




 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 

ไตรมาสที่ 2  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  
 

 
                                                                                                                      

ส,วนติดตามประเมินผลด.านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

โทรศัพท(/โทรสาร 0 2282 6560-79 
เบอร( มท. 51116,51129 

E-mail: moi0210.4@gmail.com 



 ก

คํานํา 

  รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป*นเอกสารที่จัดทําขึ้น 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน/วยงานในสังกัด เพื่อให2ผู2บริหารและผู2เกี่ยวข2องได2ใช2ประโยชน!ในการ ติดตามผลความก2าวหน2า    
การดําเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ แก2ไขป5ญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานและเร/งรัดระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อให2การดําเนินงาน
เป*นไปตามแผน ระยะเวลาและสอดคล2องกับแผนการเบิกจ/ายงบประมาณ อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

  ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ/มงานติดตามประเมินผลด2านสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ขอขอบคุณทุกหน/วยงานที่กรุณาสนับสนุนข2อมูลผลการดําเนินงานที่เป*นประโยชน!กับการจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังเป*นอย/างยิ่งว/ารายงาน
ฉบับนี้จะเป*นประโยชน!ต/อการพัฒนาองค!กรต/อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลุ/มงานติดตามประเมินผลด2านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

e-mail : moi0210.4@gmail.com 
Hotline : 51116, 51129 



ข 

 

 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป.  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) 
แผนงาน : ยุทธศาสตร1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ4นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ผลผลิต : ส4วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน4วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว4างดําเนินการ ยังไม4ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 5 - 5 - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ  9 1 7 1 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25  - 22  3 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 17 1 16 - 
5 กลุ�มงานโครงสร(างพื้นฐาน 11 1 10 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร.ฯ   8 1 7 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ   14   1 10 3 
8 ศสข.2 ชลบุรี 11 - 8 3 
9 ศสข.3 นครปฐม 3 - 3 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 12 - 12 - 
11 ศสข.5 อุดรธานี 14 1  13 - 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 14   2 10 2 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 8 - 8  - 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 10 - 6 4 
15 ศสข.9 นครสวรรค. 22                                                                                                                             -                     18 4 
16 ศสข.10 สุราษฎร.ฯ 15                                                                                                                             - 15 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 14            -                                                                                                                             14 - 
18 ศสข.12 สงขลา 11 -                                   9  2 

รวม 223 8 193 22 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 62) 

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                                                                                                                                                                                         หน�วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ0าย ร1อยละ 

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

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

      

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

           1.1 ค�าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 14 รายการ 139,021,400  139,021,400 คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ถึ ง เดื อน               
มี.ค.62 ผลการขอเบิกจาก ศสส.สป. ไป 
กค.สป. จํานวน 189,198,158.87 บาท และ 
โอนค�าจ(างบํารุงรักษาและซ�อมแซมระบบ
กล(อง CCTV ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต( จํานวน 33,649,000 บาท 

  

           1.2 ค�าสาธารณูปโภค  273,624,600  273,624,600 189,995,669.19 

(ไตรมาส 1+2) 

43.37 

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

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

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

      

Action 1  387,154,100 387,154,100  46,453,571.00 12.00 

          1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23                    

              1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณTสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง) 

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

 27,700,000 27,700,000 จัดทํารายงานการตรวจรับและส�งเรื่อง
เบิกจ�ายเงินงวดที่ 4 จํานวน 19,320,000 
บาท วันที่ 20 มี.ค. 62 รวมรายการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งจํานวน 
27,300,000 บาท 

  

                                                                                            
ค 



 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      หน�วง  : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ0าย ร1อยละ 

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

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

      

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

             1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23       

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

 13,345,000 13,345,000 ทําสัญญากับบริษัท บีทามสT โซลูชั่น จํากัด เลขที่
สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2 มี.ค. 61 ดําเนินงานแล(ว
เสร็จ 60 %  การเบิกจ�ายเบิกเงินล�วงหน(า และเบิก
งวดที่ 1-3 จํานวน 6,925,000 บาท ขณะนี้อยู�
ระหว�างการดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 

  

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

 30,659,200 30,659,200 ลงนามในสัญญากับ บริษัท แพลทเนรา จํากัด  
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61   (1) ติดตั้งอุปกรณTตามงวดงานที่ 1  
ห(องประชุม มท. 3 ห(อง  ห(องประชุม ศสส.สป. 1 ห(อง 
(2). ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล(วเสร็จ อยู�ระหว�างการ
เบิกจ�ายงบประมาณ การดําเนินงานติดตั้งอุปกรณTแล(ว 
จํานวน 76 จังหวัด ในส�วนของ  878 อําเภอ จะติดตั้ง
อุปกรณTแล(วเสร็จในเดือน มีนาคม 2562 

  

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

 32,498,500  32,498,500 อยู�ระหว�างรอลงนามสัญญา 
 

  

 

ง 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        หน�วย : บาท 

 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ0าย ร1อยละ 

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

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

      

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

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

 8,100,000  8,100,000 ดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลังว�าด(วย
การจัดซื้อจัดจ(างฯ ได(ประกาศ ผู(ชนะการเสนอ
ราคา บริษทั เวสเทิรTน กรุbป (ประเทศไทย) จํากัด  
วงเงินทั้งโครงการ 26,600,000 บาท               
เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2561 ขณนี้อยู�ระหว�าง
ดําเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 2 

  

รายการป�เดียว       

       1. จัดหาครุภัณฑTคอมพิวเตอรT  17,232,000 17,232,000 ส�งร�าง (Term of Reference : TOR) 
วันที่ 19 ธ.ค. 2561  ขึ้นประชาพจิารณTฯ  
28 ก.ย. – 7 มี.ค. 2562 กําหนดยื่นซอง
เสนอราคา 4 เม.ย. 2562 

  

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

โอนงบประมาณ  
จํานวน 13,312441.00 บาท 

21.51 

       3. โครงการจัดหาครุภัณฑTกล(องโทรทัศนTวงจรปgด (CCTV)  37,671,200 37,671,200 อยู�ระหว�างดําเนินการ   

       4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข�ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ   
          กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 

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

จัดทําร�าง (Term of 
Reference:TOR) แล(วเสร็จ อยู�ใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ(าง 

 

       5. โครงการพัฒนาเครือข�ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ�นดินของ     
           กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 

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

จัดทําร�าง (Term of 
Reference:TOR) แล(วเสร็จ อยู�ใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ(าง 

 

 

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

จ 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2562 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2562 

 

นาํรายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์ศสส. 

 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน  
ศสส. รายไตรมาส และประจาํปี เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

รวบรวม ประมวล วเิคราะห์ เสนอปัญหา / 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. จดัทาํแผน   
ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

 

ออกแบบฟอร์มการรายงานผลพร้อมทั8ง 
แจง้แนวทาง วธิีการ ช่องทางในการรายงาน

ผล 

จดัทาํแผนติดตามผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที9ได ้         
รับจดัสรรตามประเภทรายจ่ายประจาํปี 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล      
การดาํเนินงานตามระยะเวลาที9กาํหนด 
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1. โครงการจัดหาครุภณัฑ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100

เครือ่งปรับอากาศ แยกเปน็ ของการด าเนนิการ 61,890,300  
1.1 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ

ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 4,316,900      ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 0 15 15 0 15 15 -                     -   -               -        0 0.00

ของการด าเนนิการ 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

จัดซ้ือจัดจ้างและ (TOR) =15%

การเบกิจ่ายเงิน 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน

และราคากลาง =20%

3. รายงานผลการด าเนนิการ

จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา =20%

4. ลงนามสัญญา =10%

5. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%

6. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ = 15%

7.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%

การด าเนนิการไตรมาส 2

ยังอยูร่ะหวา่งคณะกรรมการได้

ได้ด าเนนิการปรับแก้การก าหนด

คุณลักษณะ 

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1



กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1.2 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ

วิทยาลัยมหาดไทย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 6,153,800      อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือ

ของการด าเนนิการ จัดจ้าง

โอนจัดสรรให้
1.3 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ไตรมาส 2 โอนจัดสรร

ของ ศสข. จ านวน 7 เขต ประกอบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 832,200        724,200        ได ้6 เขต จาก 7 เขต 85.714 0 85.714 85.71 0 85.71 724,200     -       724,200       87.02    -       87.02       

1.3.1 ศสข.3 (นครปฐม) ของการด าเนนิการ 93,400           92,000           1 ศสข.3 (นครปฐม) 0 0 100 0 100 92,000                -   

1.3.2 ศสข.5 (อุดรธาน)ี โอนจัดสรรใหจ้ังหวดั 240,400         240,000         2 ศสข.5 (อุดรธาน)ี 240,000              -   

1.3.3 ศสข.6 (ขอนแก่น) 78,400           78,400           3 ศสข.6 (ขอนแก่น) 78,400                -   

1.3.4 ศสข.7 (เชียงใหม)่ 103,600         -               4 ศสข.9 (นครสวรรค์) -                     -   

1.3.5 ศสข.9 (นครสวรรค์) 64,800           64,500           5 ศสข.10 (สุราษฎร์ธาน)ี 64,500                -   

1.3.6 ศสข.10 (สุราษฎร์ธาน)ี 89,600           89,300           6 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 89,300                -   

1.3.7 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 162,000         160,000         160,000              -   

1.4. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ไตรมาส 2 โอนจัดสรร

ของส านักงานจงัหวัด 29 จงัหวัด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 50,587,400    11,054,592    ได ้12 เขต จาก 29 เขต 41.379 0 41.379 85.71 0 85.71 11,054,592 -       11,054,592   21.85    -       21.85       
ประกอบด้วย ของการด าเนนิการ -               -               -            

1.4.1 จังหวดัเชียงราย โอนจัดสรรใหจ้ังหวดั 8,188,100       
1.4.2 จังหวดัเพชรบรูณ์ 683,400         -               -            

1.4.3 จังหวดัแม่ฮ่องสอน 343,400         332,021         332,021     

1.4.4 จังหวดัก าแพงเพชร 879,800         739,000         739,000     

1.4.5 จังหวดันครสวรรค์ 641,300         -               -            

1.4.6 จังหวดัพะเยา 2,712,500       

1.4.7 จังหวดัพจิิตร 551,800         374,444         374,444     

1.4.8 จังหวดัพษิณุโลก 446,000         436,200         436,200     

(มีต่อ)
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1.4. ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ

ของส านักงานจงัหวัด 29 จงัหวัด
ประกอบด้วย (ต่อ)

1.4.9 จังหวดัล าปาง 1,027,200       

1.4.10 จังหวดัล าพนู 94,000           -               -            

1.4.11 จังหวดัอุทยัธานี 2,701,400       

1.4.12 จังหวดันครนายก 802,000         678,800         678,800     

1.4.13 จังหวดัลพบรีุ 1,357,700       

1.4.14 จังหวดัสมุทรสงคราม 349,900         348,900         348,900     

1.4.15 จังหวดัสิงหบ์รีุ 2,511,400       1,399,000       1,399,000   

1.4.16 จังหวดัระยอง 470,000         469,676.50     469,676.50 

1.4.17 จังหวดัฉะเชิงเทรา 809,200         -               -            

1.4.18 จังหวดัชัยภมูิ 2,037,400       

1.4.19 จังหวดัเลย 1,068,800       819,950         819,950     

1.4.20 จังหวดัสกลนคร 3,888,600       

1.4.21 จังหวดัอุดรธานี 1,153,600       -               -            

1.4.22 จังหวดัชุมพร 3,113,000       

1.4.23 จังหวดัตรัง 2,430,800       

1.4.24 จังหวดัพทัลุง 356,400         347,600         347,600     

1.4.25 จังหวดัระนอง 2,593,400       2,079,000       2,079,000   

1.4.26 จังหวดัสุราษฎร์ธานี 2,349,900       

1.4.27 จังหวดัยะลา 1,309,000       -               -            

1.4.28 จังหวดัสตูล 2,635,200       

1.4.29 จังหวดันราธวิาส 3,082,200       3,030,000       3,030,000   
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2. โครงการจัดหาครุภณัฑ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) แยกเปน็ ของการด าเนินการโอนจัดสรร 37,671,200 จัดจ้าง

