวนคร้ัง ที่ออก

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ที่ร้องขอรับบริการ ปฏบิติั
หน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ ต่อจ านวนคร้ัง หน้าที่

 - ได้รับหนังสือส่ังการ ที่ด าเนินการได้

 - ตืดต้ังเคร่ืองมือ/อปุกรณ์และทดสอบ

การใช้งาน

 - ปฏบิติัภารกจิจนเสร็จส้ิน

 -ร้ือถอนเคร่ืองมือส่ือสารเมื่อเสร็จภารกจิ

 - รายงานผลการปฏบิติังาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

8.โครงการออกตรวจซ่อม ออกท าการตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร ตามจ านวนคร้ังที่ คร้ัง จ านวนคร้ัง 20,000 - - - - -

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT และอปุกรณ์ ICT ของจงัหวดัในขา่ย ได้รับแจง้/ร้องขอ ที่ออก

ใหก้บัจงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ช ารุดขดัขอ้งใหส้ามารถใช้ และสามารถออก ปฏบิติั
หน้าที่งานได้ตามปกติ ปฏบิติังานได้ หน้าที่

 - ได้รับค าร้องขอ ผลส าเร็จตาม

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ วตัถปุระสงค์

 - ตรวจซ่อมแกไ้ขอปุกรณ์

 - รายงานผู้บงัคับบญัชา

9.โครงการพฒันาปรับปรุง พฒันาปรับปรุงระบ Website ให้ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 10,000 - ด าเนินการ 50 - -

Website สามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารได้สะดวก ของการด าเนินการ

   - Internet รวดเร็ว และสามารถใหบ้ริการได้อยา่งมี ตามภารกจิ

   - Intranet ประสิทธภิาพ ทันต่อสถานการณ์และ

ทันสมัย

 - ออกแบบความต้องการของเวป็ไซต์

 - เลือกแบบตามความต้องการ

 - พฒันา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)

 - น าเขา้ขอ้มูล
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

10.โครงการติดตาม ด าเนินการตรวจสอบการใช้งานของ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการ 50 - -

ความกา้วหน้าการใช้งาน ระบบปอ้งกนัไวรัส เปน็ประจ าทุกวนั ของการด าเนินการ

ระบบปอ้งกนัไวรัสแบบองค์กร  - ประสานกบัหน่วยงานส่วนกลางที่

ของ ศสข.1 (อย. ) และ จงัหวดั รับผิดชอบด าเนินการแกไ้ข  เมื่อเกดิปญัหา

ในขา่ย 5 จงัหวดั  - รายงานให ้ผอ.ศสข.1 (อย.)

ทราบทุกสัปดาห์

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป.

 - น าลงเวบ็ไซต์

  61



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ผลงาน
                  หน่วย : บาท

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา

ศสข.1 (พระนครศรีอยธุยา)

11.โครงการจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ จดัซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ที่จ าเปน็ต่อ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 50,000 - - - - -

 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ในการ การปฏบิติังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของการด าเนินการ

ปฏบิตังานด้านเทคโนโลยี และการส่ือสาร เพือ่ใหก้ารท างานมี

สารสนเทศและการส่ือสาร ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทั้งการจา้ง

ซ่อมอปุกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถใช้งานได้

อยา่งมีสิทธภิาพ

 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจา้ง/ผู้ขาย

 - ขอความเหน็ชอบ/ขออนุมัติจา้ง/ซ้ือ

 - จดัท าใบส่ังจา้ง/ซ้ือ

 - ตรวจรับงานจา้ง/วสัดุ

 - ขออนุมัติเบกิจา่ยเงินใหผู้้รับจา้ง/ผู้ขาย
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 1.1  ด าเนินการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

 อปุกรณ์เครือขา่ย,อปุกรณ์ส่ือสาร ระบบและอปุกรณ์ ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

 และด้าน ICT  MD110 และตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ตรวจสอบและ งาน

Phone  ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) บ ารุงรักษาระบบ  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 - จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ และอปุกรณ์ ด าเนินงาน

ผู้บงัคับบญัชา 1 เดือน/ชุด  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 -ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือนปฏบิติังานที่ก าหนดไว้  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ คิดเปน็

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

1.2 ด าเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ปอ้งกนัไวรัส เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกขา่ย สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

แบบองค์กรของ ศสข.2 (ชลบรีุ) และ ตรวจสอบและ งาน

จงัหวดัในขา่ย บ ารุงรักษาการใช้  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ งานระบบปอ้งกนั ด าเนินงาน

ผู้บงัคับบญัชา ไวรัส  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือนด าเนินงาน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

ปฏบิติังานที่ก าหนดไว้ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี คิดเปน็

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ

64



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

1.3 ด าเนินการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ระบบและอปุกรณ์ส่ือสัญญาณของ ศสข .2 สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

(ชลบรีุ) ตรวจสอบและ งาน

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ บ ารุงรักษาและ  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

ผู้บงัคับบญัชา อปุกรณ์ส่ือ ด าเนินงาน

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ สัญญาณ  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

ด าเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือนปฏบิติังานที่ก าหนดไว้  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ คิดเปน็

65



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

1.4 ด าเนินการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

วงจรเช่าส่ือสัญญาณความเร็ว 2 Mbps สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) และจงัหวดั ตรวจสอบและ งาน

ในขา่ย บ ารุงรักษาวงจร  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ เช่าส่ือสัญญาณ ด าเนินงาน

ผู้บงัคับบญัชา ความเร็ว 2 Mbps  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือนด าเนินงาน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

ปฏบิติังานที่ก าหนดไว้ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี คิดเปน็

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

1.5 ด าเนินการรวบรวมรายงานการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ตรวจสอบ/บ ารุงรักษา เคร่ืองยนต์ก าเนิด สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

ไฟฟา้ ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) ตรวจสอบและ งาน

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ บ ารุงรักษาระบบ  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

ผู้บงัคับบญัชา และอปุกรณ์เคร่ือง ด าเนินงาน

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ ยนต์ก าเนิดไฟฟา้  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

ด าเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือนปฏบิติังานที่ก าหนดไว้  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ คิดเปน็
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

1.6 ด าเนินการรวบรวมรายงานการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ตรวจสอบ/บ ารุงรักษาการใช้งานระบบ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

วงจรเช่า ISDN แบบ BAI  ของ ตรวจสอบและ งาน

ศสข.2 (ชลบรีุ) บ ารุงรักษาการใช้  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ งานระบบวงจรเช่า ด าเนินงาน

ผู้บงัคับบญัชา ISDN แบบ BAI  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือนด าเนินงาน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือน - ด าเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

ปฏบิติังานที่ก าหนดไว้ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี คิดเปน็

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ

68



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

2.รายงานการตรวจซ่อม อปุกรณ์ ด าเนินการตรวจซ่อม อปุกรณ์เครือขา่ย จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

เครือขา่ย,อปุกรณ์ส่ือสาร และ และอปุกรณ์ส่ือสารและด้าน ICT ของ สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

ด้าน ICT  ศสข.2 (ชลบรีุ) และจงัหวดัในขา่ย ตาม ตรวจสอบ อปุกรณ์ งาน

ภารกจิหลักและได้รับการร้องขอ เครือขา่ย และ  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ อปุกรณ์ส่ือสาร ด าเนินงาน

ผู้บงัคับบญัชา 1 เดือน/ชุด  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือนด าเนินงาน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือน - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/การ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต .4.3  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

 - น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล คิดเปน็

ให ้ศสส.สป. ทราบ

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

3. รายงานการติดต้ัง / ร้ือถอน ด าเนินการรวบรวมรายงานการติดต้ัง / จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

อปุกรณ์เครือขา่ย, อปุกรณ์ส่ือสาร ร้ือถอนอปุกรณ์เครือขา่ย , อปุกรณ์ส่ือสาร สรุปผลการ งานและเสนอแผนการปฏบิติั

และด้าน ICT และด้าน ICTของ ศสข.2 (ชลบรีุ)  และ ติดต้ัง / ร้ือ ถอน งาน

จงัหวดัในขา่ยตามภารกจิหลักและได้รับ อปุกรณ์เครือขา่ย  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

การร้องขอ อปุกรณ์ส่ือสาร ด าเนินงาน

 - จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ 1 เดือน/ชุด  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

ผู้บงัคับบญัชา แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือน - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือนด าเนินงาน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

 - สรุปรายงานผลการปฏบิติังานด้าน ICT ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

(ร.1 และ ร.1/1) รายเดือน ตามแบบ  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

รต.4.1 คิดเปน็

 - น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล

ให ้ศสส.สป ทราบ

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

4. การนิเทศงานและตรวจเยีย่ม ด าเนินการออกพืน้ที่ตรวจเยีย่มและ
นิเทศงานจงัหวดัลูกขา่ย เพือ่รับฟงัปญัหา

ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 87.5 60,000 - ด าเนินการครั้งที ่1 31.25 17,640 29

ลูกขา่ยเพือ่ใหค้วามรู้และรับทราบ นิเทศงานจงัหวดัลูกขา่ยเพือ่รับฟงัปญัหา ในการด าเนินงานฯ  - ตรวจเยีย่มในพืน้ที่จงัหวดั

ถงึปญัหาและอปุสรรคของแต่ละ พร้อมน าขอ้มูลมาช่วยกนัแกไ้ข ปรับปรุง (ร้อยละ 6.25 / ระยอง ระหวา่งวนัที่

จงัหวดัเพือ่น าเสนอ ศสส .สป. ใหดี้ขึน้ และใหค้ าปรึกษาแนะน าทางด้าน จงัหวดั / คร้ัง) 17-19 มกราคม 2561

บริหารการส่ือสารและด้านเทคนิคอืน่ๆ  - ตรวจเยีย่มในพืน้ที่จงัหวดั

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ ฉะเชิงเทรา และจงัหวดั

ผู้บงัคับบญัชา ปราจนีบรีุ ระหวา่งวนัที่

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 21-23 กมุภาพนัธ ์2561

ด าเนินงาน  - ตรวจเยีย่มในพืน้ที่จงัหวดั

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน จนัทบรีุ และจงัหวดัตราด

งานที่ก าหนดไว ้(จงัหวดัละ 2 คร้ัง / ระหวา่งวนัที่ 21-23 มีนาคม

ปงีบประมาณ) 2561

 - รับทราบปญัหาและอปุสรรคในพืน้ที่

และเสนอแนะใหค้ าปรึกษา พร้อมแลก

เปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั

 - ด าเนินงานตรวจสอบและตรวจซ่อม

 พร้อมรายงานผลตามแบบ ร .2 ในกรณี

ที่พบวา่อปุกรณ์ส่ือสารขดัขอ้ง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

 - บนัทึกผลการนิเทศงานและตรวจ

เยีย่มของแต่ละจงัหวดัในขา่ย

 - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจ

เยีย่มของแต่ละจงัหวดัในขา่ย ให้

 ผู้บงัคับบญัชาทราบ

 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบยีบ

 กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการฯ

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ด าเนินการจดัหาอปุกรณ์เพือ่ปรับปรุง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 75 45,000 - ไตรมาสที ่2 - - -

ภายในตู้ MDF ของชุมสาย ระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF / จดัท า ในการด าเนินงานฯ ได้จดัท าแผนการปฏบิติังาน

โทรศัพท์มหาดไทยใหก้บัจงัหวดั ทะเบยีนผังหมายเลขโทรศัพท์ประจ าตู้ (ร้อยละ 12.5 / และผู้บงัคับบญัชาอนุมัติ

ในขา่ย  MDF และปรับปรุง และติดต้ังอปุกรณ์ จงัหวดั) แผนการด าเนินงานแล้ว อยู่

ปอ้งกนัไฟฟา้จากคู่สายตอนนอกที่เขา้มา ระหวา่งการขออนุมัติเดินทาง

เชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110 ไปราชการตามแผนงานที่

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ ก าหนดไว้

ผู้บงัคับบญัชา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

 - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ

ด าเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้

 - ด าเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง

ภายในตู้ MDF จงัหวดัในขา่ย

 - บนัทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม

 และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร (ตาม

แบบ ร.2) และรายงานเปน็รายเดือน

(ตามแบบ รต.4.3)

 - รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ

จงัหวดัในขา่ย ใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ
 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

6.การปฏบิติัภารกจิระบบส่ือสาร ด าเนินการสนับสนุนระบบส่ือสาร ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 120,000 - ไตรมาสที่ 2 50 74,560 62.13

ดาวเทียมเคล่ือนที่ C-Band หรือ ดาวเทียมเคล่ือนที่ C-Band หรือ ในการด าเนินงาน (รวม 4 1.ปฏบิติัภารกจิถวายความ

Ku-Band Ku-Band  เพือ่ถวายความปลอดภยัด้าน  =(จ านวนคร้ัง ไตรมาส) ปลอดภยัด้านการส่ือสารแด่

 - ถวายความปลอดภยัด้าน การส่ือสาร และภารกจิที่ส าคัญตามที่ ความส าเร็จใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การส่ือสารแด่พระบาทสมเด็จ ได้รับการร้องขอในพืน้ที่จงัหวดัลูกขา่ย การด าเนินงาน / สยามบรมราชกมุารี ทรงเสด็จ

พระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้ และพืน้ที่จงัหวดัอืน่ๆ  จ านวนคร้ังการ เยีย่มโรงเรียนต ารวจตระเวน

พระบรมราชินีนาถและพระบรม  -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอ ร้องขอ) X 100 ชายแดนในพืน้ที่จงัหวดัจนัทบรีุ

วงศานุวงศ์ ผู้บงัคับบญัชา  และใหน้ ามาคิด ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน

 -จดัเครือขา่ยด้านการส่ือสารใน  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ เปน็ไตรมาสโดย ชายแดนบา้นน้ าแดง

ภารกจิความมั่นคงของชาติ/ ด าเนินงาน น าผลที่ได้หาร 4  ต าบลบางชัน อ าเภอขลุง

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั/  - ด าเนินงานตามแผนฯ เมื่อได้รับการ (ไตรมาส) จงัหวดัจนัทบรีุ ระหวา่งวนัที่

การเลือกต้ัง และภารกจิอืน่ๆ ร้องขอใหส้นับสนุนระบบส่ือสาร 28-30 มกราคม 2561

ตามที่ได้รับการร้องขอ ดาวเทียมเคล่ือนที่ C-Band หรือ

Ku-Band  ตามภารกจินั้นๆ พร้อม

รายงานผลการติดต้ัง / ร้ือถอน ตามแบบ

 ร.1 และ ร.1/1
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

 -รายงานผลปฏบิติังานต่อผู้บงัคับบญัชา 2. ปฏบิติัภารกจิเชื่อมโยงและ

 และรายงานผลให ้ศสส .สป. ทราบทุก
คร้ังหลังปฏบิติัภารกจิแล้วเสร็จ

วางเครือขา่ยส่ืสารการประชุม

คร้ังหลังปฏบิติัภารกจิแล้วเสร็จ คณะรัฐมนตรีอยา่งเปน็ทางการ

 - สรุปผลการปฏบิติัภารกจิส่ือสาร นอกสถานที่ และการตรวจ

ดาวเทียมเปน็รายไตรมาสตามแบบ รต .5 ติดตามการด าเนินการตาม

 - สรุปการปฏบิติังานประจ าปี นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งรับ

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ รับฟงัปญัหาและขอ้คิดเหน็

 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณการ ต่างๆ จากประชาชนจงัหวดั

เดินทางไปราชการตามระเบยีบ ตราด และจงัหวดัจนัทบรีุ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิ ณ โรงเรียนบา้นเปร็ดใน

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการฯ ต าบลหว้งน้ าขาว อ าเภอเมือง

จงัหวดัตราด และมหาวทิยาลัย

ราชภฎัร าไพพรรณี

75



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

7.การจา้งเหมาท าความสะอาด ด าเนินการจา้งเหมาท าความสะอาด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 99,600 8,300 ไตรมาสที ่2 50 49,800 50

อาคารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารส านักงานศูนยเ์ทคโนโลยี  ในการเบกิจา่ย ต่อปี ต่อเดือน ด าเนินการตามสัญญาจา้ง

และการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) สารสนเทศและการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) งบประมาณ=
(จ านวนคร้ัง

เหมาและได้มีการเบกิจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ 2561 จ านวน 1 คน (จ านวนคร้ัง ค่าจา้งไปแล้วจ านวน 6 งวด

  - ได้รับแจง้จดัสรรงบประมาณ ความส าเร็จใน

ประจ าป ี2561 ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) การด าเนินการจา้ง

 - ด าเนินการจดัหาการจา้ง  /จ านวนคร้ังใน

 - ขออนุมัติจดัจา้งและท าสัญญาจา้ง การเบกิจา่ย

 - ตรวจรับงานจา้งและรายงานผล งบประมาณ) X

 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณฯ 100 และใหน้ ามา

คิดเปน็ไตรมาส

โดยน าผลที่ได้หาร

4 (ไตรมาส)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

8.แผนงานพฒันาทรัพยากร ด าเนินการจดัส่งเจา้หน้าที่ของ ศสข .2 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 60,000 - ไตรมาสที ่2 50 35,890 6

มนุษย ์ในด้านเทคโนโลยี (ชบ.) เขา้รับการฝึกอบรมในโครงการ ในการเขา้รับการ 1.อบรมหลักสูตรการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี ต่างๆ โดยพจิารณาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฝึกอบรม บ ารุงศูนยข์อ้มูลกลาง

การส่ือสาร และ Competency ของบคุลากร (จ านวนคร้ัง ระหวา่ง 8-9 ก.พ. 61

 -ได้รับแจง้หลักสูตรการอบรมฯ ความส าเร็จใน

 -ด าเนินการส่งรายชื่อเจา้หน้าที่ของ การส่งเจา้หน้าที่

ศสข.2 (ชบ.) เพือ่เขา้รับการฝึกอบรมฯ เขา้รับการอบรม /

 -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  จ านวนคร้ังการ

 -ท าหนังสือส่งตัวผู้เขา้ฝึกอบรม จดัอบรมของ

 -ผู้เขา้ฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรม หน่วยงาน)X 100

ต่อผู้บงัคับบญัชาหลังผ่านการฝึกอบรม  และใหน้ ามาคิด

 -ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณการ เปน็ไตรมาสโดย

เดินทางไปฝึกอบรมตามระเบยีบ น าผลที่ได้หาร

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิ 4 (ไตรมาส)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

9.การใหบ้ริการระบบการ รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) กบั สรุปผลการประชุม งานและเสนอแผนการปฏบิติั

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่ๆ ผ่านระบบวดิีทัศน์ งาน

ตามภารกจิหลักและได้รับการร้องขอ ทางไกล (VCS)  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนปฏบิติังานเสนอผู้บงัคับบญัชา 1 เดือน/ชุด ด าเนินงาน

 -ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 -สรุปรายงานผลการประชุมผ่านระบบ แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือนวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2 ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือน -น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

ให ้ศสส.สป ทราบ ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 -สรุปการปฏบิติังานประจ าปี  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

งบประมาณพร้อมขอ้เสนอแนะ คิดเปน็
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

10.การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ด าเนินการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน ร้อยละของ คร้ัง 12 - -  - ผ่านการจดัท าแผนการปฏบิติั 10 - -

ของหน่วยงานผ่านทางเวบ็ไซต์ และประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงานของ ความส าเร็จใน งานและเสนอแผนการปฏบิติั

หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วขอ้ง ผ่านทาง การด าเนินงานฯ งาน

เวบ็ไซต์ใหเ้ปน็ปจัจบุนัทุกเดือน  - ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการ 10

 -จดัท าแผนการปฏบิติังานและเสนอ ด าเนินงาน

แผนการปฏบิติังาน  - ด าเนินงานตรวจสอบตาม 15

 -ผู้บงัคับบญัชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการปฏบิติังานในเดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2560จ านวน 3 เดือน -ด าเนินการจดัหาและจดัท าขอ้มูล ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 

เดือนเผยแพร่ตามแผนที่ก าหนด  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 15

 -รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน ต.ค.60 -  มี.ค.61 จ านวน 6 ชุด

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชา  - ผลการด าเนินการไตรมาส 2 50

 -น าออกเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ ศสข .2 คิดเปน็

(ชลบรีุ)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

11.การจดัจา้งตรวจสอบและ ด าเนินการจดัจา้งตรวจสอบการท างาน ร้อยละของ ร้อยละ 75 12,000 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ - - -

ล้างท าความสะอาดระบบ ของระบบเคร่ืองปรับอากาศ และล้าง ความส าเร็จของ

เคร่ืองปรับอากาศ ใน ศสข . 2 ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายใน การด าเนินงานฯ =

(ชลบรีุ) ศสข.2 (ชลบรีุ) จ านวน 8 เคร่ือง (จ านวนความ

เพือ่ประหยดัพลังงาน ตามาตรการ ส าเร็จในการตรวจ

ประหยดัพลังงาน และเปน็การยดือายุ สอบ และท าความ

การใช้งาน สะอาด / จ านวน

 - ด าเนินการจดัหาบริษทั/ ร้านค้าเพือ่ เคร่ืองปรับอากาศ)

จดัจา้ง ตรวจสอบการท างานระบบเคร่ือง x 100

ปรับอากาศ และล้างท าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศของ ศสข . 2 (ชลบรีุ)

2 คร้ัง / เคร่ือง / ปี

 - ขออนุมัติจดัจา้งฯ

 - ตรวจรับและรายงานผลการด าเนินงาน

ใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ

 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

เปา้หมาย

ร้อยละหน่วยนับ
ค่า

เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วย : บาทศสข. 2 (ชลบรุ)ี 

12. จดัซ้ือ จดัจา้ง วสัดุ ด าเนินการ จดัซ้ือวสัดุ และจดัจา้งซ่อม ร้อยละของ ร้อยละ 100 300,000 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ - - -

ครุภณัฑ์ ของศูนยเ์ทคโนโลยี ครุภณัฑ์ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ความส าเร็จ

สารสนเทศและการส่ือสารเขต 2 และการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) เมื่อมีการจดัซ้ือ 

(ชลบรีุ)  - ได้รับแจง้จดัสรรงบประมาณ จดัจา้ง

งบประมาณประจ าป ี2561 ของ

 ศสข.2 (ชลบรีุ)

 - ด าเนินการจดัหาบริษทัร้านค้าเพือ่จา้ง ,

จดัหาวสัดุ และอปุกรณ์ตามความต้องการ

ของ ศสข.2 (ชลบรีุ)

 - ขออนุมัติจดัจา้ง , จดัหาวสัดุและ

อปุกรณ์

 - ตรวจรับและรายงานผลการด าเนินงาน

 ใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ

 - ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณ
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

1. สรุปการเบกิจา่ยงบด าเนินการ  -เสนอขออนุมัติเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ระดับความส าเร็จ บาท 100% รวมรับจ านวน - สามารถด าเนินขออนุมัติฯ 68.59 เบกิจา่ยจ านวน
 89,290.-บาท

68.59

ประจ าปงีบประมาณ 2561 ประจ าป ี2561 หมวดค่าตอบแทนใช้ ในการใช้จา่ย 105,000.-  บาท งบประมาณ ประจ าป ี2561 174,928.47

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ สอยวสัดุ ต่อ ผอ.ศสข.3 นฐ. งบประมาณ 2561 (งวดที่ 1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ บาท

 -เสนอขอเบกิจา่ยเงินงบประมาณประจ า หมวดค่าตอบแทน ต่อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จ านวน

ป ี2561 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ ใช้สอยวสัดุ 174,928.47 บาท

ต่อหวัหน้าส านักงานจงัหวดันครปฐม

2. การบริหารงานงบประมาณ ด าเนินการบริหารจดัการงานงบประมาณ บริหารจดัการงาน บาท 100% 255,000.-บาท - สามารถบริหารจดัการงาน 68.59  -เบกิจา่ยจ านวน 68.59

(งานการเงินและบญัชี,งาน โดยใหส้อดคล้องกบัแผนปฏบิติัราชการ งบประมาณ โดย งบประมาณในการจดัซ้ือ/ 174,928.47

เบกิจา่ยงบประมาณ, งานจดัซ้ือ/ ประจ าป ี2561 และงบประมาณที่ได้รับ ใหส้อดคล้องกบั จดัจา้งและการเบกิจา่ย บาท

จดัจา้ง  งานพสัดุ   และสถานที่ ) จากส่วนกลาง แผนปฏบิติัราชการ ส าเร็จตามเปา้หมาย ดังนี้  -คงเหลือจ านวน

ประจ าป ี2561  -ค่าใช้สอย 80,071.53 บาท

และงบประมาณที่ รับจ านวน 255,000.- บาท

ได้รับจากส่วนกลาง

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

140,000.- บาท  -ค่าสาธารณูปโภค 79.30  -เบกิจา่ยจ านวน 79.30

รับจ านวน  140,000 บาท 111,030.77

บาท

 -คงเหลือจ านวน

109,549.10

บาท

3.การนิเทศงาน ใหค้ าปรึกษา ใหค้ าปรึกษา นิเทศงานทางด้าน ร้อยละของ จงัหวดั 7 / ปี ค่าเบีย้เล้ียง/ - สามารถใหค้ าปรึกษานิเทศงาน 50 เบกิจา่ยเงิน

พร้อมทั้งท าการบ ารุงรักษาเชิง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวนสถานี ค่าเดินทาง ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน   -บาท

ปอ้งกนัอปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร ใหแ้กน่ายช่างไฟฟา้และผู้เกีย่วขอ้ง ส่ือสารจงัหวดัใน จ านวน -บาท และการส่ือสาร  

ระบบต่างๆใหพ้ร้อมใช้งานได้ พร้อมทั้งท าการบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั ขา่ย (7 จงัหวดั) ที่ จ านวน 1 จงัหวดั

อยา่งต่อเนื่องที่สถานีส่ือสาร เกีย่วกบัเคร่ืองมือส่ือสารระบบต่างๆ ได้รับการนิเทศงาน  - ม.ค. 61 - นฐ. 

ส านักงานจงัหวดัในขา่ยรวม7 และค าปรึกษา  - ก.พ.. 61 - นฐ.

จงัหวดัได้แกจ่งัหวดันครปฐม ด้านเทคโนโลยี  - มี.ค.. 61 - นฐ.

ราชบรีุ เพชรบรีุ สมุทรสาคร สารสนเทศและ

สมุทรสงคราม กาญจนบรีุ และ การส่ือสาร

ประจวบคีรีขนัธ์
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

4.จา้งเหมาพนักงานบริการ ด าเนินการจา้งเหมาพนักงานบริการ เพือ่ สามารถจา้งเหมา 1 งาน 100% 108,000.-บาท - สามารถด าเนินการจา้งเหมา 48.92  -เบกิจา่ยจ านวน 48.92

เพือ่ท าความสะอาดที่ท าการ ท าความสะอาดที่ท าการศูนยเ์ทคโนโลยี พนักงานบริการ และขออนุมัติฯ เบกิจา่ย 52,838.67 บาท

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ สารสนเทศและการส่ือสารเขต3 

(นครปฐม)
เพือ่ท าความ

สะอาด
งบประมาณ ประจ าป ี2561  -คงเหลือจ านวน

การส่ือสารเขต3 (นครปฐม) และ  (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ที่ท าการศูนยเ์ทค หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ 55,161.33 บาท

บริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจา้งของ สป .มท. โนโลยสีารสนเทศ ต่อ ผอ.ศสข.3 นฐ.  จ านวน

การจา้งของ สป.มท. พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และการส่ือสาร 52,838.67 บาท (เดือนละ

และมีการเบกิจา่ยงบประมาณ เขต3 (นครปฐม) 9,000.- จ านวน 6 เดือน)

ค่าจา้งเหมาเปน็รายเดือน และบริเวณโดยรอบ

พร้อมทั้งคณะ

กรรมการได้

ตรวจรับงาน และ

มีการเบกิจา่ย

งบประมาณค่าจ้าง

เหมาเปน็รายเดือน
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

5.จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ สามารถจา้งเหมา 1 งาน 100% 144,000.- บาท - สามารถด าเนินการจา้งเหมา 48.92  -เบกิจา่ยจ านวน 48.92

ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และการ พนกังานขบัรถยนต์ และขออนุมัติฯ เบกิจา่ย 70,450.90 บาท

และการส่ือสารเขต3 (นครปฐม) ส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลักเกณฑ์ ของศูนยเ์ทคโน งบประมาณ ประจ าป ี2561  -คงเหลือจ านวน

ตามหลักเกณฑ์การจา้งของ การจา้งของ สป.มท. พร้อมทั้ง โลยสีารสนเทศ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ 73,549.10 บาท

สป.มท. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน และมีการ และการส่ือสาร  ต่อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จ านวน

เบกิจา่ยงบประมาณค่าจา้งเหมา เขต3 (นครปฐม) 70,450.90 บาท (เดือนละ

เปน็รายเดือน พร้อมทั้ง 12,000.- จ านวน 6 เดือน)