2.1 ค่าครุภณัฑ์กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCVT)

ของ ศสข. จ านวน 3 เขต ประกอบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 1,059,200      123,692        ไตรมาสที่ 2 โอน 1 เขต 33.333 0 33.333 33.33 0 33.33 123,692     -       123,692       11.68    -       11.68       

2.1.1 ศสข.4 (นครราชสีมา) ของการด าเนนิการ 302,400         -               ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) -            

2.1.2 ศสข.7 (เชียงใหม)่ โอนจัดสรรใหจ้ังหวดั 623,300         

2.1.3 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 133,500         123,692         123,692     

2.2 ค่าครุภณัฑ์กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCVT) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซ้ือ

ของส านักงานจงัหวัด 29 จงัหวัด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 36,612,000    1,703,800      จัดจ้าง 24.138 0.0 24.14 24.138 0 24.14 1,703,800            -   1,703,800.00  4.65      0 4.65
ประกอบด้วย ของการด าเนนิการ -               -               ไตรมาส 2 โอน 7 จังหวดั

2.1.1 จังหวดัเพชรบรูณ์ 360,000 พ.ค.62 360,300            -               2.1.1 จังหวดัเพชรบรูณ์ -            

2.2.2 จังหวดัแม่ฮ่องสอน 1,004,000
 พ.ค.62

1,005,500          -               2.2.2 จังหวดัแม่ฮ่องสอน -            

2.2.3 จังหวดัก าแพงเพชร 560,000 พ.ค.62 572,000            -               2.2.3 จังหวดัก าแพงเพชร -            

2.2.4 จังหวดัตาก 850,000            2.2.4 จังหวดัตาก

2.2.5 จังหวดัพะเยา 1,074,800          2.2.5 จังหวดัพะเยา

2.2.6 จังหวดัพจิิตร 4,434,300          -               2.2.6 จังหวดัพจิิตร -            

2.2.7 จังหวดัล าพนู 3,523,500          2.2.7 จังหวดัล าพนู

2.2.8 จังหวดัอุตรดิตถ์ 1,460,000          2.2.8 จังหวดัอุตรดิตถ์

2.2.9 จังหวดันนทบรีุ 734,000            2.2.9 จังหวดันนทบรีุ

2.2.10 จังหวดัปราจีนบรีุ 450,000            2.2.10 จังหวดัปราจีนบรีุ

2.2.11 จังหวดัเพชรบรีุ 928,000            2.2.11 จังหวดัเพชรบรีุ

2.2.12 จังหวดัลพบรีุ 965,500            2.2.12 จังหวดัลพบรีุ

2.2.13 จังหวดัสระบรีุ 651,000            2.2.13 จังหวดัสระบรีุ

(มีต่อ) (มีต่อ)
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.2 ค่าครุภณัฑ์กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCVT) 2.2 ค่าครุภณัฑ์กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCVT)

ของส านักงานจงัหวัด 29 จงัหวัด ของส านักงานจงัหวัด 29 จงัหวัด
ประกอบด้วย (ต่อ) ประกอบด้วย (ต่อ)

2.2.14 จังหวดัอ่างทอง 274,500            274,500         2.2.14 จังหวดัอ่างทอง 274,500     

2.2.15 จังหวดัจันทบรีุ 770,000            -               2.2.15 จังหวดัจันทบรีุ -            

2.2.16 จังหวดัฉะเชิงเทรา 1,965,000          2.2.16 จังหวดัฉะเชิงเทรา

2.2.17 จังหวดัชัยภมูิ 796,500            2.2.17 จังหวดัชัยภมูิ

2.2.18 จังหวดันครพนม 358,800            2.2.18 จังหวดันครพนม

2.2.19 จังหวดับรีุรัมย์ 4,401,300          2.2.19 จังหวดับรีุรัมย์

2.2.20 จังหวดัมหาสารคาม 462,000            2.2.20 จังหวดัมหาสารคาม

2.2.21 จังหวดัร้อยเอ็ด 2,784,000          -               2.2.21 จังหวดัร้อยเอ็ด -            

2.2.22 จังหวดัเลย 498,300            491,200         2.2.22 จังหวดัเลย 491,200     

2.2.23 จังหวดัอ านาจเจริญ 450,000            440,000         2.2.23 จังหวดัอ านาจเจริญ 440,000     

2.2.24 จังหวดัอุดรธานี 498,100            -               2.2.24 จังหวดัอุดรธานี -            

2.2.25 จังหวดักระบี่ 498,100            498,100         2.2.25 จังหวดักระบี่ 498,100     

2.2.26 จังหวดัชุมพร 679,000            2.2.26 จังหวดัชุมพร

2.2.27 จังหวดัตรัง 699,000            2.2.27 จังหวดัตรัง

2.2.28 จังหวดัพทัลุง 1,013,500          2.2.28 จังหวดัพทัลุง

2.2.29 จังหวดัสุราษฎร์ธานี 3,455,000          2.2.29 จังหวดัสุราษฎร์ธานี
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.ค่าพฒันาและปรับปรุงระบบ ด าเนนิการจ้างท าการพฒันาและปรับปรุง - ระบบ 5 13,345,000 27,700,000 ผลด าเนนิการ งบประมาณป ี2562ผลด าเนนิการ ไตรมาสที ่2 25 13 38 38 13 51 -             6,925,000 6,925,000  -       25 25.00

สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ของ ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ของส านักงาน (งบเฉพาะปี 2562) เบกิจ่ายงวดที ่3 วงเงินเบกิจ่ายจริงเปน็เงินล่วงหนา้และเงิน (รวมเบิกจา่ย

ส านกังานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในป ี2562 งบผูกพนั  2,770,000.- บาท เรียบร้อยแล้วงวดที ่1-3 จ านวน 6,925,000.- บาท งวดที่ 1-3 และ

มหาดไทย  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 10% ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการงวดขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการตรวจรับ *รวมเบิกเงินล่วงหน้า

สัญญาเลขที ่22/2561 ลงวนัที่   - ตรวจรับงาน งานที ่ 4งานงวดที ่4 ของงวดงานที่ 4*)

2 มีนาคม 2561  กับ      - งานงวดที ่3 10%

บริษัท บทีามส์ โซลูชัน่ จ ากัด       - งานงวดที ่4 50%

วงเงินสัญญา 27,700,000 บาท       - งานงวดที ่5 30%

(540 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ครบ 24 สิงหาคม 2562)

แบง่งวดงานงวดเงิน จ านวน 5 งวด *และหักคืนเงินล่วงหน้า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที ่1=1,385,000.- บาท (30 วนั=1 เม.ย.61) หกัเงินล่วงหนา้ 831,000.- บาท คงเหลือจ่ายใหบ้ริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที ่2=1,385,000.- บาท (120 วนั=30 ม.ิย.61) หกัเงินล่วงหนา้ 831,000.- บาท คงเหลือจ่ายใหบ้ริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที ่3=2,770,000.- บาท (240 วนั=28 ต.ค.61) หกัเงินล่วงหนา้ 1,108,000.- บาท คงเหลือจ่ายใหบ้ริษัทฯ 1,662,000.- บาท
*งวดที ่4 =13,850,000- บาท (480 วนั=25 ม.ิย.62) หกัเงินล่วงหนา้ 1,385,000.- บาท คงเหลือจ่ายใหบ้ริษัท 12,465,000.- บาท
งวดที ่5 (สุดทา้ย)=8,310,000.- บาท (540 วนั=24 ส.ค.62) หกัเงินล่วงหนา้ ----- บาท คงเหลือจ่ายใหบ้ริษัท  8,310,000.- บาท
ปจัจุบนั ณ งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2562 โครงการน้ีผูกพันงบประมาณ  3 ป ี**วงเงินที่ไดร้ับจัดสรรเปน็วงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2560  จ านวนเงิน  4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2561  จ านวนเงิน 10,200,000.-  บาท **
** - งบประมาณรายจ่ายประจ าปปี ีพ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 13,345,000.- บาท **

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.การปรับปรุงและพฒันาระบบ - - - 30,659,200 204,447,700  อยูร่ะหวา่งติดต้ังอุปกรณ์ 0 65 65 0 65 65 35,868,304    30,667,155 66,535,459   17.54     15.00 32.54
การประชุมวดิีทศันท์างไกล เฉพาะงบป ี2562 ในงวดงานตามโครงการฯ (เบกิเงินล่วงหนา้ 15%)
(Video Conference System) (งบผูกพนั) ส่งมอบงานและเบกิจ่ายงาน
ของกระทรวงมหาดไทย งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

สัญญาเลขที ่30/2561 ลงวนัที่ การด าเนนิงานอุปกรณ์แล้ว
7 พฤษภาคม 2561 204,917,362 จ านวน 76 จังหวดั ในส่วน
กับบริษัท แพลท เนรา จ ากัด กรอบวงเงินจัดหาคร้ังนี้ ของ 838 อ าเภอจะติดต้ัง
(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62) กรอบวงเงินส านกังบประมาณ อุปกรณ์แล้วเสร็จเดือน ม.ีค.62
(ถ้ามีเบกิจ่ายล่วงหนา้ 15% =30,667,155.- บาท) หกัออกจากงวดงานทัง้ 4 งวด) 226,087,000
แบง่งวดงานงวดเงิน จ านวน 4 งวด
งวดที ่1=42,198,005.28 บาท (150 วนั=4 ต.ค.61) หกัเงินล่วงหนา้ 6,329,700.79 บาท คงเหลือจ่าย 35,868,304.49 บาท
งวดที ่2=58,696,934.67 บาท (300 วนั=3 มี.ค.62) หกัเงินล่วงหนา้ 8,804,540.20 บาท คงเหลือจ่าย 49,892,394.47 บาท
งวดที ่3=68,489,979.50 บาท (420 วนั=1 ก.ค.62) หกัเงินล่วงหนา้ 10,273,496.93 บาท คงเหลือจ่าย 58,216,482.57 บาท
งวดที ่4 (สุดทา้ย)=35,062,780.55 บาท (540 วนั=29 ต.ค.62) หกัเงินล่วงหนา้ 5,259,417.08 บาท คงเหลือจ่าย 29,803,363.47 บาท
ผูกพนังบประมาณ  8   ป ีโดยวงเงินทีไ่ด้รับเปน็กรอบวงเงินต้ังงบประมาณ 226,087,000.- บาท
 - งบประมาณป ี2556 = 45,217,400.- บาท
 - งบประมาณป ี2557 = 63,147,800.-  บาท
 - งบประมาณป ี2558-2561 ไม่ได้รับงบประมาณ
 - งบประมาณป ี2562 = 30,659,200.- บาท
 - งบประมาณป ี2563 = 87,062,200.- บาท
2.จัดซ้ือครุภณัฑ์และเชื่อมโยง 1. จัดท า TOR ร้อยละ 100 100 5,000,000 4,960,000 ไตรมาสที ่2 22 78 100 100 0 100 4,960,000                 -   4,960,000    100.00   0 100.00