คณะกรรมการได้

ตรวจรับงาน และ

มีการเบกิจา่ย

งบประมาณ

ค่าจา้งเหมาเปน็

รายเดือน
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

6.ใหบ้ริการระบบประชุม ใหบ้ริการระบบประชุมวดิีทัศน์ทางไกล ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 100% - - สารมารถใหบ้ริการระบบ 50 - -

วดิีทัศน์ทางไกล (Video กบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ในการใหบ้ริการ
ระบบประชุมวดิี

ประชุมวดิีทัศน์ทางไกลกบั
Conference System) ต่างๆ ที่ร้องขอ ระบบประชุมวดิี กระทรวง ทบวง กรม และ

ทัศน์ทางไกล หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ

 (VCS) เทียบกบั จ านวน 19 คร้ัง ด าเนินการ
จ านวนคร้ัง ส าเร็จจ านวน 19 คร้ัง
ที่ร้องขอ

7.ใหบ้ริการด้วยรถยนต์ส่ือสาร ใหบ้ริการระบบส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 100% - - สามารถใหบ้ริการระบบ 50 - -

ดาวเทียมเคล่ือนที่ ในภารกจิถวายความปลอดภยัด้านส่ือสาร ในการใหบ้ริการ ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ ใน

ใหบ้ริการด้วย ภารกจิถวายความปลอดภยั

รถยนต์ส่ือสาร ด้านส่ือสาร ร้องขอจ านวน  

ดาวเทียมเคล่ือนที่ 5  คร้ัง ด าเนินการส าเร็จ

จ านวน 5 คร้ัง

8.ตรวจสอบอปุกรณ์เคร่ืองมือ ด าเนินการตรวจสอบอปุกรณ์ระบบ ATM อปุกรณ์เคร่ืองมือ คร้ัง ร้อยละ 85 - - ด าเนินการตรวจสอบอปุกรณ์ 50 - -

ส่ือสาร ICT / ระบบเครือขา่ยที่ ระบบส่ือสารขอ้มูล, ระบบโทรศัพท์ ส่ือสาร ICT/ระบบ เคร่ืองมือส่ือสาร สามารถ 

เชื่อมโยงระหวา่งส่วนกลางและ ระบบไฟฟา้ ระบบวดิีทัศน์ทางไกล เครือขา่ยใหใ้ช้งาน ใช้งานได้เปน็ปกติและต่อเนื่อง

จงัหวดัในขา่ยรวม 7 จงัหวดั อปุกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง  เปน็ประจ าทุกวนั ได้ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 85
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

ร้อยละ

เปา้หมาย ผลงานงบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

9.การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั ด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั พร้อม เคร่ืองมือส่ือสาร คร้ัง ร้อยละ 85 - - เคร่ืองมือส่ือสารทุกระบบ 50 - -
ระบบ ICT ทุกระบบ (แม่ขา่ย) ทั้งท าความสะอาดอปุกรณ์ระบบ MPLS, สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานได้ปกติและ

ส่ือสารขอ้มูล, โทรศัพท์/โทรสาร, ระบบ ต่อเนื่องไม่น้อย ต่อเนื่อง
VCS และระบบไฟฟา้ ทุก 1 สัปดาห์ กวา่ร้อยละ 85

10.การใหบ้ริการระบบ ด าเนินการส่งหนังสือที่ออกโดย ศสข .3 หนังสือที่ออกโดย ฉบบั ร้อยละ 70 - - สามารถด าเนินการส่งหนังสือ 50 - -
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ นฐ. ถงึ ผอ.ศสส.สป. ผ่านระบบ สาร ศสข.3 นฐ.  ถงึ ที่ออกโดย ศสข.3 นฐ. ถงึ

บรรณอเิล็กทรอนิกส์ ผอ.ศสส.สป. ผอ.ศสส.สป. ผ่านระบบสาร
ส่งผ่านระบบ บรรณอเิล็กทรอนิกส์  

จ านวนหนังสือที่ส่ง เท่ากบั สารบรรณ จ านวนหนังสือที่ส่งเท่ากบั 19
อเิล็กทรอนิกส์ จ านวนที่ส่งผ่านระบบฯ
ไม่น้อยกวา่ เท่ากบั 19 ฉบบั
ร้อยละ 70

11.บริการ – รับส่งเอกสารขา่ว ด าเนินการส่งขา่วผ่านระบบโทรสารและ ส่งขา่วผ่านระบบ ฉบบั ร้อยละ 85 - - สามารถส่งขา่วผ่านระบบ 50 - -
ผ่านระบบโทรสาร และ E - Mail  Email  ระหวา่งส่วนกลางและจงัหวดั โทรสารและEmail โทรสารและ Email  ระหวา่ง

ในขา่ยรวม 7 จงัหวดั ได้แกจ่งัหวดั ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนกลางและจงัหวดัในขา่ย
นครปฐม ราชบรีุ  เพชรบรีุ สมุทรสาคร และจงัหวดัในขา่ย รวม 7 จงัหวดั ส าเร็จ ดังนี้
สมุทรสงคราม กาญจนบรีุ และ รวม 7 จงัหวดั ขา่วรับ   = 109 ฉบบั
ประจวบคีรีขนัธ์ ไม่น้อยกวา่ ขา่วส่ง    = 763 ฉบบั

ร้อยละ 85 ขา่วผ่าน  = 872 ฉบบั
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ศสข. 4 (นครราชสมีา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการจา้งเหมาพนักงาน ท าสัญญาจา้งเหมาพนักงานบริการ ความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 108,000 ได้ท าสัญญาจา้งเหมา 50 54,000 50

บริการ ประจ า ศสข.4 (นม.) บริการ เดือนละ 9,000 บาท จ านวน ของการด าเนินงาน พนักงานบริการ จ านวน

1 คน ระยะเวลา 12 เดือน จา้งเหมา 1 คร้ัง 1 คน เปน็เวลา 6 เดือน

และผลการปฏบิติั (ไตรมาส 1, 2) เดือนละ

งานจ านวน 9,000 บาท และเบกิจา่ย

12 เดือน เงินค่าจา้งเหมาเสร็จส้ิน

เรียบร้อย

2.โครงการจา้งเหมาพนักงาน ท าสัญญาจา้งเหมาบริการพนักงานรักษา ความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 108,000 ได้ท าสัญญาจา้งเหมาบริการ 50 54,000 50

รักษาความปลอดภยัอาคาร ความปลอดภยัอาคารสถานที่ราชการ ของการด าเนินงาน รักษาความปลอดภยัสถานที่

สถานที่ของ ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 1 คน จา้งเหมา 1 คร้ัง ราชการ จ านวน 1 คน เปน็

12 เดือน และผลการปฏบิติั เวลา 6 เดือน (ไตรมาส 1, 2)

งานจ านวน เดือนละ 9,000 บาท และ

12 เดือน เบกิจา่ยเงินค่าจา้งเหมา

เสร็จส้ินเรียบร้อย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
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ศสข. 4 (นครราชสมีา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

3.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ท าปฏทิินการตรวจสอบสภาพการท างาน ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 - - ได้ท าปฏทิินพร้อมท าการ 50 - -

เคร่ืองมือส่ือส่ือสารและอปุกรณ์ ของเคร่ืองมือส่ือสาร และอปุกรณ์ ICT การด าเนินงาน
เปน็รายเดือน

ตรวจสอบสภาพการท างาน

ICT ทุกระบบ ทุกวนัท าการทุกระบบ เปน็รายเดือน ของระบบเคร่ืองมือส่ือสาร

และอปุกรณ์ ICT ทุกระบบ

เปน็ประจ าทุกวนั ระยะเวลา

จ านวน 6 เดือน

4.โครงการใหบ้ริการระบบ เชื่อมโยงติดต้ังเครือขา่ยพร้อมใหบ้ริการ ความส าเร็จวดั ร้อยละ 100 - - ได้น ารถยนต์ส่ือสารดาวเทียม 100 186,986 100

ดาวเทียมส่ือสารแบบเคล่ือนที่ ด้านการส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร
ดาวเทียม

ตามจ านวนคร้ังที่ ออกปฏบิติัภารกจิจนเสร็จส้ิน

(Mobile) ดาวเทียม สามารถออก ตามขอ้ส่ังการ รายไตรมาส 1

ปฏบิติังานและ จ านวน 4 คร้ัง เปน็เงิน

ใหบ้ริการด้าน 112,700.- บาท

การส่ือสารได้ ไตรมาส 2 จ านวน 7 คร้ัง

เปน็เงิน 74,286 บาท

สามารถเบกิจา่ยเงิน

งบประมาณเสร็จส้ิน

ครบถว้นเรียบร้อย
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ศสข. 4 (นครราชสมีา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

5.โครงการใหบ้ริการระบบ ติดต้ัง ควบคุมบริการประชุมระบบวดิีทัศน์ ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 - - ได้ใหบ้ริการประชุมระบบ 100 - -

ประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ทางไกล แกก่ระทรวง / ทบวง / กรม การด าเนินงานเปน็ วดิีทัศน์ทางไกล ตามที่ได้รับ

ตามที่ได้รับมอบหมาย ไปตามจ านวนคร้ัง มอบหมายจนเสร็จส้ินภารกจิ

ที่สามารถติดต้ัง ไตรมาสที่ 1 จ านวน 18 คร้ัง

และใหบ้ริการ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 17 คร้ัง

ระบบได้ต่อ รวมเปน็จ านวนทั้งส้ิน 35 คร้ัง

จ านวนคร้ังขอ้

ส่ังการหรือร้องขอ

6.โครงการพฒันาบคุลากร จดัส่งเจา้หน้าที่เขา้รับการฝึกอบรมตาม ความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ได้รับแจง้และจดัส่งบคุลากร 100 2,682 100

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ โครงการที่ได้รับแจง้ ของการด าเนินงาน เขา้รับการฝึกอบรม ในรอบ

การส่ือสาร เปน็จ านวนคร้ัง ไตรมาสที่ 1 จ านวน 1 คร้ัง

ตามขอ้ส่ังการ 1 คน พร้อมเบกิจา่ยเงิน

หรือที่ได้รับแจง้ งบประมาณเสร็จส้ินเรียบร้อย

ในส่วนไตรมาสที่ 2 ไม่มีการ

ฝึกอบรมหรือสัมมนาเพือ่

พฒันาบคุลากรตามโครงการ

แต่อยา่งใดเลย
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ศสข. 4 (นครราชสมีา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

7.โครงการการตรวจซ่อม ทราบถงึการขดัขอ้งของเคร่ืองมือส่ือสาร ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 100 - - ระบบส่ือสารและอปุกรณ์ 100 - -

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT และอปุกรณ์ ICTแล้วออกท าการตรวจ การด าเนินงาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมใหส้ามารถใช้การได้ เปน็จ านวนคร้ังที่

แจง้ต่อคร้ังที่

สามารถออกท า

การตรวจซ่อมได้

ส าเร็จ

8.โครงการติดตามตรวจสอบ ติดตามก ากบัดูและการติดต้ังอปุกรณ์ ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 - - ได้ออกเดินทางไปราชการ 90 6,090 100

และก ากบัการติดต้ังอปุกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภยัเคร่ืองมือ การด าเนินงาน เพือ่ติดตามตรวจสอบและ

ระบบการรักษาความปลอดภยั ส่ือสาร (ดับเพลิง)ประจ า ศสข.4 นม. เป็นรายจังหวัดที่ ก ากบัการติดต้ังอปุกรณ์ระบบ

เคร่ืองมือส่ือสาร (เคร่ืองดับเพลิง)  และจงัหวดัเครือขา่ย ติดต้ังได้ส าเร็จ การรักษาความปลอดภยั

ลุล่วง เคร่ืองมือส่ือสาร (เคร่ือง

ดับเพลิง) ของจงัหวดัใน

เครือขา่ย 5 จงัหวดั

จ านวน 1 คร้ัง
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ศสข. 4 (นครราชสมีา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย ผลงาน

หน่วยนับ

หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

9.โครงการบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั บ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนัเคร่ืองมือส่ือสาร ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 - - ได้ออกเดินทางไปราชการ 50 7,220 100

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT และอปุกรณ์ ICT ของ ศสข.4 นม. และ การด าเนินงาน เพือ่บ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั

ของ ศสข.4 นม. และจงัหวดั จงัหวดัเครือขา่ยปลีะ 2 คร้ัง เปน็จ านวนคร้ัง เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์

เครือขา่ย ICT ที่จงัหวดัเครือขา่ยทั้ง

5 จงัหวดั จ านวน 1 คร้ัง

10.โครงการปรับปรุงและพฒันา ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ของ ศสข .4 ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 100 - - ได้ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ 50 - -

เวบ็ไซต์ของ ศสข.4 นม. นม. ใหม้ีความสวยงามทันสมัยและ การด าเนินงาน ของ ศสข.4 (นม.) ใหม้ีความ

สามารถใช้งานเปน็แหล่งค้นควา้ขอ้มูลที่ เปน็รายเดือน สวยงามทันสมัย และสามารถ

ถกูต้องเปน็จริงและเปน็ปจัจบุนั ใช้งานเปน็แหล่งค้นควา้ขอ้มูล

ที่ถกูต้องเปน็จริง และเปน็

ปจัจบุนั ครบถว้น จ านวน

6 เดือน

11.โครงการนิเทศงานจงัหวดั ออกนิเทศงาน เพือ่รับทราบปญัหา ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 - - ได้ออกนิเทศงาน เพือ่รับทราบ 50 7,220 100

ในเครือขา่ย ออกนิเทศงานเพือ่รับทราบปญัหา
อปุสรรค

การด าเนินงาน ปญัหาอปุสรรคและเสริมสร้าง

อปุสรรคเสริมสร้างแนวทางและ เปน็จ านวนคร้ัง แนวทางการปฏบิติังานที่

ความรู้สึกการปฏบิติัที่ถกูต้องตรงกนักบั ถกูต้องตรงกนัใหก้บัจงัหวดั

จงัหวดัเครือขา่ยปลีะ 2 คร้ัง เครือขา่ย ทั้ง 5 จงัหวดั

จ านวน 1 คร้ัง
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.การใหบ้ริการระบบการ ใหบ้ริการระบบการประชุมวดิีทัศน์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - การประชุมวดิีทัศน์ทางไกล 100 - -

ประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ทางไกล แกก่ระทรวง ทบวง กรม และ ของการใหบ้ริการ (VCS) จ านวน 19 คร้ัง

และควบคุมระบบการประชุม หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ

ทางไกล (MCU)

2.การใหบ้ริการรถส่ือสาร ใหบ้ริการรถส่ือสารดาวเทียมในภารกจิ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 170,000 - ออกภารกจิรถส่ือสารดาวเทียม 100 44,049 25.9

ดาวเทียมเคล่ือนที่ ถวายความปลอดภยัด้านส่ือสาร แด่ ของการใหบ้ริการ จ านวน 2 คร้ัง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ตลอดจนออกปฏบิติัภารกจิที่เกีย่วขอ้งกบั

เหตุการณ์หรือสาธารณภยัต่างๆ ตามที่

ได้รับการร้องขอ หรือขอรับการสนับสนุน

3.โครงการพฒันาบคุลากรและ ด าเนินการโดยส่งเจา้หน้าที่ ศสข .5 (อด.) ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100 70,000 - เขา้รับฝึกอบรม 100 9,322 13.32

เสริมสร้างประสิทธภิาพการน า  เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตาม ของการเขา้รับ จ านวน 2 คร้ัง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ โครงการต่างๆ ของส่วนกลาง และของ การฝึกอบรม

ส่ือสารมาปรับใช้ใหเ้กดิ จงัหวดัที่เกีย่วขอ้งกบังานที่รับผิดชอบ

ประโยชน์กบังาน

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

หน่วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

หน่วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ด าเนินการนิเทศงาน ตรวจเยีย่มจงัหวดั จ านวนส่ือสาร จ านวน ลูกขา่ย 50,000 - นิเทศงานในเขตพืน้ที่ 50 56,680 100

และประสานงานด้านเทคโนโลยี เครือขา่ยในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ จงัหวดัที่ได้รับ 8 จงัหวดั รับผิดชอบ และตรวจสอบ (จ านวน

สารสนเทศและการส่ือสารใหก้บั อดุรธานี หนองบวัล าภ ูเลย หนองคาย การนิเทศงานให้ ระบบดับเพลิง 1 คร้ัง)

จงัหวดัเครือขา่ยในเขตพืน้ที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และ ค าปรึกษา ติดตาม 1 คร้ัง/ 8จงัหวดั

รับผิดชอบ 8 จงัหวดั (ปลีะ 2 บงึกาฬ และประสานงาน

คร้ัง/จงัหวดั)

5.โครงการบ ารุงรักษาเพือ่ บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ หน่วยงานและ จ านวน ลูกขา่ย 50,000 - บ ารุงรักษาเคร่ืองมือฯ 100 6,400 12.8

ปอ้งกนั (Preventive ICT ที่ใช้งานประจ า ศสข.5 (อด.) และ จงัหวดัที่ได้รับ 8 จงัหวดั จ านวน 8 จงัหวดั (จ านวน

Maintenance : PM) เคร่ืองมือ จงัหวดัเครือขา่ยในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 8 การบ ารุงรักษา 8 จ.)

ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ที่ใช้  จงัหวดั ใหส้ามารถใช้งานได้อยา่งมี เคร่ืองมือส่ือสาร

งานประจ า ศสข.5 (อด.) และ ประสิทธภิาพ และประสิทธผิล และอปุกรณ์ ICT

จงัหวดัเครือขา่ยในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบ 8 จงัหวดั

6.โครงการบ ารุงรักษา  - ส ารวจระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ระดับความส าเร็จ ระบบงาน 1 10,000 - - - - -

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) (CCTV) ของการปอ้งกนั

ศสข.5 (อดุรธานี)  - จดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ การโจรกรรม

 - ตรวจรับงานจา้ง/เบกิจา่ยงบประมาณ ทรัพยสิ์นของทาง

 -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ราชการ
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

หน่วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

7.โครงการบ ารุงรักษา  -ส ารวจระบบเคร่ืองปรับอากาศและ ระดับความส าเร็จ ระบบงาน 1 30,000 เลขที่ 5/2561 บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 50 16,000 53.3

เคร่ืองปรับอากาศ ศสข .5 (อด.) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ของการปอ้งกนั 16,000.- ศสข.5 (อด.)

และจงัหวดัลูกขา่ย  -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ

อปุกรณ์เครือขา่ย

การส่ือสารไม่ให้

ขดัขอ้ง

8.โครงการจา้งบ ารุงรักษาและ  -ส ารวจรถยนต์, เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟา้ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 60,000 - - - - -

เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์ ,  -จดัจา้งตามระบยีบพสัดุ ของการบ ารุง

เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟา้ ศสข .5  -ตรวจรับงานจา้ง/เบกิจา่ยงบประมาณ รักษารถยนต์ และ

(อด.)  -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. เคร่ืองยนต์ก าเนิด

ไฟฟา้

9.โครงการจา้งบ ารุงรักษา  -ส ารวจอปุกรณ์ส ารองไฟฟา้ UPS ร้อยละความส าเร็จ จ านวน 100 60,000 - - - - -

อปุกรณ์ส ารองไฟฟา้ UPS ศสข.5  -จดัจา้งตามระบยีบพสัดุ ของการด าเนิน

(อด.) และลูกขา่ย 8 จงัหวดั  -ตรวจรับงานจา้ง/เบกิจา่ยงบประมาณ ปอ้งกนัความ

 -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. เสียหายของ

อปุกรณ์ในกรณี

กระแสไฟฟา้

ท้องถิน่ขดัขอ้ง
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

หน่วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

10.โครงการจา้งบ ารุงรักษา  -ส ารวจเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ จ านวน 100 20,000 1 ปี - - - -

และซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ือง ต่อพว่ง ของการบ ารุง

คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพว่ง  -จดัจา้งตามระบยีบพสัดุ รักษาเพือ่ยดือายุ

ของ ศสข.5 (อดุรธานี)  -ตรวจรับงานจา้ง/เบกิจา่ยงบประมาณ การใช้งาน

 -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.

11.งานจา้งเหมาบริการท า  -จา้งเหมาบคุคลธรรมดาท าความ จา้งเหมาท าความ ร้อยละ 100 108,000 - เบกิจา่ยไตรมาส 1-2 50 53,700 49.7

ความสะอาดอาคารศูนยเ์ทคโน สะอาดส านักงานและบริเวณโดยรอบ สะอาด ตาม จ านวน 6 เดือน

โลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ก าหนดเวลา

ศสข.5 (อดุรธานี)  เขต5 (อดุรธานี) จ านวน 1 งาน

12.โครงการจา้งเหมาก าจดั  -ได้ด าเนินการส ารวจตรวจพบความ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 30,000 - เบกิจา่ยแล้ว 100 25,000 83.3

ปลวกอาคารส านักงาน ศสข .5 เสียหายบริเวณภายในและภายนอก ของการปอ้งกนั

(อดุรธานี) อาคาร ส านักงาน ศสข .5 (อด.) ความเสียหายต่อ

 -จดัจา้งตามระบยีบพสัดุ ทรัพยสิ์นของทาง

 -ตรวจรับงานจา้ง/เบกิจา่ยงบประมาณ ราชการ

/ตรวจสอบ รายงานผล ศสส .สป.
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละ

งบประมาณ (บาท)

จัดสรร

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

หน่วย : บาท
ผลงาน

ตามสัญญา

13.งานบริหารงานงบประมาณ ด าเนินการ บริหารงานงบประมาณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 513,000 - เบกิจา่ยแล้ว 100 327,796.40 63.9

ประจ าป ี2561 ประจ าป ี(งานการเงินและบญัชี งาน ของการบริหาร

(งานการเงินและบญัชี งาน เบกิจา่ยงบประมาณ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานการจดัการ

เบกิจา่ยงบประมาณ งานจดัซ้ือ งานธรุการ งานสารบรรณงานพสัดุ ) งานงบประมาณใน

จดัจา้ง งานธรุการและงานสาร ตามวงเงินที่ได้จดัสรร ใหเ้ปน็ไปตาม การจดัซ้ือจดัจา้ง

บรรณงานพสัดุ) ระเบยีบของกระทรวงการคลังและ งานพสัดุ และการ

ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ เบกิจา่ยใหเ้ปน็ไป

พสัดุ พ.ศ. 2535 และฉบบัที่แกไ้ขเพิม่เติม ตามระเบยีบแบบ

แผนของทาง

ราชการ
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ตวัชีว้ัดแผนงาน

/โครงการ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) (จ านวนเงนิ)
1.จา้งเหมาจา้งเหมาบคุคล ด าเนินการจา้งเหมาบคุคลท างานด้าน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 162,000 162,000 ท าสัญญาจา้งเหมาบคุคล 50 81,000 50

ท างานด้านสารสนเทศ สารสนเทศ จ านวน 1 คน  ระหวา่งเดือน ของการด าเนินการ ท างานด้านสารสนเทศ  จ านวน

 ต.ค.60-ก.ย.61 เปน็เวลา 12 เดือน 1 คน และได้เบกิจา่ยแล้ว

จ านวน 6 เดือนๆ ละ 13,500

บาท

2.จา้งเหมาท าความสะอาด ด าเนินการจา้งเหมาบคุคลท าความ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 108,000 ท าสัญญาจา้งเหมาบคุคลท า 50 54,000 50

อาคารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สะอาดอาคารที่ท าการ ศสข .6 (ขก.) ของการด าเนินการ ความสะอาด จ านวน 1 คน

และการส่ือสารเขต 6 (ขอนแกน่) จ านวน 1 คน ระหวา่งเดือน ต .ค.60 - และได้เบกิจา่ยแล้ว จ านวน

ก.ย.61  เปน็เวลา 12 เดือน 6 เดือนๆ ละ 9,000 บาท

3.การใหบ้ริการ ระบบประชุม การใหบ้ริการงานการการประชุม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - มีหน่วยงานขอใหบ้ริการ 50 - -

วดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ผ่านทางระบบวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ของการใหบ้ริการ  - ม.ค. 61 = 5 คร้ัง

กบัส่วนราชการและและหน่วยงานต่างๆ งาน (จ านวนคร้ัง)  - ก.พ. 61 = 5 คร้ัง

ตามที่ได้รับค าร้องขอ  - มี.ค. 61 = 6 คร้ัง

สามารถใหบ้ริการได้

รวม = 16 คร้ัง

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก่น)
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ตวัชีว้ัดแผนงาน

/โครงการ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) (จ านวนเงนิ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก่น)

4.ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสาร ใหบ้ริการงานด้านการส่ือสารผ่านรถยนต์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - มีหน่วยงานขอใช้บริการ 50 104,100 50
ดาวเทียมเคล่ือนที่ ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่กบัส่วนราชการ ของการใหบ้ริการ ระหวา่ง ม.ค. - มี.ค. 61

และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับ งาน (จ านวนคร้ัง) จ านวน 8 คร้ัง สามารถ
ค าร้องขอ ใหบ้ริการได้ จ านวน 8 คร้ัง

5.โครงการพฒันาบคุลากรด้าน ด าเนินการจดัส่งเจา้หน้าที่ของ ศสข .6 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - สามารถส่งเจา้หน้าที่เขา้ 50 8,228 50
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ (ขก.) เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา ของการด าเนินการ รับการฝึกอบรมสัมมนาตาม
ส่ือสาร ประจ าปงีบประมาณ เพือ่พฒันาคุณภาพบคุลากร โครงการต่างๆ จ านวน 2 คน
2561 2 หลักสูตร ได้ตามเปา้หมาย
6.ยา้ย/ติดต้ังเคร่ืองมือส่ือสาร 1. เตรียมความพร้อม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 32,640 ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวนัที่ 100 32,640 100
และอปุกรณ์สารสนเทศจาก  - ส ารวจพืน้ที่และออกแบบการติดต้ัง / ของการด าเนินการ 27 ธนัวาคม 2560
ศาลากลางจงัหวดักาฬสินธุ์ ยา้ยเคร่ืองมือส่ือสาร
หลังเกา่ไปหลังใหม่  - ประมาณการค่าขนยา้ย/ติดต้ัง

 - วางระบบ Ground
 - ติดต้ัง Cable Ladder
 2. ประสานงานกบัหน่วยงานที่ให้
บริการระบบส่ือสาร
3. ขออนุมัติแผน
4. ด าเนินการตามแผน
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ
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ตวัชีว้ัดแผนงาน

/โครงการ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) (จ านวนเงนิ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก่น)

7.โครงการบ ารุงรักษาเชิง ด าเนินการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร หน่วยงานและ ร้อยละ 100 70,000 - บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร 50 - 50

ปอ้งกนั (Preventive และอปุกรณ์ ICT ที่ใช้ประจ า ศสข.6 (ขก.) จงัหวดัที่ได้รับ ของ ศสส.6 (ขก.)