เครือข่ายส่ือสาร ณ ต าหนกัทพิย์ 2. จัดหาตัวผู้รับจ้าง ด าเนินการเบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว

พิมาน (งบโอนเปล่ียนแปลง ปี2561) 3. ลงนามในสัญญา
สัญญาเลขที ่41/2561 ลงวนัที่ 4. ตรวจรับ
 28 กันยายน 2561
กับบริษัท เทเลคอม มิวนเิคชั่น 
เอ็นจิเนยีร่ิง เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด
วงเงิน 4,960,000 บาท (120 วนันบัถัดจากลงนามสัญญา ครบ 26 ม.ค.62)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3.โครงการพฒันาและปรับปรุง 1.จัดท า TOR =20% ร้อยละ 100 100 51,106,000 ไตรมาสที ่2 0 20 20 0 0 0 -                          -   -             0 0 0.00

เครือข่ายส่ือสารและระบบดาวเทียม 2.จัดหาผู้รับจ้าง =40% จัดท าร่างขอบเขตของงาน
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 3.ก าหนดแนวทางวธิดี าเนนิงาน=10%  (Term Of Reference: TOR) เรียบร้อย

4.ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง=15% อยูร่ะหวา่งเสนอในขัน้ตอน

5. ตรวจรับงาน = 15% ของการจัดซ้ือจัดจ้าง

4. โครงการพฒันาเครือข่ายวทิยุ 1.จัดท า TOR =20% ร้อยละ 100 100 70,901,900 ไตรมาสที ่2 0 20 20 0 0 0 -                          -   -             -        0 0.00

ส่ือสารเพือ่การบริหารราชการ 2.จัดหาผู้รับจ้าง =40% จัดท าร่างขอบเขตของงาน
แผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย 3.ก าหนดแนวทางวธิดี าเนนิงาน=10%  (Term Of Reference: TOR) เรียบร้อย

ระยะที ่2) 4.ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง=15% อยูร่ะหวา่งเสนอในขัน้ตอน

5. ตรวจรับงาน = 15% ของการจัดซ้ือจัดจ้าง
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อยละ
สะสม(ยกไป)

1. โครงการระบบรักษาความ อยูห่วา่งด าเนนิการตามสัญญา ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 27,700,000 69,000,000 ไตรมาสที ่2 26 74 100 26 74 100 19,320,000    49,680,000 69,000,000    28.00        72 100.00

ปลอดภยัของอุปกรณ์สารสนเทศ ของการด าเนนิการงาน (เฉพาะเงินงบปี 2562 จัดท ารายงานตรวจรับและส่ง (เบกิจ่ายเงิน
และการส่ือสาร (ดับเพลิง) งบผูกพนั เร่ืองเบกิจ่ายเงินงวดที ่4 งวดที ่1-3)

ผูกพนั 3 ป ีวงเงินงบประมาณ งวดสุดทา้ย จ านวน

70,000,000 บาท แยกเปน็ 19,320,000 บาท วนัที่

 -ป ี2560 = 14,000,000.- บาท 20 มีนาคม 2562 รวมการ

 -ป ี2561 = 27,300,000.- บาท ส่งเงินงบประมาณ พ.ศ.2562

 -ป ี2562 = 27,700,000.- บาท ทัง้หมด 27,300,000.-บาท

สัญญาเลขที ่261/2560 ลงวนัที่

31 มี.ค.60 (480 วนั) ครบ 24 ก.ค.61 วงเงินสัญญา 69,000,000.- บาท

บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จ ากัด (ผู้รับจ้าง)

แบง่ 4 งวด (แบง่ร้อยละผลการเบกิจ่าย) ดังนี้

งวดที ่1 =13,800,000.- บาท =20%

งวดที ่2 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที ่3 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที ่4(งวดสุดทา้ย) =19,320,000.- บาท =28 %

2. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย 1. จัดท า TOR  = 20% ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 24,050,000 0 ไตรมาสที ่2 20 20 40 20 20 40 -                         -   -              -           0 0.00

ไร้สายระยะไกลของกระทรวง 2. จัดหาผู้รับจ้าง  40% ของการด าเนนิการงาน (เฉพาะเงินงบปี 2562 1.ประกาศร่างเอกสารประกวดฯ

มหาดไทย ผูกพนั 2 ปีงบประมาณ 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน =10% งบผูกพนั และราคากลาง 28 ม.ค.62

วงเงินงบประมาณ 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง =15% 2. ประกาศเชิญชวนวนัที ่8 ก.พ.62

96,2000,000 บาท แยกเปน็ 5. ตรวจรับงาน = 15%  - ขอรับเอกสารดาวน์โหลด

 -ป ี2562 = 24,050,000.- บาท 8 ก.พ.62-12 มี.ค.62

 -ป ี2563 = 72,150,000.- บาท  - ยืน่ข้อเสนอราคา 13 ม.ีค.62

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่าย

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อยละ
สะสม(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่าย

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3. โครงการปรับปรุงและเพิม่ 1. จัดท า TOR  = 20% ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 12,000,000 0 ไตรมาสที ่2 20 20 40 20 20 40 -                         -   -              -           0 0.00

ประสิทธภิาพความปลอดภยั 2. จัดหาผู้รับจ้าง  40% ของการด าเนนิการงาน (เฉพาะเงินงบปี 2562 1.ประกาศร่างเอกสารประกวดฯ

สายดิน (Ground System) 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน =10% งบผูกพนั และราคากลาง 31 ม.ค.62

ระบบเคร่ืองมือส่ือสาร ผูกพนั 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง =15% 2. ประกาศเชิญชวนวนัที ่15 ก.พ.62

2 ปงีบประมาณ วงเงินงบประมาณ 5. ตรวจรับงาน = 15%  - ขอรับเอกสารดาวน์โหลด

60,000,000 บาท แยกเปน็ 15 ก.พ.62-19 มี.ค.62

 -ป ี2562 = 12,000,000.- บาท  - ยืน่ข้อเสนอราคา 20 ม.ีค.62

 -ป ี2563 = 48,000,000.- บาท
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ
ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงการพฒันา
สถาปตัยกรรมองค์กรของ

1.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด ระบบ 1 4 8,100,000 26,600,000.00 กระบวนการขัน้ตอนป ี2562 10 10 20 10 10 20 2,660,000        2,660,000 5,320,000      10.00        10 20.00
สถาปตัยกรรมองค์กรของ ร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR) และ (เฉพาะงบปี2562) 1. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาผู้

ชนะ
(งบผูกพนั) กับ บริษัท เวสเทร์ิน กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ผูกพนั 2 ป ีวงเงินงบประมาณ การเสนอราคาโครงการพฒันาสถาปัตยกรรม สัญญาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่
27,000,000 บาท องค์กรของกระทรวงมหาดไทย *ร้อยละของการ ร้อยละ 100 23 พฤศจิกายน 2561 แบง่งวด

2.จัดท าร่างขอบเขตการด าเนนิงาน (TOR) ด าเนนิการหาผู้รับจ้าง วงเงินทัง้ส้ิน 26,600,000บาท
เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ แบง่งาน 5 งวด ดังนี ้
ก าหนดร่างขอบเขตการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนนิการ ต.ค.61-ก.ย.62 งวดที ่1 =2,660,000 บาท
(TOR)โครงการพฒันาสถาปตัยกรรม ก าหนดส่งมอบ 7 ม.ค.62 =20% ก าหนดส่งมอบ 7 ม.ค.62 =20%
องค์กรของกระทรวงมหาดไทย งวดที ่2 =2,660,000 บาท

*ในปงีบประมาณป ี2562 3.ด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ก าหนดส่งมอบ 23 มี.ค.62=20%

ส านกังบประมาณ ได้ปรับ
โครงการฯนี้

วา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร งวดที ่3 =7,980,000 บาท
จากผูกพัน 2 ปีงบประมาณ เป็น พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพือ่หาผู้รับจ้างมา ก าหนดส่งมอบ 21 ก.ค.62=20%

ผูก 3 ปงีบประมาณ วงเงิน ด าเนนิงานตามโครงการฯ งวดที ่4 =10,640,000 บาท
27,000,000.- บาท ดังนี้ **4. ด าเนนิการหาผู้รับจ้าง ก าหนดส่งมอบ 23 พ.ย.62=20%

 - ปงีบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท 5.ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน งวดที ่5 =2,660,000 บาท
 - ปงีบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพือ่เพิม่ ก าหนดส่งมอบ 16 ก.พ.63=20%
 - ปงีบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท ประสิทธิภาพในการท างาน โดยการบูรณาการ ก าหนดการแบง่ร้อยละของการส่งมอบงาน (ทั้ง5งวด)

(มีต่อ) ข้อมูลร่วมกัน ระหวา่งหนว่ยงานในสังกัดฯ - บริษัทมีการส่งมอบงาน=2%
หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ ค่าเป้าหมาย 4 เป็น ร้อยละของการด าเนินการหาผู้รับจา้งได้ และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเรียบร้อย=3%
  และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในปี 2561  ข้อ **4 จากเดิม ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ส่งรายงานผลการตรวจรับพสัดุ =3%
ท างาน โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในสังกดั มท. เป็น 4. ด าเนินการหาผู้รับจา้งจา้งได้  เหตุผล  ไม่สามารถด าเนินการตาม  - ส่งเบกิจ่ายเงิน = 2%
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติการของ ศสส.สป. ปี 2561  จงึขอปรับเปล่ียนขั้นตอนท างานให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง

 - ปงีบประมาณป ี2562 =
21,600,000 บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

 - ปงีบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท

จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ
ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

1. โครงการพฒันา
สถาปตัยกรรมองค์กรของ

การด าเนินการป ี2562
สถาปตัยกรรมองค์กรของ ไตรมาสที่ 2
กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบงานพร้อมเบกิจ่ายเงินแล้ว
(ต่อ) งวดที ่2 =2,660,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศูนยข์้อมูลกลาง 1. ไตรมาส 1 ลงนามสัญญาปลายเดือน ต.ค.61  - เวบ็ไซต์ มท.ที่ 32,498,500 - กระบวนการขัน้ตอนป ี2562 0 55 55 0 55 55 -                           -   -               -           0 0.00
กระทรวงมหาดไทยและจังหวดั (จ่ายเงินล่วงหนา้ 15%) สามารถรองรับการ (เฉพาะงบปี2562) 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ 2. ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562 ส่งมอบงาน เข้าสู่ประชาคม (งบผูกพนั) (TOR) =15%
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม งวดที ่1  - อบรมระบบ 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
อาเซียน งบประมาณทัง้ส้ิน  -ส่งแผนการด าเนนิงานภายใน 30วนั เวบ็ไซต์ และราคากลาง =15%
237,065,800 บาท ผูกพนั 7 ปี  - สัมมนาระดมความคิดเหน็ - ติดต้ังระบบ 3. รายงานผลการด าเนนิการ
 -ปงีบ2557=35,559,900 บาท  -รายงานผลการวเิคราะหอ์อกแบบระบบ เวบ็ไซต์ จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
 -ปงีบ2558-2561 =   -  บาท  -ส่งรายงานการออกแบบ การเสนอราคา =15%
 -ปงีบ2562=32,498,500 บาท 3.ตรวจรับงานงวดที1่ จ่ายเงิน 10% 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
 -ปงีบ2563=169,007,400 บาท (หกัเงินล่วงหนา้ 15%) 5. ลงนามสัญญา =10%
(มีต่อ) 4.ไตรมาสที ่4 เดือนสิงหาคม ส่งมอบงาน 6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%

งวดที ่2 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
 -ประชุมสัมมนาข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ *ร้อยละของการ ร้อยละ 100 ตรวจรับพสัดุ = 15%
เพือ่ออกแบบข้อมูล ด าเนนิการลงนามสัญญา 8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
 - รายงานผลการวเิคราะหอ์อกแบบและ และด าเนนิการตามสัญญา การด าเนนิการไตรมาส 1 และ 2
พฒันาระบบ 1.ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง

 - ติดต้ังระบบเวบ็ไซต์ การคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ

 - อบรมระบบเวบ็ไซต์ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ
ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

2. โครงการพัฒนาศูนยข์้อมูลกลาง  - ส่งแผนการใช้งานจริงของระบบเวบ็ไซต์ บริษัท แอพเวร์ิคส์ จ ากัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวดั 5.ตรวจรับงานงานที ่2 จ่ายเงิน 10% วงเงิน 233,362,150.-บาท
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ (หกัเงินล่วงหนา้ 15%) เมือ่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม 2. อยูร่ะหว่างรอลงนามสัญญา 
อาเซียน  (ต่อ) และต่อรองราคา เนือ่งจาก

ส านกังบประมาณอนมุัติวงเงิน
233,362,000 บาท

3. โครงการจัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท า TOR =20 % *ร้อยละของการ ร้อยละ 100 17,232,000 0.00 กระบวนการขัน้ตอนป ี2562 22 15 37 22 15 37 -                           -   -               -           0 0.00
คอมพิวเตอร์จ านวน 5 รายการ ดังนี้2. จัดหาตัวผู้รับจ้าง =20% ด าเนนิการลงนามสัญญา 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

3.1เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน 3. ลงนามในสัญญา = 20% และด าเนนิการตามสัญญา (TOR) =15%
จ านวน 732 เคร่ือง เคร่ืองละ 4. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน  =20% 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
16,000 บาท รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน 5. ตรวจรับ =20% และราคากลาง =15%
11,712,000 บาท 3. รายงานผลการด าเนนิการ
3.2เคร่ืองคอมพิวเตอร์งานประมวลผล จัดซ้ือจัดจ้าง 7% และประกาศผู้ชนะ
แบบ1 จ านวน 217 เคร่ือง ๆละ การเสนอราคา 7%  รวม 15%
22,000 บาท รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน 4. ลงนามสัญญา =10%
4,774,000 บาท 5. ผู้ขายส่งมอบงาน =15%
3.3เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวด า 6. รายงานผลของคณะกรรมการ
จ านวน 114 เคร่ือง เคร่ืองละ ตรวจรับพสัดุ = 15%
2,600 บาท รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน 7.ส่งเบกิจ่ายเงิน =15%
296,400 บาท  (มีต่อ)
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ
ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

3. โครงการจัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์จ านวน 5 รายการ ดังนี้ (ต่อ)

3.4เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวด า (net) ไตรมาส 2

จ านวน 24 เคร่ือง เคร่ืองละ  -ประกาศร่า'งคุณลักษณะ

7,900 บาท รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน โครบงการจัดหาครุภณัฑ์คอมฯ

189,600 บาท จ านวน 5 รายการ 28 ก.พ.62

3.4เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนดิสี (net)  - ประกาศเชิญชวน 15 มี.ค.62

จ านวน 26 เคร่ือง เคร่ืองละ โดยก าหนดสนใจสามารถดาวน์

10,000 บาท รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน โหลด 15 มี.ค.62-3 เม.ย.62

260,000 บาท ก าหนดยืน่เสนอราคา 4 เม.ย.62

4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 15,904,000 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการแก้ไข 0 95 95 0 95 95 -                           -   -               -           0 0.00
พัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนยเ์ทคโนโลยี สัญญา เพือ่ก าหนดค่าปรับ

สารสนเทศและการส่ือสาร สป. ใหก้ับผู้รับจ้าง เนือ่งจากเกิน

(งบป ี2560) ก าหนดเวลาส่งมอบ

สัญญาเลขที ่255/2560 ลงวนัที่ (*จากข้อมูลรายงานผลฯ)

29 มี.ค.60
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ศสข. 1 - 12 

 
 



ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

1. โครงการก่อสร้างอาคาร  - ก าหนดราคากลาง = 10% ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 7,513,100 9,499,361.44 ไตรมาสที ่2 23.36 40.67 64.03 23.36 40.67 64.03 4,628,861.44    95,500 4,724,361.44  48.73   1 49.73

ชุดพกัอาศัยของ ศสข.1  - ขอความเหน็ชอบ/ขออนมุัติจ้าง=10% ของการด าเนนิการ (เฉพาะงบปี2562)  เดิม 9,550,000 บาท  - ด าเนนิการก่อสร้างงวดที่

จ านวน 10 หอ้ง ผูกพนั 2 ปี  - ท าสัญญาจ้าง = 10% ส านกังบประมาณ ปรับลดงวดที ่2 5-6-7-8-9-10 แล้วเสร็จ= 10%

วงเงินงบประมาณ 10,184,200
 บาท แบง่เปน็

 - ด าเนนิการก่อสร้าง =30%(แบง่งวด
งาน 15  งวด ๆ งานละ 2%

โอนวงเงินทีเ่หลือ  - คณะกรรมการตรวจรับงาน
จา้งงวดที่ 2-10 เรียบร้อยแล้ว =
8%

 - ปงีบประมาณ 2561=
2,036,900 บาท

 - ตรวจรับงานจ้าง =30%(แบง่งวดงาน 
15  งวด ๆ งานละ 2%

ของยอดสัญญาหกัจาก  - เบกิจ่ายเงินงวดที ่2-10 ให้
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว =5.36%

 - ปงีบประมาณ 2562=
8,147,300 บาท

 - ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหผู้้จ้าง=10% 
(แบง่งวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

งบป ี2561 =2,036,900 บาท

สัญญาเลขที ่6/2561 ลงวนัที ่30
 มี.ค.61 กับ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
ภสัสรชัยมงคล ครบก าหนด 23 
มิ.ย.62
วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท 
แบ่ง 15 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี้

งวดที่ 1 =95,500.- บาท(29เม.ย.61)

งวดที ่2 =477,500.- บาท(29พ.ค.61)**  มีบนัทกึแนบทา้ยสัญญาแก้ไขงวดเงินที ่2 ลดลง 50,638.56 บาท เนือ่งจากปรับลดเสาเข็ม คงเหลือเงินงวดที ่2=426,861.44 บาท 
งวดที่ 3 =191,000.- บาท (23มิ.ย.61)

งวดที่ 4 =668,500.- บาท(28ก.ค.61)

งวดที่ 5 =573,000.- บาท(27ส.ค.61)

งวดที่ 6 =477,500.- บาท(26ก.ย.61)

งวดที่ 7 =477,500.- บาท(26ต.ค.61)

งวดที่ 8 =955,000.- บาท(25พ.ย.61)

งวดที่ 9 =477,500.- บาท(25ธ.ค.61)

งวดที่ 10 =382,000.- บาท(24ม.ค.62)

งวดที่ 11 =477,500.- บาท(23ก.พ.62)

50,638.56 บาท คงเหลือ
 9,499,361.44 บาท

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง) - โอน

ให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง) - โอน

ให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

1. โครงการก่อสร้างอาคาร

ชุดพกัอาศัยของ ศสข.1

จ านวน 10 หอ้ง ผูกพนั 2 ป ี(ต่อ)
งวดที่ 12 =955,000.- บาท(25มี.ค.62)

งวดที่ 13 =1,432,500.-บาท(24เม.ย.62)

งวดที่ 14 =1,432,500.-บาท(24พ.ค.62)

งวดที่ 15(งวดสุดท้าย) =477,500.- บาท(23มิ.ย.62)

2.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง  - ก าหนดราคากลาง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 500,000 499,000 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 35.00 65.00 100.00 35.00 65.00 100.00 499,000                 -   499,000        100.00  0 100.00

หอ้งประชุมของ ศสข.1(พระนคร  - ขอความเหน็ชอบ/ขออนมุัติจ้าง ของการด าเนนิการ 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

ศรีอยุธยา)  - ท าสัญญาจ้าง
- ด าเนนิการก่อสร้าง

(TOR) =15%
ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนคร  - ด าเนนิการก่อสร้าง 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  - ตรวจรับงานจ้าง และราคากลาง =15%

 - ชออนมุัติเบกิจ่ายใหผู้้รับจ้าง 3. รายงานผลการด าเนนิการ

จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา =15%

4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 2

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการ

รายงานผลการตรวจรับพสัดุและ

ส่งเบกิจ่ายเงินทัง้หมด

สัญญาเลขที ่7/2562 ลงวนัที ่5
 ก.พ.62 กับ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
ทองธนนัทโ์ยธา ครบก าหนด 6 
เม.ย.62
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
 (ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 93,400 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00 -              -   -           -      0 0.00
อากาศ ของ ศสข.3 (นครปฐม) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส ที ่2
ด าเนนิการจัดซ้ือจ้ดจ้าง รายงาน
ผลการด าเนนิการ ประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคา และ
อยูร่ะหวา่งขอเงินงบประมาณ

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

หน่วยนับ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจดัหาครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 302,400 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 40.00 15.00 55.00 40.00 0.00 40.00 -                    -   -           -         0 0.00

วงจรปดิ (CCTV) ของ ศสข.4 ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครราชสีมา) (TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 2
1. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะและราคากลาง=15%
2.จัดหาผู้รับจ้าง 27 มี.ค.62 ได้

ร้าน บ ีเอ็น ท ีแซทเทลิไลท ์
เซอร์วิท เซ็นเตอร์
วงเงิน 300,000 บาท=15% (ก าหนดส่งมอบ30 วันท าการ)
3. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง 10%

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ  - ส ารวจสถานทีติ่ดต้ังและร้ือถอนเคร่ือง ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 240,400 240,000 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 40.00 15.00 55.00 40.00 0.00 40.00 -                       -   -           -           0 0.00
อากาศ ของ ศสข.5 (อุดรธาน)ี ปรับอากาศ ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

 - ด าเนนิการจัดซ้ือจ้ดจ้างตามระเบยีบ (TOR) =15%
พสัดุ 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
 - ตรวจรับงาน และราคากลาง =15%
 - เบกิจ่ายงบประมาณ 3. รายงานผลการด าเนนิการ
 - รายงานผล ศสส.สป. จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
(แผนไม่มี ก าหนดในกระบวนงานรายงานไตรมาส 1) การเสนอราคา =15%
ติดต้ัง ร้ือถอน และทดสอบ ภายใน 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
30 วนั นบัถัดจากวนัลงนามสัญญา 5. ลงนามสัญญา =10%

6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 7ม.ค.62 =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 8 ม.ค.62
ซอล้ิงเฮียง เซอร์วิส วงเงิน
240,000 บาท =15%
4.ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 10%