Maintenance: PM) และจงัหวดัที่เปน็เครือขา่ยในเขตพืน้ที่ การบ ารุงรักษา  - ม.ค. 61 = 9 คร้ัง

คร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT รับผิดชอบ สามารถเคร่ืองมือ  - ก.พ. 61 = 9 คร้ัง

ที่ใช้งานประจ า ศสข.6 (ขอนแกน่) ส่ือสาร และ  - มี.ค. 61 = 9 คร้ัง

และจงัหวดัที่เปน็เครือขา่ย อปุกรณ์ ICT สามาถใหบ้ริการได้ทั้งส้ิน

ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ (ปลีะ 2 คร้ัง) จ านวน 27 คร้ัง

8.โครงการบ ารุงรักษาแบบแกไ้ข บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 70,000 - ตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร 25 - -

(Corrective Maintenance:CM) ICT ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ (จะด าเนิน ของการด าเนินการ ระหวา่งเดือน ต.ค.-ธ.ค. 60

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT การกต่็อเมื่อเคร่ืองมือส่ือสารเกดิช ารุด ไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารช ารุด

ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ใช้งานไม่ได้)

9.โครงการนิเทศงานและตรวจ ออกพืน้ที่ตรวจเยีย่มและนิเทศงานจงัหวดั ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 70,000 - ยงัไม่ได้ด าเนินการ - - -

เยีย่มจงัหวดัที่เปน็เครือขา่ย ที่เปน็เครือขา่ยในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ของการด าเนินการ

ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ เพือ่รับทราบปญัหา อปุสรรค และด าเนิน (ปลีะ 2 คร้ัง)

การแกไ้ข
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ตวัชีว้ัดแผนงาน

/โครงการ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) (จ านวนเงนิ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาท

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ศสข.6 (ขอนแก่น)

10.โครงการพฒันาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและขอ้มูลที่ส าคัญของ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ได้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 80 - -

Web Site ศสข.6 (ขก.) หน่วยงานเพือ่น าไปเผยแพร่ผ่าน Web ของการด าเนินการ ที่ส าคัญของหน่วยงานและน า

Site ไปเผยแพร่ผ่าน Web Site

2.พฒันา/ปรับปรุงหน้า เวบ็เพจของ ของหน่วยงาน

เวบ็ไซต์ใหส้วยงาม

11.โครงการจดัระบบฐานขอ้มูล 1.รวบรวมขอ้มูลครุภณัฑ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 1.รวบรวมขอ้มูลครุภณัฑ์ 100 - -

ครุภณัฑ์ส านักงาน ศสข.6 (ขก.) 2.จดัท าฐานขอ้มูล ของการด าเนินการ 2.จดัท าฐานขอ้มูล

3.จดัเกบ็ฐานขอ้มูล 3.จดัเกบ็ฐานขอ้มูล

4.เผยแพร่ผ่าน Web Site 4.เผยแพร่ผ่าน Web Site

Intranet ของหน่วยงาน
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ศสข. 7 (เชยีงใหม่) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการบ ารุงรักษาเชิง ใหบ้ริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการ PM จงัหวดัในขา่ย 50 - -

ปอ้งกนั (PM) ระบบสารสนเทศ ของการด าเนินงาน รับผิดชอบครบทุกจงัหวดั

และการส่ือสารของ ศสข .7 (ชม.) ในรอบแรก

และจงัหวดัในเครือขา่ย

รับผิดชอบ

2.โครงการนิเทศงานและให้ ออกนิเทศงานงานฯ งานส่ือสาร ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการนิเทศงานฯ  จงัหวดั 50 - -

ค าปรึกษาด้านเทคโนโลย ีสารสน กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ของการด าเนินงาน ในขา่ยรับผิดชอบครบทุก

เทศและการส่ือสาร งานส่ือสาร จงัหวดัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ จงัหวดัในรอบแรก

จงัหวดั กลุ่มงานอ านวยการ

จงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ

3.โครงการด าเนินงาน จดัท าแผน, ขออนุมัติ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ติดต้ังระบบ C- BAND, 50 - -

ระบบส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ รายงานผลการด าเนินการ ของการด าเนินงาน ม.ค. 61=2 คร้ัง, ก.พ.61=2

(C-Band) คร้ัง, มี.ค. 61=1 คร้ัง,

4.การจดัการระบบประชุมวดิี จดัท าแผน, ขออนุมัติ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการจงัหวดัในขา่ย 50 - -

ทัศน์ทางไกลและการระบบ รายงานผลการด าเนินการ ของการด าเนินงาน รับผิดชอบครบทุกจงัหวดั

MCU นอกสถานที่ ในรอบแรก

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)
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ศสข. 7 (เชยีงใหม่) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

5.โครงการซ่อมยานพาหนะ/ ส ารวจขอ้มูล , ขออนุมัติ, จดัจา้ง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - - 50 - -

บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดเคร่ือง รายงานผลการด าเนินการ ของการด าเนินงาน

ไฟฟา้ เคร่ืองปรับอากาศ

6.โครงการฝึกอบรม-สัมมนา ส่งขา้ราชการเขา้การฝึกอบรมตาม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - - 50 - -

โครงการฝึกอบรม ศสส .สป. ของการด าเนินงาน

7.โครงการจา้งพนักงานท า ของบประมาณ, จดัจา้ง, เบกิจา่ย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - เบกิจา่ย เดือนมกราคม 61, 50 - -

ความสะอาด ที่ท าการ ศสข .7 ของการด าเนินงาน กมุภาพนัธ ์61, มีนาคม 61

(ชม.)

8.โครงการบริการระบบ ใหบ้ริการระบบสารสนเทศทุกระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ 50 - -

สารสนเทศและการส่ือสารเพือ่ ของการด าเนินงาน ศสข.7 (ชม.) และจงัหวดั

สนับสนุนการปฏบิติัราชการของ ในขา่ยรับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั

ในพืน้ที่รับผิดชอบ

9.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ตรวจสอบระบบสารสนเทศและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการตรวจสอบระบบ 50 - -

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร การส่ือสาร ทุกวนัท าการ ของการด าเนินงาน สารสนเทศและการส่ือสาร

ของ ศสข.7 (ชม.) ทุกวนัท าการ

และจงัหวดัในขา่ย
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ศสข. 7 (เชยีงใหม่) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

งบประมาณ (บาท)
หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

10.การติดตามควบคุม ติดตาม ควบคุม จดัท ารายงาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ติดตาม รายงานผลการบ ารุง 50 - -

การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ของการด าเนินงาน รักษาเดือน

(Out Sourcing) มกราคม  61 จ านวน 1 คร้ัง

กมุภาพนัธ ์61 จ านวน 1 คร้ัง

มีนาคม  61 จ านวน 1 คร้ัง

11.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่ท าการ ศสข . 7 (ชม.) ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการ ท าความสะอาด 50 - -

ของ ศสข. 7 (ชม.) ของการด าเนินงาน ตัดกิง่ไม้ จดัระเบยีบ

12.โครงการประหยดัพลังงาน วางแผน, ร่วมมือด าเนินการควบคุม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการทุกวนัท าการ 50 - -

ของ ศสข.7 (ชม.) ของการด าเนินงาน

13.การเบกิจา่ยงบประมาณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - เบกิจา่ยงบประมาณครบ 50 - -

ในภาพรวม ของการด าเนินงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.โครงการออกแบบบ ารุงรักษา ออกท าการตรวจสอบ/ บ ารุงรักษา  คร้ัง 2 คร้ัง 50,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

เชิงปอ้งกนั (PM) เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ของ ด าเนินการและ งบประมาณในไตรมาส

และอปุกรณ์ ICT ใหก้บัจงัหวดั จงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ 6 จงัหวดั ครบทั้ง 6 จงัหวดั

ในขา่ยรับผิดชอบ ได้แก ่จงัหวดัพษิณุโลก แพร่ น่าน ตาก

อตุรดิตถ ์และสุโขทัย ใหม้ีความสะอาด

เรียบร้อยสามารถใช้งานได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ ตลอดเวลา

2.การนิเทศงานและใหค้วามรู้ ออกนิเทศงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวนคร้ังที่เขา้ คร้ัง 2 คร้ัง 50,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

รับทราบปญัหาและอปุสรรค และการส่ือสาร ใหก้บัเจา้หน้าที่ กลุ่มงาน ท าการนิเทศงาน งบประมาณในไตรมาส

ใหก้บัเจา้หน้าที่กลุ่มงาน อ านวยการ ส านักงานจงัหวดัในขา่ย และครบทั้ง

อ านวยการ ส านักงานจงัหวดั 6 จงัหวดั ได้แก ่จงัหวดัพษิณุโลก แพร่ 6 จงัหวดั

ในขา่ยรับผิดชอบ น่าน ตาก อตุรดิตถ ์และสุโขทัย

3.โครงการจา้งบ ารุงรักษา / จา้งบ ารุงรักษา/ ซ่อมแซมเคร่ืองปรับ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 40,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

ซ่อมแซม / เคร่ืองปรับอากาศ อากาศ ประจ าส านักงาน จ านวน 12 ของการด าเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

ประจ าส านักงาน เคร่ือง ตามมาตรการประหยดัพลังงาน

ไฟฟา้และเปน็การยดือายกุารใช้งานของ

เคร่ืองปรับอากาศ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

เปา้หมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณโุลก)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

เปา้หมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณโุลก)

4.โครงการจา้งเหมาพนักงาน ท าความสะอาดอาคารทั้งภายในและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 - ท าสัญญาจา้งเหมา 50 52,800 49

บริการท าความสะอาดอาคาร ภายนอกอาคารใหส้ะอาดเรียบร้อย ของการด าเนินงาน พนักงานท าความสะอาด

และท าสวน ตัดหญา้ ตกแต่งต้นไม้ ภายในและบริเวณ จ านวน 1 คน และได้

โดยรอบอาคารใหม้ีความร่มร่ืนสวยงาม เบกิจา่ยไปแล้ว จ านวน

6 งวด

ง.1 งวดละ 8,700 บาท

ง.2,4,5,6 งวดละ 9,000 บาท

ง.3 งวดละ 8,100 บาท

5.โครงการใหบ้ริการติดต่อ ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 180,000 - ใหบ้ริการ 4 หน่วยงาน 50 70,100 39

ส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร ในภารกจิถวายความปลอดภยั ด้าน ของการด าเนินงาน 4 คร้ัง จงัหวดั น่าน

ดาวเทียมแบบเคล่ือนที่ (รถยนต์ ส่ือสารแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เชียงใหม่ เชียงราย

ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ ) สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และนครสวรรค์

และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

ตลอดจนภารกจิอืน่ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย/ ร้องขอ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

เปา้หมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณโุลก)

6.โครงการใหบ้ริการระบบ ใหบ้ริการการประชุมผ่านทางระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ใหบ้ริการ 7 หน่วยงาน - - -

การประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) วดิีทัศน์ทางไกล (VCS) กบักระทรวง ของจ านวนคร้ังที่ 16 คร้ัง ปปท. ศสส.สป.

ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ ร้องขอรับบริการ กระทรวงมหาดไทย

ได้รับการร้องขอ ต่อจ านวนคร้ังที่ กพร. จงัหวดัพษิณุโลก

ด าเนินการได้ กรมส่งเสริมการเกษตร

(กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ

ตอนล่าง) ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

7.โครงการออกตรวจซ่อม ออกท าการตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร ตามจ านวนคร้ังที่ คร้ัง จ านวนคร้ัง 40,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT และอปุกรณ์ ICT ของจงัหวดัในขา่ย ได้รับแจง้/ ร้องขอ ที่ออก งบประมาณในไตรมาส

 ใหก้บัจงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ช ารุดขดัขอ้ง ใหส้ามารถใช้ และสามารถออก ปฏบิติั

งานได้ตามปกติ ปฏบิติังานได้ผล หน้าที่

ส าเร็จตามวตัถุ

ประสงค์

8.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา จา้งซ่อมบ ารุงรักษาและเพิม่ประสิทธภิาพ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 15,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

และเพิม่ประสิทธภิาพระบบ ระบบคอมพวิเตอร์ส านักงาน จ านวน ของการด าเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

คอมพวิเตอร์ส านักงาน 14 เคร่ือง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

เปา้หมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร

ศสข.8 (พิษณโุลก)

9.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา จา้งซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะส านักงาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 20,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

ยานพาหนะส านักงาน รถยนต์ 2 คัน ของการด าเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

รถส่ือสารดาวเทียม 1 คัน

รถจกัรยานยนต์ 1 คัน

10.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100% 10,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

ครุภณัฑ์ส านักงาน ของการด าเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

11.โครงการพฒันาบคุลากรของ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100% 10,000 - ไม่ได้รับการจดัสรร - - -

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ ของการด าเนินงาน งบประมาณในไตรมาส

การส่ือสาร เขต 8 (พษิณุโลก)

12.ภารกจิอืน่ เบกิจา่ยค่าสาธารณูปโภค ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100% 80,000 - เบกิจา่ยค่าวสัดุ 100 33,137.00 41

ค่าไฟฟา้ ของการด าเนินงาน รวม 3 เดือน

ค่าน้ าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าไปรษณีย์

ค่าวสัดุใช้สอย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100% 100,000 - เบกิจา่ยค่าวสัดุ 100 147,249.61 147

รวม 3 เดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ภารกิจพ้ืนฐาน

1) บริการเทคโนโลยกีารสื่อสาร

   1.1 รับ-ส่งขา่วทางระบบ  - รับขา่วจากส่วนกลาง/จงัหวดั  -รายงานประจ า ฉบบั รับ 800 ใช้ งปม.  -  -ขา่วรับ  394   ฉบบั 49.25  -  -

โทรสารและ E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอยีดขา่ว เดือน ส่ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ขา่วส่ง 139  ฉบบั 3.09  -  -

 - กระจายขา่วไปยงัปลายทาง  -รายงานตาม

 - ตรวจสอบผู้รับขา่ว ไตรมาส

 - รายงานสรุปเสนอผู้บงัคับบญัชา แบบ รต.2 , รต.6

 ประจ าวนั

   1.2 สลับสายโทรศัพท์  - รับสายผู้ติดต่อ ปฏบิติัทุกวนั คร้ัง 600 ใช้ งปม.  - 150 คร้ัง 25  -  -

 - โอนสายไปยงัหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)

 - รายงานสรุปเสนอผู้บงัคับบญัชา

ประจ าวนั

   1.3 การใช้วทิยส่ืุอสาร  - ตอบรับผู้ที่ติดต่อเขา้มา บริการได้ทันที คร้ัง 600 ใช้ งปม.  - 120 คร้ัง 20  -  -

 - สอบถามเร่ืองที่ต้องการใหป้ระสานงาน ศสข.9 (นว.)

 - ด าเนินการหรือแจง้ใหเ้จา้ของเร่ือง

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   1.4 การใช้งานระบบสารบรรณ  - รับเอกสารที่ต้องการส่งผ่านระบบสาร ร้อยละของจ านวน ฉบบั รับ 600 ใช้ งปม.  -  - ขา่วรับ 294 ฉบบั 49  -  -

อเิล็กทรอนิกส์ บรรณอเิล็กทรอนิกส์ นส.ส่งออกที่ส่งผ่าน ส่ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ขา่วส่ง 2,355 ฉบบั 392.5  -  -

 - สแกนเอกสารใหอ้ยูรู่ปแบบไฟล์ PDF ระบบสารบรรณ

 - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ อเิล็กทรอนิกส์

อเิล็กทรอนิกส์

 - รายงานสรุปเสนอผู้บงัคับบญัชา

ประจ าวนั

   1.5 การติดต้ังอปุกรณ์ระบบ  - การเตรียมความพร้อมอปุกรณ์ระบบ เวลาเฉล่ียรายการ คร้ัง 60 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 36 คร้ัง 60  -  -

การประชุมวดิีทัศน์ (Codec) VCS กอ่นการประชุม ติดต้ังอปุกรณ์ ศสข.9 (นว.)

และอืน่ๆ (แบบประจ าที่)  - ติดต้ัง ตรวจสอบ กล้อง VCS ,  TV เคร่ืองมือส่ือสาร

  เคร่ืองขยายเสียง

 - ทดสอบอปุกรณ์ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช้งานกบัจงัหวดัในขา่ยฯ

   1.6 การติดต้ังอปุกรณ์ MCU  - การเตรียมความพร้อมอปุกรณ์ MCU เวลาเฉล่ียรายการ คร้ัง 60 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 36 คร้ัง 60  -  -

(แบบประจ าที่) กอ่นการประชุม VCS ติดต้ังอปุกรณ์ ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองมือส่ือสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   1.7 การควบคุมระบบ  - การประชุม VCS จากส่วนกลางมายงั ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 60 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 36 คร้ัง 60  -  -

การประชุมวดิีทัศน์ฯ ผ่านอปุกรณ์ จงัหวดัในขา่ยฯผ่านอปุกรณ์ MCU ในการใหบ้ริการ ศสข.9 (นว.)