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/

ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ
ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 78,400 78,400 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 45.00 55.00 100.00 45.00 55.00 100.00 78,400.00              -   78,400.00  100.00      0 100.00
อากาศ ของ ศสข.6 (ขอนแก่น) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนินการไตรมาส 2
1. ลงนามในใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์
เมื่อวนัที ่15 ก.พ.62
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 05/2562
กับนายอ านาจ ผลเพชร
วงเงิน 78,400 บาท =10%
ก าหนดส่งมอบ 25 ก.พ.62
2. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
3. รายงานผลคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
4. ส่งเบกิจ่ายเงิน =22 ก.พ.62 =10%

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ จัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจ้ดจ้าง ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 103,600 98,970 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 50.00 15.00 65.00 50.00 15.00 65.00 -                       -   -           -           0 0.00
อากาศ ของ ศสข.7 (เชียงใหม)่ และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนินการไตรมาส 2
1.ขอความเหน็ชอบจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 4 มี.ค.62
และก าหนดร่างคุณลักษรณะ
พร้อมราคากลาง =15%+20%=35%
2. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา คือ
บริษัท สหพานชิ เชียงใหม่
จ ากัด เปน็เงิน 98,970 บาท
เมื่อ 29 มี.ค.62 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

2. โครงจดัหาครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์

จัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจ้ดจ้าง ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 623,300 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 30.00 15.00 45.00 50.00 15.00 65.00 -                       -   -           -           0 0.00
วงจรปดิ (CCTV) ของ ศสข.4 และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครราชสีมา) (TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 2
1.คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ

ขอบเขตของงาน(TOR) =15% 
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
 (ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถยนต์ 1. จัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้าง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 616,000 523,000 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 10.00 55.00 65.00 10.00 55.00 65.00 -                   -   -           -        0 0.00
บ้านพักข้าราชการ ศูนยเ์ทคโนโลยี 2. ก าหนดราคากลาง ของการด าเนนิการ 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

สารสนเทศและการส่ือสาร เขต 8 3. ขอความเห็นชอบ/หาผู้รับจา้ง/ขออนุมัติ
จา้ง

(TOR) =15%
(พษิณุโลก) 4. ท าสัญญาจ้าง 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน

สัญญาเลขที ่441/2562 ลงวนัที ่ 5. ด าเนนิการก่อสร้าง และราคากลาง =15%
5 มี.ค.62 กบั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 6. ส่งมอบงานจ้าง/ตรวจรับการก่อสร้าง 3. รายงานผลการด าเนนิการ
ป.พลชัยคอนสตรัคชั่น 7. ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหผู้้รับจ้าง จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
วงเงินสัญญา 523,000.- บาท แบ่ง การเสนอราคา =15%
2 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี ้(75 วัน) 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
งวดที่ 1 =209,200.- บาท (19 มิ.ย.62) 5. ลงนามสัญญา =10%
งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) =313,800.- บาท (19พ.ค.62) 6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%

7. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ = 15%

8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%

การด าเนินการไตรมาส 2

1. ลงนามสัญญาเมื่อวนัที่

6 มีนาคม 2562 ก าหนด

ส่งมอบ 19 พ.ค.62

จาก หจก.ป.พลขันธ ์คอน

สต๊ักชั่น =10%
2.อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามสัญญา

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 64,800 64,500 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 15.00 15.00 30.00 15.00 15.00 30.00 -                       -   -           -           0 0.00
อากาศ ของ ศสข.9 (นครสวรรค์) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

จ านวน 3 เคร่ือง (TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 1 และ 2
1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR)  =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง  =15%

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 1,279,700 973,900 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 25.00 30.00 55.00 25.00 30.00 55.00 -                       -   -           -           0 0.00
ของ ศสข.9 (นครสวรรค์) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) =15%

(มีต่อ) 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
ของ ศสข.9 (นครสวรรค์) 7. รายงานผลของคณะกรรมการ
(ต่อ) ตรวจรับพสัดุ = 15%

8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 1 และ 2
1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR)  4 ธ.ค.61=15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 17 ธ.ค.61 =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 28 ก.พ.62 
หจก.เอส. อาร์ พี.การโยธา
วงเงิน 923,900 บาท=15 %
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เมื่อ 18 มี.ค.62 =10 %

25



ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 89,600 89,300 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 45.00 55.00 100.00 45.00 55.00 100.00 89,300.00              -   89,300.00  100.00      0 100.00
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) = 15ถ

จ านวน 3 เคร่ือง (TOR) =15%
(มีต่อ) 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน

และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 1 และ 2
1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) เมื่อ 13 ธ.ค.61 =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 14 ธ.ค.61 =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา เมื่อ 17 ธ.ค.61 
หจก.สินโสภาเซอร์วสิ 
เปน้เงิน 89,300 บาท=15 %
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เมื่อ 17 ธ.ค.61 =10%
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เมื่อวนัที ่29 ม.ค.62 

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ 5. ลงนามใบส่ังซ้ือเลขที่
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี) 4/2562 ลงวนัที ่14 ก.พ.62
จ านวน 3 เคร่ือง ครบก าหนด 22 ก.พ.62=10%
(ต่อ) 6.ผู้ขายส่งมอบเมื่อ 18 ก.พ.62=10%

7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ เมื่อ 20 ก.พ.62= 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน 21 ก.พ.62 =10%
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ศสข.11 (นครศรธีรรมราช)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. โครงจัดหาครุภณัฑ์เคร่ืองปรับ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 162,000 160,000 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 40.00 15.00 55.00 40.00 15.00 55.00 -                       -   -           -           0 0.00
อากาศ ของ ศสข.11 
(นครศรีธรรมราช)

ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวนัที ่     =15%
2. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา  160,000 บาท
 กับร้าน บา้นแอร์ (คลังแอร์)
ม่านดีไซน ์(คลังผ้าม่าน)
 =15%
3.ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 10%
4.ลงนามสัญญาวนัที ่28 มี.ค.62
เลขที ่มท 0210.11/2/2562 
ก าหนดส่งมอบงาน 12 เม.ย.62 =10%

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.11 (นครศรธีรรมราช)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2. โครงจดัหาครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 133,500 123,692 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 40.00 15.00 55.00 40.00 15.00 55.00 -                       -   -           -           0 0.00
วงจรปดิ (CCTV) ของ ศสข.11 ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(นครศรีธรรมราช) (TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนนิการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวนัที ่     =15%
2. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา  บริษัท 
เดอะซีสเทค เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด =15%
3.ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 10%
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ศสข.11 (นครศรธีรรมราช)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 1,719,000 1,311,000 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 15.00 15.00 30.00 15.00 15.00 30.00 -                       -   -           -           0 0.00
ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

ประกอบด้วย (TOR) =15%
3.1 ปรับปรุงหลังคาอาคา
ส านกังาน

2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)  จ านวนเงิน 499,000 บาท และราคากลาง =15%
3.2 ปรับปรุงอาคารบา้นพกั 3. รายงานผลการด าเนนิการ
ผู้อ านวยการ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จ านวนเงิน 128,000 บาท จัดซ้ือจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
3.3 ปรับปรุงอาคารบา้นพกั การเสนอราคา =15%
หวัหนา้ฝ่าย  ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จ านวนเงิน 269,000 บาท 4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
3.4 ปรับปรุงอาคารชุด 3 ชั้น 5. ลงนามสัญญา =10%
ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)  จ านวนเงิน 823,000 บาท 6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%

7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
8.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวนัที ่
14 มี.ค.62=15%
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการก่อสร้างอาคารชุด 1.จัดท าแผน =10 % - - - 6,890,600 8,613,300 การด าเนินการไตรมาส 2 18.00 66.00 84.00 18.00 66.00 84.00 3,766,019.86    1,084,454 4,850,474.33  43.72     13 56.31

พกัอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 2.แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง =10 % (เฉพาะงบปี2562) อยูร่ะหว่างด าเนินการตาม
สัญญา

(งวดที ่3-8) (งวดที ่3-8) เบิกจา่ยงวดที่ 3-8 เบกิจา่ยงวดที่ 1-2

6 ยูนติ ของศูนย์เทคโนโลยี 3.ขออนมุัติราคากลาง= 10% ศสข.12 (สงขลา) ส่งมอบพืน้ที่

สารสนเทศและการส่ือสาร 4.รายงานขอความเหน็ชอบจดัจา้งกอ่สร้างฯ =10% ใหก้ับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างก าลัง

เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ 5.พจิารณาผลผู้ยืน่เสนอราคา และ ด าเนนิการตามงวดงาน9-12

ผูกพนั 2 ป ีป ี2561 จ านวน ขออนมุัติจ้างฯ= 10% โดยส่งเบกิจ่ายงวดงานท ี3-8

1,732,700.- บาท ป ี2562 6. จัดท าสัญญา= 10%

จ านวน 6,890,600.- บาท) 7.ตรวจรับและเบกิจ่ายเงินตามงวดงาน

สัญญาเลขที ่258/2561 ลงวนัที่ =40 % (แบง่เปน็งวดงานที ่1-11 งวดละ
21 พฤษภาคม 2561 จ านวน365
วัน

3 % งวดงานที ่12 =7%
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล่ ากอ่สร้าง 2015

แบง่เปน็ 12 งวดงาน ดังนี้

งวดที ่1= 347,155.99 บาท

งวดที ่2= 737,298.48 บาท

งวดที ่3= 737,298.48 บาท

งวดที ่4= 737,298.48 บาท

งวดที ่5= 737,298.48 บาท

งวดที ่6= 737,298.48 บาท

งวดที ่7= 737,298.48 บาท

งวดที ่8= 742,466.46 บาท

งวดที ่9= 742,466.46 บาท

งวดที ่10= 742,466.46 บาท

งวดที ่11= 736,437.15 บาท

งวดที ่12= 878,556.60 บาท

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ในรายงานไตรมาส 1 ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 717,500 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 7.50 30.00 37.50 7.50 30.00 37.50 -                           -   -              -        0 0.00
ของ ศสข.12 (สงขลา) ประกอบ  1. จัดท าแผน ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

ด้วย 2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (TOR) =15%
2.1 ปรับปรุงบา้นพกั ศสข.12 3. ขอนมุัติราคากลาง 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
 (สงขลา)  จ านวนเงิน 500,000 บาท 4. รายงานขอความเหน็ชอบจัดจ้าง และราคากลาง =15%
2.2 ปรับปรุงพืน้ทีโ่ดยรอบ ก่อสร้างฯ โดยวธิ ีe-buding 3. รายงานผลการด าเนนิการ
บริเวณบ้านพัก ของ ศสข.12(
สงขลา)

5. พจิารณาผลผู้ยืน่เสนอราคาและขอ จัดซ้ือจัดจ้าง = 7.5% และ
จ านวนเงิน 217,500 บาท อนมุัติจ้างฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา =7.5%

6. จัดท าสัญญา 5.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
7. ตรวจรับและเบกิจ่ายเงินตามงวดงาน 6. ลงนามสัญญา =10%

7. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
8. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ = 15%
9.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
การด าเนินการไตรมาส 2
3. รายงานผลการด าเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้าง = 7.5%