MCU  - ติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ควบคุม ระบบการควบคุม

อปุกรณ์ MCU การประชุมวดิีทัศน์

 - ทดสอบระบบ VCS กบัจงัหวดัในขา่ย ทางไกลผ่าน 

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค่าต่างๆ อปุกรณ์ MCU

ของระบบ VCS ของจงัหวดัในขา่ย

 - ติดต่ออปุกรณ์ MCU เขา้ส่วนกลาง

พร้อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง

 - ถา่ยทอดการประชุม VCS มายงัจงัหวดั

ในขา่ย พร้อมควบคุมอปุกรณ์ MCU

 - รายงานสรุปผลการปฏบิติังานเสนอ

ผู้บงัคับบญัชา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2) บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ ศสข .9 (นว.)

     2.1 การติดต้ังและ เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร้องขอ รายงานตามไตรมาส คร้ัง 4 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง  -  -

ซ่อมคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบ รต.4 ,ร.2 ศสข.9 (นว.)

     2.2 การปรับปรุงเวป็ไซค์  - จดัเตรียมขอ้มูลที่ต้องการเผยแพร่ ด าเนินการ คร้ัง 24 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 25  -  -

ศสข.9 นว.  - จดัท าขอ้มูล ในรูปแบบภาษา HTML , เดือนละ 2 คร้ัง ศสข.9 (นว.)

ASP ,PHP

 - ทดสอบขอ้มูลและการแสดงผล

 - Upload ขอ้มูลขึน้ Web Server

 - ทดสอบเรียกใช้งาน

     2.3 ระบบปอ้งกนัและก าจดั  - ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงาน คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ไวรัสแบบองค์กร (Nod 32 (Ping) วา่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ประจ าเดือน ศสข.9 (นว.)

Server)    - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข .9 (นว.) และกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดในขา่ย รับผิดชอบ

   3.1 ศูนยข์อ้มูลกลาง  - ทดสอบเส้นทางการเชื่อมโยงไปยงั รายงานประจ าวนั คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 50  -  -

กระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั Server ของแต่ละจงัหวดั (Ping) ศสข.9 (นว.) 6 คร้ัง

 - ทดสอบเรียกใช้งานเวบ็ไซต์

 - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั

   3.2 ระบบปอ้งกนัและก าจดั  - ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจ าวนั คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 50  -  -

ไวรัสแบบองค์กร  (Nod 32 (Ping) วา่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ศสข.9 (นว.) 6 คร้ัง

Server)  - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั

4) การบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข .๙ (นว.) และกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด ในขา่ยรับผิดชอบ

   4.1 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทุก รายงาน คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

คอมพวิเตอร์แม่ขา่ยและ เดือน และรายงานผลไป ศสส .สป. ประจ าเดือน ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกขา่ย

    4.2 การบ ารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทุก รายงาน คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ปอ้งกนัและก าจดัไวรัสแบบองค์กร เดือน ประจ าเดือน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

5) การตดิตาม  ควบคุม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ ์เครื่องมอืสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย เมื่อบริษทัฯ เขา้มาด าเนินการ รายงานผลภายหลัง คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

(Data Server) และ บริษทัฯ เขา้มา ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกขา่ย ด าเนินการ

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษทัฯ เขา้มาด าเนินการ รายงานผลภายหลัง คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

และอปุกรณ์ MCU บริษทัฯ เขา้มา ศสข.9 (นว.)

ด าเนินการ

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)

   6.1 งานการเงินและบญัชี

        6.1.1 หมวดค่าตอบแทน ปฏบิติังานทุกวนัท าการ รายงานการเบกิจา่ย คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 30 คร้ัง 250 527,921.28  -

ใช้สอยและวสัดุ เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

ประจ าเดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

        6.1.2 หมวดค่าสาธาร ปฏบิติังานทุกวนัท าการ รายงานการเบกิจา่ย คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 14 คร้ัง 116.7 111,797.65  -

ณูปโภค เงินงบประมาณ ศสข.๙ (นว.)

ประจ าเดือน

        6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏบิติังานทุกวนัท าการ รายงานการเบกิจา่ย คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 2 คร้ัง  -  -  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

ประจ าเดือน

   6.2 งานพสัดุ ปฏบิติังานทุกวนัท าการ รายงาน คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 21 คร้ัง 175 179,177  -

ประจ าเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.3 การใช้จา่ยงบประมาณ ปฏบิติังานทุกวนัท าการ รายงาน คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 35 คร้ัง 291.7  -  -

ประจ าเดือน ประจ าเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.4 การจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตาม ด าเนินการส ารวจวสัดุอปุกรณ์ที่มีความจ า ด าเนินการจดัซ้ือ คร้ัง 47 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 2 คร้ัง 4.255  -  -

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง เปน็ที่จะต้องด าเนินการจดัซ้ือและจดัจา้ง และจดัจา้ง ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ ตามก าหนดเวลา

พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวง การบริหารพสัดุภาครัฐ . พ.ศ. 2560 และ

การคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

และการบริหารพสัดุภาครัฐ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ศ. 2560
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

        6.4.1 จดัจา้งซ่อมครุภณัฑ์ ขอความเหน็ชอบและขออนุมัติ จดัจา้ง ด าเนินการตาม คร้ัง 9 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 1 คร้ัง  -  -  -

ส านักงาน ของ ศสข.9 (นว.) ส่งมอบงาน ตรวจรับพสัดุและรายงาน ก าหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน่วยงาน ขออนุมัติเบกิจา่ยเงิน

จา่ยเงินผู้รับจา้ง  พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

        6.4.2 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ขอความเหน็ชอบและขออนุมัติ จดัซ้ือ ด าเนินการตาม คร้ัง 47 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 12.76  -  -

ของ ศสข.๙ (นว.) ส่งมอบพสัดุ ตรวจรับพสัดุและรายงาน ก าหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน่วยงาน ขออนุมัติเบกิจา่ยเงิน

จา่ยเงินผู้ขาย  พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

       6.4.3 การจา้งพนักงานท า ด าเนินการขออนุมัติเบกิขอความเหน็ชอบ ด าเนินการตาม คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 4 คร้ัง 33.33 52,500  -

ความสะอาด และขออนุมัติด าเนินการจา้ง โดยด าเนิน ก าหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

การทั้งป ีตามบนัทึกขอ้ตกลงหรือสัญญา

จา้ง และส่งมอบงานเปน็รายเดือน

กรรมการจะด าเนินการตรวจรับและราย

งานผลการตรวจรับต่อหน .หน่วยงาน จา่ย

เงินใหผู้้รับจา้ง พร้อมใบส าคัญการรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

        6.4.4 การจา้งพนักงาน ด าเนินการขอความเหน็ชอบและขออนุมัติ ด าเนินการตาม คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 4 คร้ัง 33.33 78,750  -

สารสนเทศ ด าเนินการจา้ง โดยด าเนินการทั้งป ีตาม ก าหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

บนัทึกขอ้ตกลงหรือสัญญาจา้ง และส่ง

มอบงานเปน็รายเดือน กรรมการจะ

ด าเนินการตรวจรับ และรายงานผลการ

ตรวจรับต่อ หน.หน่วยงานจา่ยเงินใหผู้้รับ

จา้ง พร้อมใบส าคัญการรับเงิน

7) การบริหารงานทัว่ไป

   7.1 งานการบริหารงานบคุคล การจดัท าหนังสือ/เอกสาร การลา ค าส่ังปฏบิติั คร้ัง 36 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 24 คร้ัง 66.66  -  -

หน้าที่เวร,ตรวจเวร ศสข.9 (นว.)

(รายงานประจ า

เดือน)

   7.2 งานธรุการและสารบรรณ ปฏบิติังานทุกวนัท าการ ทะเบยีนหนังสือรับ ฉบบั รับ 115 ใช้ งปม.  -  - ขา่วรับ 548 ฉบบั 476.5  -  -

,ทะเบยีนหนังสือส่ง ส่ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ขา่วส่ง 374 ฉบบั 434.9

รายงานประจ า

เดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   7.3 งานอาคารสถานที่ การส ารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ด าเนินการทุกวนั คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 27 คร้ัง 225  -  -

บ ารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   7.4 งานยานพาหนะ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา รายงานผล คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 36 คร้ัง 300  -  -

เมื่อด าเนินการ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

8) การบริการตา่ง ๆ

    8.1 การตรวจสอบ/บ ารุงรักษา ตรวจสอบ/บ ารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจ า คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 28 คร้ัง 233.3  -  -

รถยนต์ เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.2 การจดัหอ้งประชุม การจดัเตรียมความพร้อมอปุกรณ์ /โต๊ะ/ รายงานประจ า คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 24 คร้ัง 116.7  -  -

เกา้อี ้และท าความสะอาด เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.3 การตรวจซ่อม การส ารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/ ด าเนินการทุกวนั/ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 14 คร้ัง 50  -  -

สาธารณูปโภค บ ารุงรักษา และด าเนินการเมื่อมีการ รายงานประจ า ศสข.9 (นว.)

แจง้เสีย เดือน

118



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข .9 (นว.) และกลุ่มงานขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัด 

   ในขา่ยรับผิดชอบ
   9.1 อปุกรณ์เชื่อมโยงระบบ ใช้การตรวจสอบสัญญาณ ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

ส่ือสารของกระทรวงมหาดไทย ใช้ค าส่ัง Ping ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 124 คร้ัง

(MPLS) อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

   9.2 ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ใช้โปรแกรม FIOL ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

MD 110 ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 124 คร้ัง

อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   9.3 ระบบส่ือสารขอ้มูล ใช้ค าส่ัง Ping ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 124 คร้ัง

อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

   9.4 การตรวจสอบระบบรักษา ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม. ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

ความปลอดภยั (Firewall) ของ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 128 คร้ัง

ศสข.9 (นว.) อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟา้ ,  - ตรวจดูที่ตู้เมนไฟฟา้ ร้อยละความส าเร็จ สัปดาห์ 48 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 24 คร้ัง 50  -  -

เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟา้ ,  - โดยการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟา้ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS)  - ปดิ-เปดิเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ดูการจา่ย อปุกรณ์ ICT ทุก

ไฟฟา้ส ารอง ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   9.6 การตรวจสอบระบบส่ือสาร  - ติดต้ังจานดาวเทียม เพือ่ท าการ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ดาวเทียมเคล่ือนที่ (C-BAND) เชื่อมโยงระบบกบั ศสส .สป. ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ์ที่ อปุกรณ์ ICT ทุก
ก าหนด ระบบ และเคร่ือง
 - ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ขา่ย มท . มือส่ือสาร ไม่น้อย
และ ขา่ยองค์การฯ กว่าร้อยละ 80

   9.7 การตรวจสอบระบบ ใช้โทรศัพท์เรียกออกทางใกล้ และทาง ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

โทรศัพท์และโทรสาร ไกลไปยงัจงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 128 คร้ัง

อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
  9.8 การตรวจสอบระบบปอ้งกนั ดูสถานะหลอดไฟที่ตู้ปอ้งกนัไฟฟา้ ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

ไฟฟา้กระโชก (Surge กระโชก ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 128 คร้ัง

Protection) อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

  9.9 การตรวจสอบเคร่ืองควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 24 คร้ัง 200  -  -

 การเปดิ - ปดิ เคร่ืองปรับอากาศ  - ตรวจการท างานของ Magnatic ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อตัโนมิติของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการท างานของ Phase อปุกรณ์ ICT ทุก
 Protector ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช้เคร่ืองมือวดัตรวจสอบ ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

กราวด์อปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร  - ตรวจดูบอ่กราวด์ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 128 คร้ัง

อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช้โปรแกรม VMS เชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ วนั 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

โทรศัพทใ์นขา่ยกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงขอ้มูลจาก ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.) จ านวน 128 คร้ัง

(IP Phone) อปุกรณ์มาตรวจสอบ อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

122



แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

    9.12 การตรวจสอบระบบเสา  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

วทิยส่ืุอสาร (Self Support) ของ  - ดูตู้เคร่ืองควบคุมการกระพริบของ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

 ศสข.9 (นว.) หลอดไฟ อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
   9.13 การตรวจสอบเคร่ืองปรับ เปดิ-ปดิ เคร่ืองปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

อากาศของ ศสข.9 (นว.) และการท างานของเคร่ือง ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อปุกรณ์ ICT ทุก

ระบบ และเคร่ือง

มือส่ือสาร ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
   9.14 การตรวจสอบระบบรักษา ตรวจสอบระบบการท างานของกล่อง รายงานประจ าวนั คร้ัง 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการทุกวนัท าการ 48.30  -  -

ความปลอดภยัอปุกรณ์สารสนเทศ ควบคุมการท างานของอปุกรณ์ ศสข.9 (นว.) 128 คร้ัง

และการส่ือสาร (ดับเพลิง) ท าความสะอาดอปุกรณ์

รายผลการตรวจสอบระบบการท างาน

ทุกวนั และรายเดือน   
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   9.15 การตรวจสอบอปุกรณ์  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทุกวนั รายงานประจ าวนั คร้ัง 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router) ไม่น้อยกวา่ ศสข.9 (นว.)

ระหวา่ง ศสข.-ส่ือสารจงัหวดั ร้อยละ 80
Cisco รุ่น WS-C3850-24T

   9.16 การตรวจสอบอปุกรณ์  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทุกวนั รายงานประจ าวนั คร้ัง 264 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ไม่น้อยกวา่ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ่น WS-2960x-24TS ร้อยละ 80
10) การบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบปกตแิละอุปกรณ ์ ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบ ารุงรักษาระบบ ท าความสะอาดดูดฝุ่นตู้ชุมสาย ตรวจสอบ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD 110 การท างานของตู้ชุมสายโทรศัพท์ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อตัโนมัติ ตรวจสอบระบบไฟฟา้ส ารอง อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

   10.2 การบ ารุงรักษาเคร่ือง เช็ดท าความสะอาดเคร่ืองโทรศัพท์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

โทรศัพท์โทรสาร โทรสาร ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

ตรวจสอบการท างาน อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   10.3 การบ ารุงรักษา  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

เคร่ืองปอ้งกนัไฟฟา้กระโชค  - ตรวจสอบการท างาน ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

   10.4 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ควบคุมการเปดิ-ปดิเคร่ืองปรับ  - ตรวจสอบการท างาน ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อากาศอตัโนมัติ อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

   10.5 การบ ารุงรักษาระบบ  - ท าความสะอาดบอ่กราวด์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

กราวด์อปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร  - ย้ าจดุต่อบาร์กราวด์ใหแ้น่นหนา ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

    10.6 การบ ารุงรักษาระบบ  -ท าความสะอาด ดูดฝุ่นอปุกรณ์เคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

รถยนต์ส่ือสารผ่านดาวเทียม ส่ือสารในรถยนต์ส่ือสารผ่านดาวเทียม ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

ประจ าศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต์ น้ ามันเคร่ือง น้ า อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

และการส่ือสารเขต 9 หม้อน้ า น้ ากล่ันของแบตเตอร่ี ร้อยละ 80

(นครสวรรค์)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

  10.7 การบ ารุงรักษาระบบ  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ระบบอปุกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

โทรศัพท์ในขา่ยกระทรวง  - ตรวจสอบการท างาน ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

          10.8.1 เสาวทิยส่ืุอสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวทิยุ ICT ทุกระบบ และ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

(Self Support) ของ  - ตรวจสอบท าความสะอาดระบบกราวด์ เคร่ืองมือส่ือสาร ศสข.9 (นว.)

ศสข.๙ (นว.) ส่ือสาร อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

           10.8.2 สายส่งและ  - ตรวจสอบสภาพสายส่งสายอากาศ ICT ทุกระบบ และ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

สายอากาศที่ติดต้ังบนเสาวทิยุ  - ตรวจวดัสายส่งและสายอากาศด้วย เคร่ืองมือส่ือสาร ศสข.9 (นว.)

ส่ือสาร (Self Support) ของ เคร่ืองวดั SWR และเคร่ืองตรวจวดัอืน่ ท า อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ศสข.9 (นว.) ความสะอาดขัว้ต่อต่างๆ ร้อยละ 80

  10.8 การบ ารุงรักษาระบบเสาวทิยส่ืุอสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT ทุกระบบ และเคร่ืองมือส่ือสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

           10.8.3 ระบบสัญญาณ  - ตรวจสอบไฟกระพบิบนเสาวทิยส่ืุอสาร ICT ทุกระบบ และ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

เสาวทิยส่ืุอสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพบิ เคร่ืองมือส่ือสาร ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

   10.9 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ท าความสะอาด เปา่ฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ล้าง Filter กรองอากาศ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

  10.10 การบ ารุงรักษาอปุกรณ์  - ตรวจสอบการท างาน ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital  - ดูดฝุ่น ท าความสะอาด ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหวา่ง ศสข.9 (นว.) กบัส่ือสาร อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

จงัหวดั ผ่านใยแกว้น าแสง ร้อยละ 80

(FMUX-01)

   10.11 การบ ารุงรักษาอปุกรณ์  - ท าความสะอาด เปา่ฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ล้าง Filter กรองอากาศ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหวา่ง ศสข.-ส่ือสารจงัหวดั อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

Cisco รุ่น WS-C3850-24T ร้อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

   10.12 การบ ารุงรักษาอปุกรณ์  - ท าความสะอาด เปา่ฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ล้าง Filter กรองอากาศ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ่น WS-2960x-24TS อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

   10.13 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ตรวจสอบการท างานทุกวนัท าการ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

วทิยส่ืุอสารแบบประจ าที่  - ท าความสะอาด ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบเคล่ือนที่ และแบบมือถอื อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ของ ศสข.9 (นว.) ร้อยละ 80

   10.14 การบ ารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการท างาน ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

รักษาความปลอดภยั (Firewall)  - ท าความสะอาด ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบ ารุงรักษา มีการก ากบั คร้ัง 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ 6 คร้ัง 50  -  -

เช่าระบบเชื่อมโยงเครือขา่ยระบบ อปุกร์เคร่ืองมือส่ือสารของบริษทัฯ และ ตรวจสอบและ ศสข.9 (นว.)

ส่ือสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยงั ศสส .สป. รายงานผล

การด าเนินการ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

12) การด าเนินงานสื่อสารดาวเทยีมเคลื่อนที ่ของ ศสข .9 (นว.)

     12.1 ถวายความปลอดภยั  - รับแจง้การขอสนับสนุนรถส่ือสารดาว มีการด าเนินการ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 11 คร้ัง 91.66  -  -

ด้านส่ือสารแด่ พระบาทสมเด็จ เทียมจากจงัหวดัลูกขา่ยในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

พระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้ฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ด าเนินการตาม

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใช้รถส่ือสารดาวเทียม

พระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์  - เสร็จภารกจิ สรุปและรายงานตามแบบ

ร.1

     12.2 จดัเครือขา่ยส่ือสารใน  - รับแจง้การขอสนับสนุนรถส่ือสารดาว มีการด าเนินการ คร้ัง 12 ใช้ งปม.  - ด าเนินการ 2 คร้ัง 16.66  -  -

ภารกจิความมั่นคงของชาติ/ เทียมจากจงัหวดัลูกขา่ยในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สนับสนุนการปฏบิติัภารกจิของ  - ขออนุมัติไปราชการ ด าเนินการตาม

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช่วยเหลือ แผนการใช้รถส่ือสารดาวเทียม

ผู้ประสบภยัพบิติั/ประเพณี -  - เสร็จภารกจิ สรุปและรายงานตามแบบ

วฒันธรรม/การเลือกต้ัง สส. สว. ร.1

และภารกจิอืน่ๆที่ได้รับการร้องขอ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ่อมบ ารุง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ - คร้ัง  -  -  -

ซ่อมบ ารุงรักษา (MA) ระบบ อปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารของบริษทัฯ และ ของการใช้งานของ ศสข.9 (นว.)

ระบบส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ รายงานผลไปยงั ศสส .สป. อปุกรณ์ไม่น้อยกวา่

(C-Band) แบบ F-TDMA ของ ร้อยละ 90

ศสข.9 (นว.)

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์ ที่อยู่ รายงานผลหลัง ร้อยละ 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ - คร้ัง  -  -  -

การบ ารุงรักษารักษา อปุกรณ์ ในโครงการศูนยข์อ้มูลกลาง ใหส้ามารถ เสร็จส้ินการปฏบิติั ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองมือส่ือสารจงัหวดัในขา่ย  ใช้งานได้ปกติ งาน

7 จงัหวดัตามโครงการศูนยข์อ้มูล  - ประสานการปฏบิติังาน/ปญัหา/

กลางกระทรวงมหาดไทย อปุสรรค์ เพือ่ร่วมกนัแกไ้ข

และจงัหวดั (โครงการ 

Outsourcing ของบริษทั)

15) แผนการติดตามการใช้งาน  - ประสานการปฏบิติังานและสอบถาม รายงานผลหลัง คร้ัง 12 ใช้ งปม. ด าเนินการ 3 คร้ัง 50  -  -

ระบบปอ้งกนัไวรัสแบบองค์กร ปญัหา/อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะในการใช้ เสร็จส้ินการปฏบิติั ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จงัหวดัในขา่ย งานระบบปอ้งกนัไวรัส (Nod 32) งาน

รับผิดชอบ 7 จงัหวดั  - จดัท ารายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

16) การนิเทศงานและให้  - จดัท าแผนงาน จ านวนสถานีส่ือสาร คร้ัง 2 ใช้ งปม. ด าเนินการ 1 คร้ัง 50  -  -

ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสน  - ขออนุมัติไปราชการ จงัหวดัที่ได้รับ ศสข.9 (นว.)

เทศและการส่ือสาร ส่ือสารจงัหวดั  - ด าเนินการตามแผนงานตามจงัหวดัใน การนิเทศ

กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงาน ขา่ยรับผิดชอบ (รอบแรกช่วงเดือน ต .ค.-

จงัหวดัในขา่ยรับผิดชอบ มี.ค. รอบหลังในช่วงเดือน เม .ย.-ก.ย.)

สรุปการด าเนินการ และรายงาน

17) แผนฝึกอบรมการใช้งาน จดัอบรมการใช้งาน ณ ศสข .9 (นว.) รายงาน คร้ัง 1 ใช้ งปม. ด าเนินการ - คร้ัง  -  -  -

ระบบ รับ-ส่งหนังสืออเิล็คทรอ การฝึกอบรม ศสข.9 (นว.)

นิกส์ (E-Document) และระบบ

แฟม้งาน (Office Fine System)

ของ จว.นว. เพือ่เพิม่ประสิทธิภ์าพ

การท างานใหข้า้ราชการ

และลูกจา้ง ศสข.9 (นว.)

18) แผนงานกจิกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ด าเนินการ ร้อยละ 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ 1 คร้ัง 50  -  -

อาคารส านักงานปจัจบุนัประจ าปี  - ปฏบิติัตามแผนงานกจิกรรม 5 ส ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

 - สรุปการด าเนินงาน รายงานผลการ

ด าเนินงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

                   หน่วย : บาท

ร้อยละหน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
ศสข. 9 (นครสวรรค์)

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

19) แผนงานกจิกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ด าเนินการ ร้อยละ 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ 1 คร้ัง 50  -  -

อาคารสถานีส่ือสารหลังเดิม ของ  - ด าเนินตามแผนงาน ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ  - สรุปการด าเนินงาน รายงานผลการ

การส่ือสารเขต 9 (นครสวรรค์) ด าเนินงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

20) แผนงานการจ าหน่ายพสัดุ  - จดัท าแผนงาน ด าเนินการ ร้อยละ 100 ใช้ งปม. ด าเนินการ - คร้ัง  -  -  -

ครุภณัฑ์ ที่ช ารุด เส่ือมสภาพ  - ขออนุมัติไปราชการ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สูญไป หรือหมดความจ าเปน็ของ  - ด าเนินการตามแผนงาน

ศสข.9 (นว.) ประจ าปี  - สรุปการด าเนินงาน และรายงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2561

21) แผนงานการบ ารุงรักษา - จดัท าแผนงาน ระบบอปุกรณ์ คร้ัง 1 ใช้ งปม. ศสข.9 ด าเนินการ - คร้ัง  -  -  -

ระบบงานและเคร่ืองมือส่ือสาร - ขออนุมัติไปราชการ เคร่ืองมือส่ือสารมี (นว.)

ด้าน ICT ของจงัหวดัในขา่ย  - ด าเนินการตามแผนงาน ประสิทธภิาพและ

รับผิดชอบ 7 จงัหวดั  - สรุปการด าเนินงาน และรายงาน ใช้งานได้

ตลอดเวลา
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ศสข.10 (สรุาษฎร์ธานี)

ผลการเบกิจ่าย
( จ านวนเงนิ )

1. ตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร ท าการตรวจซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ตรวจเช็ค, ซ่อม ปรับปรุง 100 - -

และอปุกรณ์ ICT ในพืน้ที่ ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ใหส้ามารถใช้ ของการด าเนินงาน ระบบโทรศัพท์ 12 คร้ัง

รับผิดชอบ งานได้ปกติ

2. ติดต้ัง เชื่อมโยง วางเครือขา่ย เมื่อได้รับการร้องขอหรือมอบหมายให้ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการส่ือสารผ่าน 100 - -

และร้ือถอนระบบเคร่ืองมือ จดัรถส่ือสารดาวเทียมไปติดต้ัง เชื่อมโยง ของการด าเนินงาน ดาวเทียม จ านวน 4 คร้ัง

ส่ือสารและอปุกรณ์ระบบส่ือสาร วางเครือขา่ยส่ือสารและเคร่ืองมือส่ือสาร

ผ่านดาวเทียมเคล่ือนที่
3. ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบเคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ตรวจสอบวนัละ 2 คร้ัง 100 - -

ระบบเคร่ืองมือส่ือสารและ ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ทั้งฮาร์ดแวร์ ของการด าเนินงาน จ านวน 392 คร้ัง

อปุกรณ์  ICT การเชื่อมโยง และซอฟต์แวร์ อยา่งน้อยวนัละ 1 คร้ัง

เครือขา่ยต่างๆ ตามแบบรายงาน

4.การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - จ านวน 5 คร้ัง - - -

ระบบส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ICT ที่ใช้ประจ า ศสข.10 และจงัหวดั ของการด าเนินงาน

Preventive Maintenance : ในเขตที่รับผิดชอบ จ านวน 5 จงัหวดั

PM) เพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ ใหส้มาชิกใช้งานได้ตามปกติ

อยา่งมีประสิทธภิาพ

ตวัชีว้ัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย

                  หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร
ผลด าเนินการ

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2)
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ศสข.10 (สรุาษฎร์ธานี)

ผลการเบกิจ่าย
( จ านวนเงนิ )

ตวัชีว้ัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย

                  หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร
ผลด าเนินการ

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2)

5. บ ารุงรักษาซ่อมแซม บ ารุง จดัท าแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - จดัท าแผนการบ ารุงรักษา 25 - -

ยานพาหนะ ของ ศสข .10 (สฎ.) ทุกคัน และ ด าเนินการซ่อมบ ารุง ของการด าเนินงาน รถยนต์  จ านวน 4 คัน

 - ด าเนินการแล้ว 1 คัน

6. บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ตรวจสอบการท างาน ท าความสะอาด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการ จ านวน 12 คร้ัง 100

(UPS) ที่ใช้กบัระบบ ICT และเปล่ียนแบตเตอร่ีตามระยะเวลาที่ ของการด าเนินงาน

ก าหนด
7. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ตรวจสอบการท างาน ระบบท าความเยน็ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - จดัท าแผนการบ ารุงรักษา 40 - -

ท าความสะอาดและเติมน้ ายาท า ของการด าเนินงาน เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน

ความเยน็ความเยน็ 10 เคร่ือง

 - ด าเนินการแล้ว 4 เคร่ือง

8. ติดต้ัง ใช้งานโปรแกรม ติดต้ังใช้งาน ประสานแนะน าการใช้งาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ติดต้ังใช้งาน ประสาน 100 - -

ปอ้งกนัไวรัส พืน้ที ศสข.10 ของการด าเนินงาน แนะน าลูกขา่ย เปา้หมายไม่

น้อยกวา่ปทีี่แล้ว (20 เคร่ือง)

 - ด าเนินการแล้ว 145 เคร่ือง
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ศสข.10 (สรุาษฎร์ธานี)

ผลการเบกิจ่าย
( จ านวนเงนิ )

ตวัชีว้ัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย

                  หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร
ผลด าเนินการ

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2)

9.ด าเนินงานด้านการพสัดุ จดัซ้ือ/จดัจา้ง ควบคุมการเบกิจา่ยใช้
งานพสัดุครุภณัฑ์

ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ด าเนินการด้านการจดัซ้ือ 100 - -