3. ค่าส่ิงก่อสร้างของ ศสข.12 ในรายงานไตรมาส 1 ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100% 874,500 ก าหนดขัน้ตอน ดงัน้ี 7.50 30.00 37.50 7.50 30.00 37.50             -   -              -        0 0.00
(สงขลา) รวม 3 รายการ ดังนี ้(มีต่อ)  1. จัดท าแผน ของการด าเนนิงาน 1.ก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

3.1 ค่าก่อสร้างร้ัวบริเวณรอบ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (TOR) =15%
บา้นพกัของ ศสข.12 (สงขลา) 3. ขอนมุัติราคากลาง 2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
เปน็เงิน 365,000 บาท 4. รายงานขอความเหน็ชอบจัดจ้าง และราคากลาง =15%
3.2ค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม ก่อสร้างฯ โดยวธิ ีe-buding 3. รายงานผลการด าเนนิการ
หลังคาบริเวณรอบบ้านพัก ศสข.12 5. พจิารณาผลผู้ยืน่เสนอราคาและขอ จัดซ้ือจัดจ้าง = 7.5% และ
เปน็เงิน 300,000 บาท อนมุัติจ้างฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา =7.5%
3.3ค่าจัดท าคูระบายน้ าคอนกรีต 6. จัดท าสัญญา 5.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านพัก 182,500 บาท 7. ตรวจรับและเบกิจ่ายเงินตามงวดงาน 6. ลงนามสัญญา =10%
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครฐั   งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3. ค่าส่ิงก่อสร้างของ ศสข.12 1 7. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
(สงขลา) รวม 3 รายการ ดังนี ้(มีต่อ) 8. รายงานผลของคณะกรรมการ
3.1 ค่าก่อสร้างร้ัวบริเวณรอบ ตรวจรับพสัดุ = 15%
บา้นพกัของ ศสข.12 (สงขลา) 9.ส่งเบกิจ่ายเงิน =10%
เปน็เงิน 365,000 บาท การด าเนินการไตรมาส 2
3.2ค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม 3. รายงานผลการด าเนนิการ
หลังคาบริเวณรอบบ้านพัก ศสข.12 จัดซ้ือจัดจ้าง = 7.5%
เปน็เงิน 300,000 บาท
3.3ค่าจัดท าคูระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านพัก 182,500 บาท

(ต่อ)

33



 
 
 
 

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
  



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยกไป) ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.1 งานรับ-ส่ง จดัเก็บ แจง้เวยีนกฎหมาย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - หนังสือรับ 1,534 ฉบบั 100 100 200 25 25 50 -                  -                 -                  0 0 -         

ระเบยีบ ข้อบงัคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการด าเนินงาน หนังสือส่ง 1,851 ฉบบั (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

1.2 งานรวบรวมสถิติข้อมูล หนังสือเวยีน  -  ฉบบั ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

1.3 งานเวรรักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ สถานการณ์ปกติ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) หากท างาน

1.4 งานธรุการต่าง ๆ และงานกิจกรรมพิเศษ  -ไม่มี ทุกคร้ัง) ได้ค่าเป้าหมาย 100)

2. ฝ่ายงบประมาณส่ือสาร 2.1 งานวางแผน วเิคราะหแ์ละจดัท าค า
ขอ

ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                  -                 -                  0 0 -         

(มีต่อ) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี และเพิ่มเติม ของการด าเนินงาน การจดัท าแผนความต้องการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

และค าของบประมาณ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น ไตรมาสละ 25% หากท างาน

จดัส่งส านักงบประมาณ การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ได้ค่าเป้าหมาย 100)

2.2 งานจดัท าข้อมูลและเอกสารประกอบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                  -                 -                  0 0 -         

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ของการด าเนินงาน การจดัท าแผนความต้องการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

และค าของบประมาณ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น ไตรมาสละ 25% หากท างาน

จดัส่งส านักงบประมาณ การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ได้ค่าเป้าหมาย 100)

2.3 งานจดัท าแผนการจดัสรรงบประมาณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - 4,925,600      จดัสรรงบประมาณรายจา่ย 100 100 200 33 33 66 -                  4,925,600        4,925,600         0 0 -         

รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการด าเนินการ ประจ าปงีบประมาณ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (โอนจดัสรรให้ ศสข.1-12

ใหก้ับ ศสข. 1 –  12 พ.ศ. 2562 แก่ ศสข.1-12 ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 4 ไตรมาส 3 คร้ัง คิดร้อยละคร้ังที่ 1-2

คร้ังที่ 2 (ก.พ.62-พ.ค.62) การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง คร้ังละ 33% คร้ังที่  3=34% หากท างาน

เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในส่วนของ ค่าเปา้หมาย 100)

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)  งบด าเนินงาน

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยกไป) ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)  งบด าเนินงาน

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2. ฝ่ายงบประมาณส่ือสาร  2.4  งานบริการเบกิจา่ยงบประมาณ
รายจา่ย

438,029,600  โอนจดัสรรงบประมาณใหก้ับ 100 100 200 25 25 50 177,115,013.49 12,880,655.70  189,995,669.19 40.43 2.94 43.38      

(ต่อ) ประจ าปงีบประมาณทุกประเภทของ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น เช็คยอดแนวนอน 12,880,655.70           189,995,669.19           

ข้าราชการ ลูกจา้ง บริษัทหรือหน่วยงาน เปน็ค่าจา้งบ ารุงรักษากล้อง ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น ไตรมาสละ 25% หากท างาน -                  

ที่เปน็ผู้ขาย หรือผู้รับจา้ง โทรทัศน์วงจรปดิ การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ได้ค่าเป้าหมาย 100)

 - ค่าตอบแทน 100 100 200 25 25 50 83,240.00          72,540.00        155,780.00        

 - ค่าใช้สอย 100 100 200 25 25 50 76,695,850.09    5,599,318.10    82,295,168.19    

 - ค่าวสัดุ 100 100 200 25 25 50 910,929.80        619,995.80      1,530,925.60     

 - ค่าสาธารณูปโภค 100 100 200 25 25 50 99,424,993.60    6,588,801.80    106,013,795.40  

 - งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ หนังสือแจง้กองคลัง สป. 100 100 200 25 25 50 654,431.01        259,643.10      914,074.11        

และส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ งานเบกิ/ยืมค่าเดินทางไป
ราชการ

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น เช็คยอดแนวนอน 13,140,298.80           

ปฏบิติังานของข้าราชการและ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น ไตรมาสละ 25% หากท างาน

ลูกจา้งในสังกัด ศสส.สป. การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ได้ค่าเป้าหมาย 100)

มี 8 เร่ือง

  3. ฝ่ายพัสดุส่ือสาร 3.1 งานควบคุมการเบกิจา่ยวสัดุ ครุภณัฑ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -

(มีต่อ) การใช้ - งานซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ของ ของการด าเนินการ

ศสส.สป.

3.2 งานตรวจสอบวสัดุ ครุภณัฑ์ ประจ าปี ร้อยละ 100

โครงการความรับผิดชอบกลุ่มงานอ านวยการ

3.3 งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ/การเบกิจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิง ของ ศสส.สป.

    -จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 600,000 600,000.00 ก าหนดขั้นตอน ดังนี้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการด าเนินการ (เบกิจา่ยตามการใช้งานจริง) 1. ท ารายละเอยีดคุณสมบัติ=13%(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

2. ปมท.เหน็ชอบผลการจดัซ้ือ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น ไตรมาสละ 25% หากท างาน

  =15% การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ได้ค่าเป้าหมาย 100)

3. ผู้ขายส่งใบแจง้หนี้ และ จนท.

ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจง้หนี้

จ านวน 12 คร้ัง ๆ ละ 2%=24%

ส านักงบประมาณให้ 439,109,600  ปมท. หักไวบ้ริหาร 1,080,000 บาท 
คงเหลือให้ ศสส.สป. ใช ้438,029,600 บาท
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยกไป) ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)  งบด าเนินงาน

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

  3. ฝ่ายพัสดุส่ือสาร 4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุของ

(มีต่อ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 คร้ัง=24%

5. ส่งเบกิจา่ยใหฝ่้ายงบประมาณ ศสส.สป.

จ านวน 12 คร้ัง ๆ ละ 2%= 24%
ไตรมาส 1
เบิกงวดที่ 2-3 (พ.ย.61-ม.ค.
62) จ านวน 3 งวด

18 34 52 16 32 48 43,352                          15,146 58,498             7.23        2.52 9.75

3.4 งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
3.4.1 จดัซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 18.3 ลิตร/ถัง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 72,000 72,000.00 ก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 20 52 72 20 56 76 15,720                                -   15,720             21.83      0 21.83

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการด าเนินการ *เบกิจา่ยตามจริงที่ใช้งาน* 1. จดัท าคุณลักษณะของน้ าด่ืม12%

หนังสือส่ังซ้ือ ศสส.ซ4/2562 ลงวนัที่ 2. จดัซ้ือจดัหาผู้ขาย =20%

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

3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%

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

บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ากัด ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด ๆ ละ 2%=24%

5. ส่งเบิกจา่ยเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2 % =24%

ไตรมาส 1

ตรวจรับ-ส่งเบกิจา่ยเงิน

งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)

3.4.2 จา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานที่ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 738,936 738,936.00 ก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 40 32 72 40 32 72 307,890                              -   307,890            41.67      0 41.67

ราชการ ศสส.สป. ประจ าปงีบประมาณ ของการด าเนินการ 1. จดัท าคุณลักษณะของน้ าด่ืม12%

พ.ศ. 2562 (รปภ.) ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 2. จดัซ้ือจดัหาผู้ขาย =20%

สัญญาเลขที่ จ 38/2562 ลงวนัที่ 3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%

4 ม.ค.62 ระยะเวลาจา้ง 1 ต.ค.61 ถึงวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน งวดละ61,578 ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวดๆละ 2%=(24%)

รวมเงินทั้งส้ิน 738,936.- บาท  จาก 5. ส่งเบิกจา่ยเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)

ส านักงานรักษาความปลอดภยั องค์การ ไตรมาส 1

สงเคราะหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับพัสดุ  และส่งเบกิเงิน

งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62) รวม 5 งวด
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยกไป) ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)  งบด าเนินงาน

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3. ฝ่ายพัสดุส่ือสาร  (3) จา้งเหมาดูแลรักษาท าความสะอาด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 552,000 552,000 ก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 20 52 72 20 52 72 230,000                              -   230,000            41.67      0 41.67

(มีต่อ) อาคาร ศสส.สป. (แม่บา้น)  ประจ าปี ของการด าเนินการ 1. จดัท าคุณลักษณะของน้ าด่ืม12%

งบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จดัซ้ือจดัหาผู้ขาย =20%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%

สัญญาเลขที่ 24/2562 ลงวนัที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

14 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน 5. ส่งเบิกจา่ยเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)

รวมเงินทั้งส้ิน 552,000.- บาท ไตรมาส 1

งวดละ 46,000.- บาท จาก ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ

บริษัท เอล แอนด์ เอ็ม คริสตัน คลีน จ ากัด พร้อมเบกิจา่ยเงินงวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)

จา้งเหมาบริการบคุคลภายนอก ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 3,486,000 3,486,000 ก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 12 60 72 12 60 72 871,016                      581,000 1,452,016         24.99      16.67 41.65

ท างานที่ ศสส.สป. ของการด าเนินการ เบกิจา่ยเปน็รายเดือน ๆละ 290,500 บาท 1. จดัท าคุณลักษณะของการจา้ง 12%