ใช้งานพสัดุครุภณัฑ์ ของการด าเนินงาน จดัจา้งของหน่วยงาน

10.ใหบ้ริการระบบการประชุม ใหบ้ริการประชุมวดิีทัศน์ทางไกล (VCS) ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ใหบ้ริการการประชุมวดิีทัศน์ 100 - -

วดิีทัศน์ทางไกล (VCS) และ ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการ ของการด าเนินงาน ทางไกลส่วนกลางกบัจงัหวดั

ควบคุม MCU สนับสนุน ลูกขา่ย จ านวน 34 คร้ัง

11. การพฒันาเวบ็ไซต์ เพือ่การ ปรับปรุงเวบ็ไซต์ใหเ้ปน็ปจัจบุนั ทันสมัย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ด าเนินการพฒันาเวบ็ไซต์ 100 - -

ประชาสัมพนัธ์ และประชาสัมพนัธก์ารด าเนินงานของ ของการด าเนินงาน เปน็ปจัจบุนั ทันสมัย สามารถ

หน่วยงาน ประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ได้เปน็อยา่งดี

12. โครงการนิเทศงานติดตาม ด าเนินการนิเทศงานตรวจเยีย่มและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการจงัหวดั สฎ . ชพ. 100 - -

และประสานการด าเนินงาน ประสานการปฏบิติังานส่ือสารจงัหวดั ของการด าเนินงาน รน. พง. และ ภก. จ านวน

ใหก้บัจงัหวดัเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ในเขตรับผิดชอบจ านวน 5 จงัหวดั 5 คร้ัง
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ศสข.10 (สรุาษฎร์ธานี)

ผลการเบกิจ่าย
( จ านวนเงนิ )

ตวัชีว้ัดแผนงาน/
โครงการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขัน้ตอนและหรือวิธกีารด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เปา้หมาย

                  หน่วย : บาท
งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วย
นับ

ค่า
เปา้หมาย

จัดสรร
ผลด าเนินการ

 เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2)

13. พฒันาบคุลากรและ จดัเจา้หน้าที่เขา้ร่วมการฝึกอบรม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - มอบ นายสราวธุ คงช่วย 100 6,398 100

เสริมสร้างประสิทธภิาพการน า หลักสูตรต่างๆ ที่ ศสส .สป. หรือ ของการด าเนินงาน นายช่างไฟฟา้ส่ือสารช านาญ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ หน่วยงานอืน่ๆจดัฝึกอบรม งาน เขา้รับการฝึกอบรม

การส่ือสารมาใช้ประโยชน์ หลักสูตรการใช้งานระบบ

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ และ

ผู้ดูแลระบบเวบ็ไซต์

 - มอบ นายสราวธุ คงช่วย 7,958

เขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตร

การรักษาความปลอดภยั

14. จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ขอความเหน็ชอบจา้งเหมาหาผู้รับจา้ง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ขอความเหน็ชอบจา้งเหมา 100 - 100

และตกลงจา้ง ของการด าเนินงาน ด าเนินการ

 - จา้งเหมาด าเนินการ

 - เบกิจา่ยงบประมาณค่าจา้ง

6 เดือน (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.การบ ารุงรักษาเพือ่ปอ้งกนั บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร อปุกรณ์ ร้อยละ ร้อยละ 100% 22,000 - ครั้งที ่1 50 - -
(Preventive Maintenance : PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจงัหวดั ความส าเร็จของ 19 - 29 กมุภาพนัธ ์2561

เคร่ืองมือส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ลูกขา่ย  ใหส้ามารถใช้งานได้อยา่งมี การด าเนินการ

ของ ศสข.11 (นศ.) และจงัหวดั ประสิทธภิาพ อยา่งน้อย ครั้งที ่2

ลูกขา่ย ปลีะ 2 คร้ัง

2.การนิเทศงานและใหค้ าปรึกษา จดัใหเ้จา้หน้าที่พบปะขา้ราชการ ร้อยละ ร้อยละ 100% 9,280 - ครั้งที ่1 50 - -

ด้สานเทคโนโลยสีารสนเทศและ นายช่างไฟฟา้ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ความส าเร็จของ 13 - 15 มีนาคม 2561

การส่ือสารแกเ่จา้หน้าที่จงัหวดั ที่จงัหวดัลูกขา่ย การด าเนินการ

ลูกขา่ยในความรับผิดชอบ  - ท าความเขา้ใจในการปฏบิติังาน อยา่งน้อย ครั้งที ่2

 - รับฟงัปญัหาและขอ้คิดเหน็ ปลีะ 2 คร้ัง

 - ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกนั

3.ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสาร ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทียม ร้อยละ ร้อยละ 100% 4,584 - จ านวน 2 คร้ัง 50 - -

ดาวเทียม เคล่ือนที่กบัส่วนราชการต่างๆ และ ความส าเร็จของ 1. วนัที่ 17-18 มีนาคม 2561

จงัหวดัในลูกขา่ย เมื่อมีการร้องขอ การใหบ้ริการ 2. วนัที่ 17-19 มีนาคม 2561

ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

หน่วย : บาท
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

หน่วย : บาท
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4.โครงการพฒันาบคุลากรด้าน ด าเนินการจดัส่งเจา้หน้าที่ของ ศสข .11 ร้อยละ ร้อยละ 100% 8,848 - จ านวน 2 คร้ัง 2 นาย 50 - -

เทคโนโลยสีารสนเทศและ เขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่ ความส าเร็จของ 1. วนัที่ 6-10 กมุภาพนัธ ์2561

การส่ือสาร พฒันาคุณภาพบคุลากร การด าเนินงาน 2. วนัที่  21 กมุภาพนัธ ์2561

5.การใหบ้ริการระบบการระบบ ใหบ้ริการระบบการประชุมวดีีทัศน์ ร้อยละ ร้อยละ 100% - - มกราคม - มีนาคม 2561 50 - -

การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ทางไกล (VCS) ใหก้บัส่วนราชการต่างๆ ความส าเร็จของ จ านวน 15 คร้ัง

(VCS) และการควบคุมระบบ ตามที่ได้รับการร้องขอ การใหบ้ริการ

การประชุมทางไกล (MCU)
6.การใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสาร ใหบ้ริการรับ – ส่งขา่วสารผ่าน ร้อยละ ร้อยละ 95% - - มกราคม - มีนาคม 2561 50 - -

ผ่านระบบ เคร่ืองมือส่ือสารของหน่วยงาน ความส าเร็จของ

  1. ระบบโทรสาร (FAX) การใหบ้ริการ

  2. ระบบ E-mail รับ – ส่ง ขอ้มูล

  3. ระบบสารบรรณ ขา่วสาร ได้ 100%

อเิล็กทรอนิกส์

7. จา้งเหมาบริการท าความ จา้งเหมาท าความสะอาด ศสข . 11 (นศ) ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 - - มกราคม - มีนาคม 2561 - 50,150 46.44

สะอาด ของการด าเนินงาน

จา้งเหมาท าความ

สะอาด
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
ค่าเปา้หมาย

ผลงาน

จัดสรร ตามสัญญา

งบประมาณ (บาท)เปา้หมาย

ร้อยละ ร้อยละหน่วยนับ

หน่วย : บาท
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

8. การประหยดัพลังงานของ ก าหนดมาตรการประหยดัพลังงาน ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 - - มกราคม - มีนาคม 2561 - - -

หน่วยงาน  - ประชุมชี้แจงวธิกีาร ของการด าเนินการ เพิม่ขึน้จากปงีบประมาณ

 - ติดตามแกก้ไขใหม้ีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ
ประหยดัพลังงาน

2560 เปน็เงิน 1,008.37 บาท
ประหยดัพลังงาน
ในการใช้พลังงานในการใช้พลังงาน

ไฟฟา้และน้ ามัน

เชื้อเพลิง

 - แบบรายงาน

มาตรการประหยดั

พลังงานรายเดือน

9. การเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  - ตรวจสอบและเบกิจา่ยเงิน ร้อยละ ร้อยละ 98% - - มกราคม - มีนาคม 2561 41.63 - -

ประจ าป ีพ2561  - จดัท าบญัชีควบคุมและสถติิ ความส าเร็จของ

 - รายงานการเบกิจา่ยเงิน การด าเนินงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )
1.งานสารบรรณหนังสือผ่าน  -เปดิระบบสารบญัอเิล็กทรอนิกส์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ทุกวนัจะท าการเปดิระบบ 100 - -

ระบบสารบญัอเิล็กทรอนิกส์  -ลงรับหนังสือพร้อมปร้ินเอกสาร ของการด าเนินงาน สารบญัอเิล็กทรอนิกส์เพือ่รับ

 -ลงทะเบยีนรับ และส่งหนังสือผ่านระบบฯ

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชา และปร้ินเอกสารเพือ่เสนอ

 -แจกจา่ยงานใหผู้้รับผิดชอบ ผู้บงัคับบญัชา แจกจา่ย

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.รายงานผลการเบกิจา่ย  -รวบรวมขอ้มูลผลการเบกิจา่ย จดัท ารายงาน รายงาน 12 - - รายงานผลการเบกิจา่ย 50 - -

งบประมาณประจ าป ี2561 งบประมาณรายเดือน ส่งให ้ศสส.สป. (ราย งบประมาณประจ าเดือน

 -จดัท ารายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา (รายเดือน) เดือน) ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

 -ส่งรายงานให ้ศสส.สป. ให ้ศสส.สป.

3.งานรายงานผลการปฏบิติัตาม การจดัท ารายงานสรุปผลการปฏบิติั จดัท ารายงาน รายงาน 4 - - รายงานผลการปฏบิติัตาม 50 - -

แผนปฏบิติัการของศูนยเ์ทคโน ราชการตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปี ส่งให ้ศสส.สป. (ราย แผนปฏบิติัการประจ าปี

โลยสีารสนเทศและการส่ือสาร งบประมาณ พ.ศ.2561 รายไตรมาส (รายไตรมาส) ไตรมาส) งบประมาณ พ.ศ.2561

 - จดัท าแผนปฏบิติัราชการประจ าปี ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-

 - จดัท ารายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา ธนัวาคม 2560) ให ้ศสส.สป.

 - ส่งรายงานให ้ศสส.สป. ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม -

มีนาคม 2561) ให ้ศสส.สป.

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

4. โครงการบ ารุงรักษาเชิง บ ารุงรักษาอปุกรณ์ เคร่ืองมือส่ือสารและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ออกบ ารุงรักษาอปุกรณ์ 50 - -

ปอ้งกนั (Preventive อปุกรณ์ ICT ที่ใช้งานประจ า ศสข.12 ของการด าเนินงาน เคร่ืองมือส่ือสาร และอปุกรณ์

Maintenance : PM) เคร่ืองมือ (สงขลา) และของจงัหวดัในเขต ICT ที่ใช้งานประจ า ศสข.12

ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ที่ใช้งาน รับผิดชอบใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (สงขลา) และของจงัหวดัใน

ประจ า ศสข.12 (สงขลา) และ (ปลีะ 2 คร้ัง) เขตรับผิดชอบใหส้ามารถใช้

ของจงัหวดัในเขตรับผิดชอบ งานได้ตามปกติ คร้ังที่ 1 
ระหวา่งวนัที่ 19-23 มีนาคมระหวา่งวนัที่ 19 - 23 มีนาคม

 2561

5.การบริหารจดัการโครงการ บริหารจดัการการจา้งเหมาซ่อมแซม และ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการตามเปา้หมาย 25 - -

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) บ ารุงรักษาโครงการกล้องโทรทัศน์ ของการด าเนินงาน ตามหว้งเวลา

5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ วงจรปดิ (CCTV) จงัหวดัชายแดนใต้

6.โครงการวางเครือขา่ยระบบ  - สนับสนุนรถส่ือสารดาวเทียมในพืน้ที่ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการน ารถส่ือสาร 100 - -

ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่ รับผิดชอบและตามที่ร้องขอ ของการด าเนินงาน ดาวเทียมเคล่ือนที่ออกปฏบิติั

 - จดัท าแผนงานการใช้รถส่ือสารดาวทียม ถวายความปลอดภยัด้านการ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ส่ือสารแด่พระบรมวงศานุวงศ์

 - อ านวยการประสานงานกบัหน่วยที่ จ านวน 7 คร้ัง

ร้องขอ

 - ติดต้ังวางระบบส่ือสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธกีาร ตวัชีว้ัดแผนงาน/ ผลด าเนินการ ผลการเบกิจ่าย

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เน้ืองาน/ขัน้ตอน ตาม (2) ( จ านวนเงนิ )

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย จัดสรร ตามสัญญา ร้อยละ ร้อยละ

ผลผลติ : สว่นราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค. 61)

หน่วย : บาทศสข.12 (สงขลา)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

7.การใหบ้ริการระบบประชุม ใหบ้ริการระบบประชุมวดิีทัศน์ทางไกล ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ได้ด าเนินการใหบ้ริการ 100 - -

วดิีทัศน์ทางไกล (VCS) และ แกก่ระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน ของการด าเนินงาน ประชุมผ่านระบบวดิีทัศน์

ควบคุมระบบ MCU ที่ร้องขอ ทางไกล จ านวน 16 คร้ัง

9 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ปภ., สดร., กพ., ปปท., สนผ.,

มท., ศสส., กพร., กห

8.การนิเทศงานและการให้ ด าเนินการนิเทศงานตรวจติดตามปญัหา ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ออกด าเนิการนิเทศงานตรวจ 50 - -

ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยแีละ /อปุสรรค และแนวทางการแกไ้ขปญัหา ของการด าเนินงาน ติดตามปญัหา/อปุสรรค และ

การส่ือสารสถานีส่ือสารในลูกขา่ย แนวทางการแกไ้ขปญัหาแก่

จงัหวดัลูกขา่ย คร้ังที่ 1

ระหวา่งวนัที่ 12 - 16 มีนาคม

2561
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คณะทํางาน 

 
ที่ปรึกษา 
 
    นายชัชวาลย	  เบญจศิริวงศ	 ผู�อํานวยการศูนย	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.   

คณะทํางาน 
 
1. นายเถลิงศักดิ์   นุชประหาร ผอ.กลุ)มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร กตป.ศสส.สป. 
2. นางสาวสุภาพร จรัญวรพรรณ นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
3. นางนพวรรณ ประคองศิลป1 นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชํานาญการ กตป.ศสส.สป. 
4. นายศุภลักษณ	 วรรณพงษ	 นายช)างไฟฟ6าชํานาญงาน กตป.ศสส.สป. 
5. นางสาวมรกต ชัดใจ 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. 
 