2. ด าเนินการจดัจา้งผู้ขาย =
20%3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%

4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. ส่งเบิกจา่ยเป็นรายเดือน 12 งวด (24%)

ไตรมาส 1

ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ

พร้อมเบกิจา่ยเงินงวดที่ 3-5 (ธ.ค.61-ก.พ.62)
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กลุ่มงานอ านวยการ ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม(ยก
ไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยกไป) ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)  งบด าเนินงาน

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

  3. ฝ่ายพัสดุส่ือสาร (4) จดัจา้งบริการบ ารุงรักษาระบบลิฟต์
โดยสาร

ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 35,310 35,310 ก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 6 58 64 6 58 64 -                                    -   -                  -         0 0.00

(ต่อ) โดยสาร ศสส.สป. ประจ าปงีบประมาณ ของการด าเนินการ 1. จดัท าคุณลักษณะของน้ าด่ืม12%

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

หนังสือที่ ศสส.ซ 4/2562 ลงวนัที่ 3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%

17 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 4. บริษัทฯ เข้าด าเนินการบ ารุงรักษาฯ

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน จ านวน 12 งวด งวด ๆ ละ 2% =24%

รวมเงินทั้งส้ิน 35,310.- บาท 5. ตรวจรับส่งเบิกจา่ยเป็นรายเดือน 12 งวดๆ ละ 2% =24%

เบกิจา่ยหลังจากใหบ้ริการครบ บาท จาก ไตรมาส 1

บริษัท มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ระหวา่งบริษัทฯ ด าเนินการตามข้อตกลง

งวดที่ 3-6
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

1. การติดตามประเมินผลการ
 

การจดัท าสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 4 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          0 0.00

ปฏิบัติราชการตามแผนการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จดัท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 1 เล่ม (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป พ.ศ. 2562 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล่ม ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล ทุกคร้ัง) หากท างานได้

 - ตอบข้อซักถาม รวบรวมรายงาน ค่าเป้าหมาย 100)

ประมวล วิเคราะห์

 - จดัท ารายงานเป็นรูปเล่ม

 - ร่างหนังสือ น าเสนอผู้บังคับบัญชา

 - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ น าออกเผยแพร่

ทางเว็บไซต์ของ ศสส.สป.

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 1 - - อยูร่ะหว่างด าเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -               -   -              -          0 0.00

ด าเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจ าปี จดัท าเป็นรูปเล่ม (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (4 ไตรมาส=

ของ ศสส.สป. ประจ าปี 2562 งบประมาณ พ.ศ.2562  รายปี ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 1 เล่ม)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได้รับแจง้การจดัสรรงบประมาณ การท างานครบ 100% ของ

รายจา่ยประจ าปี จาก กอก. ทุกคร้ัง)

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด้าน ICT

ที่ได้รับงบประมาณ

 -  จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการต่าง ๆ

 - ประสานงานกบัผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ

 - รวบรวมข้อมูลจากการรายงาน ประมวลผล

 - จดัท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน

 -  ร่างหนังสือน าเสนอผู้บังคับบัญชา

ทราบและอนุมัติ

 - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ น าออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

3. การติดตามประเมินผลการ การจดัท าสรุปผลการปฏิบัติงานตาม จ านวนเอกสารที่ได้ เล่ม 4 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 เล่ม 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          0 0.00
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได้รับจดัสรรประจ าปี จดัท าเป็นรูปเล่ม (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส
ได้รับจดัสรร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล่ม ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
งบประมาณ 2562  - จดัท าแผนติดตามผลการด าเนินงาน การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประสานหน่วยงานในสังกดั ศสส.สป. ทุกคร้ัง) หากท างานได้

ให้จดัท าข้อมูล ค่าเป้าหมาย 100)
 - หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ
 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห์
 - จดัท ารายงานเป็นรูปเล่ม
 - ร่างหนังสือน าเสนอผู้บังคับบัญชา
 - ประสานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ น าออก
เผยแพร่ทางเว็บไซต์

4. การติดตามการติดต้ังระบบ การจดัท าสรุปการติดต้ังระบบและ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 เล่ม 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          0 0.00
และอปุกรณ์ ICT ของ ศสส.สป.  อปุกรณ์ ICT สรุปผลการติดต้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน ระบบและอปุกรณ์ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

จากส่วนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน ทุกคร้ัง) หากท างานได้
 - สรุปผลการติดต้ังระบบและอปุกรณ์ ค่าเป้าหมาย 100)
ICT รายเดือน

5. การติดตาม การตรวจซ่อมและ การจดัท าสรุปการติดต้ังและการตรวจ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 เล่ม 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          0 0.00
การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ด้าน ICT ซ่อมรวมทั้งการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ด้าน สรุปผลการตรวจ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ICT ซ่อมบ ารุงรักษา ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

 - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน ระบบและอปุกรณ์ การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)
จากส่วนกลางและจาก ศสข . 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด ทุกคร้ัง) หากท างานได้
 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน ค่าเป้าหมาย 100)
 - สรุปผลการตรวจซ่อม และการบ ารุง
รักษาอปุกรณ์ ICT รายเดือน
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 เล่ม 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          25 25.00
เช่าวงจรส่ือสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ สรุปผลการใช้งาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส
ความเร็วสูง ทางบริษัทยไูนเต็ดอนิฟอร์เมชั่นไฮเวย์ ปกติ หรือเกดิความ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จ ากดั ขัดข้อง ณ จดุใดบ้าง การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน 1 เดือน/ชุด ทุกคร้ัง) หากท างานได้
 - สรุปผลการใช้งาน ค่าเป้าหมาย 100)

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก จ านวนเอกสาร 
 

ชุด 12 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 เล่ม 100 100 200 25 25 50 -               -   -              -          0 0.00
การเช่าใช้สัญญาณดาวเทียม ส่วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได้ สรุปผลการใช้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส
รถส่ือสารดาวเทียม ให้บริการรถส่ือสารดาวเทียม งานดาวเทียม ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน และ ให้บริการ การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)

  - สรุปผลประเมินการเช่าวงจรส่ือ รถดาวเทียม ทุกคร้ัง) หากท างานได้
สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด ค่าเป้าหมาย 100)

8. การออกแบบปรับปรุง การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จ านวนเอกสาร เล่ม 1 - - อยูร่ะหว่างด าเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -               -   -              -          0 0.00

กระบวนการ สนับสนุน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลร้อยละ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (2 ไตรมาส=

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ ของศสส. และน าผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของ

ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 1 เล่ม)

ส่ือสาร  รอบ 6 เดือน มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ผู้รับบริการและผู้ การท างานครบ 100% ของ

(ต.ค.61-ม.ีค.62)   ประจ าปี  - ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกคร้ัง)

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในงานบริการของ

(มีต่อ)  - จดัท าหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6 
เดือน จ านวน 1 ทอดแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ เดือน จ านวน 1 
เล่มและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี เล่ม

ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ ศสส.สป (ต.ค.60 - มี.ค.61)

รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - จดัท าหนังสือประสานหน่วยงานใน

สังกดั สป.มท.  ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.

และจงัหวัดทุกจงัหวัด ในการทอดแบบสอบถาม
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

8. การออกแบบปรับปรุง  - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ น าหนังสือส่ัง
การกระบวนการ สนับสนุน และแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ ส่วนเกีย่วข้องช่วยด าเนินการ

ส่ือสาร  รอบ 6 เดือน  - รวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับผิดชอบ

(ต.ค.61-ม.ีค.62)   ประจ าปี ในงานบริการของ ศสส.สป.
งบประมาณ พ.ศ. 2562  -  จดัท าตารางก าหนดจ านวนชุดของ

(ต่อ) แบบสอบถาม

 - ก าหนดค่าตัวแปรของประเภทค าถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss
 - ก าหนดเกณฑ์การประมวลผลความ

พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และไม่พึง

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จดัท ารายงานเป็นรูปเล่ม

 - จดัท าหนังสือน าเสนอผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการส ารวจความพึง

พอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ

ศสส.สป.

 - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์น าสรุปผลการ

ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน

บริการขอ ศสส.สป.น าออกเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของ ศสส.สป.
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ จ านวนเอกสาร เล่ม 1 - - อยูร่ะหว่างด าเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -               -   -              -          100 100.00

สนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน สรุปผลร้อยละ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (2 ไตรมาส=

และการส่ือสาร รอบ 12 เดือน เสียของ ศสส. และน าผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 1 เล่ม)

(เม.ย.62-ก.ย.62)  ประจ าปี มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ไม่พึงพอใจของ การท างานครบ 100% ของ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มีต่อ)  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ ผู้รับบริการและ ทุกคร้ัง)

ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - จดัท าหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในงานบริการของ
ทอดแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ ศสส.สป. รอบ 12 
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี เดือน จ านวน 1 เล่ม
ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ (เม.ย.62-ก.ย. 62)
ศสส.สป รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

 - จดัท าหนังสือประสานหน่วยงานใน

สังกดั สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. 
และจงัหวัดทุกจงัหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ น าหนังสือส่ัง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องช่วยด าเนินการส่วนเกีย่วข้องช่วยด าเนินการ

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผู้รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส .สป.

 - จดัท าตารางก าหนดจ านวนชุดของ

แบบสอบถาม

 - ก าหนดค่าตัวแปรของประเภทค าถาม

ลงในโปรแกรม SPSS
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กลุม่งานติดตามประเมนิผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศสส .สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรอืวิธกีาร ตวัชี้วัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ) เน้ืองาน/ขั้นตอน ไตรมาสน้ี สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

รอ้ยละของ
ไตรมาสน้ี

รอ้ยละสะสม
 ยกมา

รวมรอ้ย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตร
มาสน้ี

 สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

รอ้ยละไตร
มาสน้ี

รอ้ยละสะสม 
ยกมา

 รวมรอ้ย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ จ านวนเงินเบิกจา่ย (บาท) ผลเบิกจา่ยคิดเป็นรอ้ยละ (%)

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้บัจดัสรร

จ านวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจา้ง) - 

โอนให.้....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจา่ย

ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

9. การออกแบบปรับปรุง  กระบวนการ - บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่

สนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss

และการส่ือสาร รอบ 12 เดือน  - ก าหนดเกณฑ์การประมวลผลความ

(เม.ย.62-ก.ย.62)  ประจ าปี พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

งบประมาณ พ.ศ. 2562  - ประมวลผลความพึงพอใจ และ

(ต่อ) ไม่พึงพอใจโดยโปรแกรม spss

 - จดัท ารายงานเป็นรูปเล่ม

 - จดัท าหนังสือน าเสนอผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการส ารวจความ

พึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการ

ของ ศสส.สป.

 - ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์น าสรุปผลการ

ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.น าออกเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของ ศสส.สป.
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. การพฒันาเวบ็ไซต์ใหก้ับ ด าเนนิการพฒันาเวบ็ไซต์ใหก้ับหนว่ย ร้อยละของการ ระบบ 1 ด าเนนิการเอง - ก าหนดขัน้ตอน ดังนี ้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

หนว่ยงานในสังกัด สป.มท. งานในสังกัด สป.มท.ตามทีร้่องขอ ด าเนนิการตาม  - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภารกิจและการ ทีร้่องขอ แบ่งเป็นไตร
มาสร้องขอจาก  -รวบรวม ศึกษาและวเิคราะห์ ละ 25%)

หนว่ยงาน ความต้องการตามความ หากท างานได้

ประสงค์ของหนว่ยงาน ค่าเป้าหมาย 100)

 - ออกแบบเวบ็ไซต์พร้อม

แผนผังเวบ็ไซต์ (Site Map)

และหนา้เวบ็เพจทีเ่ชื่อมโยง

  - ออกแบบเวบ็ไซต์พร้อม

จัดท าเวบ็ไซต์

  - ออกแบบเวบ็ไซต์พร้อม

จัดท าเวบ็ไซต์ต้นแบบ 

(Prototype)
  - พฒันาเวบ็ไซต์
  - ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไ้ข

  - ส่งมอบระบบเพือ่ใช้งาน
 - ให้ค าปรึกษา ประสานงานและ

แก้ไขปญัหาใหก้ับผู้ใช้งาน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการทกุขัน้ตอน 1 เวบ็ไซต์

(เวบ็ไซต์โครงการสร้างการรับรู้

สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

2. การปรับปรุงเวบ็ไซต์ของ ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของอนิเทอร์เน็ต ร้อยละของการ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอน ดังนี ้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) เวบ็ไซต์เครือข่าย ด าเนนิการตาม  - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

(www.moi.go.th) เวบ็ไซต์ ภายใน (moinet) เวบ็ไซต์ส านกังานปลัด ภารกิจและการ ร้องขอ/ตามภารกิจ แบ่งเป็นไตร
มาสเครือข่ายภายใน (moinet) กระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) ร้องขอจาก  - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ละ 25%)

เวบ็ไซต์ส านกังานปลัดกระทรวง และเวบ็ไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หนว่ยงาน ในการเผยแพร่ข้อมูล และ หากท างานได้

มหาดไทย (www.smoi.go.th) และการส่ือสาร (www.ict.moi.go.th) บริการอิเล็กทรอส์ตาม ค่าเป้าหมาย 100)

และเวบ็ไซต์ของศูนย์เทคโน วตัถุประสงค์ของหนว่ยงาน
โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   - ออกแบบระบบใหท้นัสมัย

(www.ict.moi.go.th) และเหมาะสมกับการใช้งาน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - ปรับปรุง/พฒันาเวบ็เพจ
ตามแบบหรือแนวทางที่ก าหนด

  - ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ 

และแก้ไข

  - ใช้งานจริง ประสานแก้ไข

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการตามภารกิจและ

การร้องขอจากหนว่ยงาน

(35 เรือ่ง)

3. การเผยแพร่ข้อมูลของ ด าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงาน ร้อยละของการ ระบบ 1 - - ก าหนดขัน้ตอน ดังนี ้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

หนว่ยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. ในเวบ็ไซต์หอินเทอร์เนต็ น าเข้าข้อมูล   - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

ในเวบ็ไซต์อินเทอร์เนต็ (www.moi.go.th)     เวบ็ไซต์ รายงานเพิม่ ทีร้่องขอ/ตามภารกิจ แบ่งเป็นไตร
มาส(www.moi.go.th) เวบ็ไซต์ ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ 100)  - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ละ 25%)

ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) ในการเผยแพร่ข้อมูล และ หากท างานได้

(www.smoi.go.th) และเวบ็ไซต์เครือข่ายภายใน (moinet) บริการอิเล็กทรอนกิส์ตาม ค่าเป้าหมาย 100)

และเวบ็ไซต์เครือข่ายภายใน วตัถุประสงค์ของหนว่ยงาน
(moinet)  - ท าการ Scan หรือปรับปรุง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ข้อมูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ

(มีต่อ) อิเล็กทรอนกิส์
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

3. การเผยแพร่ข้อมูลของ  - ท าการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

หนว่ยงานในสังกัด สป.มท. เครือข่ายภายในหรือเครือข่าย

ในเวบ็ไซต์อินเทอร์เนต็ ภายนอกตามความประสงค์

(www.moi.go.th) เวบ็ไซต์ ของผู้รับบริการ

ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไ้ข

(www.smoi.go.th) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

และเวบ็ไซต์เครือข่ายภายใน ด าเนนิการตามภารกิจและ

(moinet) (ต่อ) การร้องขอจากหนว่ยงาน

(162 เรือ่ง)

4. ถ่ายทอดสดการประชุม ด าเนนิการถ่ายทอดสดการประชุม ร้อยละของการ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขั้นตอน ดังนี้  100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

ผ่านระบบ Video ต่าง ๆ ผ่านระบบ Video Streaming ถ่ายทอดการ  - ได้รับส าเนาหนงัสือแจ้งจาก ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

Streaming ประชุม กลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ ละ 25%)

การใช้งานถ่ายทอดสด หากท างานได้
 - ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าเป้าหมาย 100)

แม่ข่าย ใหพ้ร้อมใช้งาน
 - ท าการถ่ายทอดสดการประชุม

 - จัดท าระบบการถ่ายทอด

การประชุมย้อนหลัง

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการตามภารกิจ

(12 ครัง้)

5. การตรวจสอบเวบ็ไซต์ ด าเนนิการตรวจสอบเวบ็ไซต์ทีม่ีหวัข้อ/ ร้อยละของ ระบบ 1 - - ก าหนดขัน้ตอน ดังนี ้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

ทีม่ีหวัข้อ/ประเด็นหมิ่น ประเด็นหมิ่นสถาบนัพระมหากษัตริย์ ความส าเร็จใน  - ค้นหาทีอ่ยูเ่วบ็ไซต์ (URL) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

สถาบนัพระมหากษัตริย์ การตรวจสอบ ที่มีข้อความ รูปภาพ Clip Video แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทีม่ีหวัข้อ/ประเด็นหมิ่น ละ 25%)

ผมีต่อ) สถาบนัพระมหากษัตริย์ หากท างานได้

 -จัดเก็บข้อมูลเปน็รายสัปดาห์ ค่าเป้าหมาย 100)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

5. การตรวจสอบเวบ็ไซต์  -รวบรวมข้อมูลเปน็รายเดือน

ทีม่ีหวัข้อ/ประเด็นหมิ่น  -ส่งใหก้ับส านกักิจการความ

สถาบนัพระมหากษัตริย์ มั่นคงภายใน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

(ต่อ) ด าเนนิการตามภารกิจ

(243 ครัง้)

6. การใหบ้ริการพืน้ทีฝ่ากเวบ็ไซต์ ด าเนนิการใหบ้ริการพืน้ทีฝ่ากเวบ็ไซต์ของ ร้อยละของจ านวน ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

ของหนว่ยงาน/จังหวดั หนว่ยงาน/จังหวดั ผู้เข้าเยีย่มชม ด าเนนิการตามภารกิจ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เวบ็ไซต์ (3,302,780 ครัง้) แบ่งเป็นไตร
มาสละ 25%)

หากท างานได้

 ค่าเป้าหมาย 100)

7. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  ด าเนนิการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ร้อยละของ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 65 100 165 16.25 25 41.25 -                  -   -              -         0 0.00
และพฒันาระบบงานสาร และพฒันาระบบงานสารสนเทศ หนว่ยงานทีร้่องขอ  -ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100)(มี 4 ไตรมาส
สนเทศ (Application) (Application) ใหเ้หมาะสมกับลักษณะ (ร้อยละ 100)   - ศึกษาและวเิคราะหค์วาม แบ่งเป็นไตร

มาส ใหเ้หมาะสมกับลักษณะงาน งานตามทีห่นว่ยงานร้องขอ ต้องการของผู้ใช้การประมวลผล ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทางด้านข้อมูลเข้า (input) หากท างานได้
ผม่ต่อ) ข้อมูลออก (output) ค่าเป้าหมาย 100)

(มีต่อ)  - ออกแบบโครงสร้างของขั้นตอน
การด าเนนิงาน  (Flow 
Chart)ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบ
รายงานรายงาน  ออกแบบหน้าจอ

โปรแกรม
  - พฒันาโปรแกรมโดยสร้าง

โปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้/

ปรับปรุง/เพิม่เติม
 - ทดสอบการใช้งานและติดต้ัง

โปรแกรมทีพ่ฒันา
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

7. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ    - จัดท าคู่มือการใช้งานของ
และพฒันาระบบงานสาร โปรแกรม
สนเทศ (Application)   - ส่งมอบระบบงาน
 ใหเ้หมาะสมกับลักษณะงาน  -การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประสานงานและแก้ไขปญัหา
(ต่อ) ใหก้ับผู้ใช้งาน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

 - ด าเนนิการตามการร้องขอ

จากหนว่ยงาน 5 ระบบ

  1. แบบส ารวจ/รายงาน
ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของ

ศสส.สป. (ได้ร้อยละ 50)

2. ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ

กับประชาชน (http://testmoi.

moi.go.th/inforpeple)

(ได้ร้อยละ 100)

3. ระบบฐานข้มอูลหลักสูตร

นกัปกครองระดับสูง (นปส.)

(http://edp.moi.go.th)

(ได้รัอยละ 20)

4. ระบบประมวลผลข้อมูล

โครงการไทยนยิมยัง่ยืน

(หมวดถนน,น้ า) (ตามความ

ต้องการผู้บริหาร)

5. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ

การบริหารจัดการของ มท.4.0

(ได้รัอยละ 90)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

8. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  ด าเนนิการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ และ ร้อยละของหน่วยงาน ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 65 100 165 16.25 25 41.25 -                  -   -              -         0 0.00

และวางแผนระบบโครงสร้าง วางแผนระบบโครงสร้างและการจัดการ ทีร้่องขอ  -ได้รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

และการจัดการฐานข้อมูลและ ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ร้อยละ 100)  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ แบ่งเป็นไตร
มาสพฒันาระบบงานสารสนเทศ (Application) ให้เหมาะสมกบัลักษณะงาน ความต้องการตามความประสงค์ ละ 25%)

(Application) ใหเ้หมาะสม ตามทีห่นว่ยงานร้องขอ ของหนว่ยงาน หากท างานได้

กับลักษณะงาน  - ออกแบบและวางแผนระบบ ค่าเป้าหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โครงสร้างและการจัดการฐาน

(มีต่อ) ข้อมูลของระบบงานสารสนเทศ

 (Application ) ตามความ

ประสงค์ของหนว่ยงาน

 -พฒันาระบบโครงสร้าง และ
การจดัการ ฐานข้อมูลของระบบ

งานสารสนเทศ (Application ) 

ตามทีไ่ด้ออกแบบไวป้รับปรุง/

เพิม่เติม
 -ทดสอบการใช้งาน และติดต้ัง

ระบบบทีพ่ฒันา
 -จดัท าคู่มือการใช้งานของระบบ

 -ส่งมอบระบบงาน
 - การบ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา 

ประสานงานและแก้ไขปญัหา

ใหก้ับผู้ใช้งาน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

 - ด าเนนิการตามการร้องขอ

จากหนว่ยงาน 5 ระบบ

  1. แบบส ารวจ/รายงาน
ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของ

ศสส.สป. (ได้ร้อยละ 50)

50



กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

8. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  2. ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่

และวางแผนระบบโครงสร้าง สร้างการรับรู้และความเข้าใจ

และการจัดการฐานข้อมูลและ กับประชาชน (http://testmoi.

พฒันาระบบงานสารสนเทศ moi.go.th/inforpeple)

(Application) ใหเ้หมาะสม (ได้ร้อยละ 100)

กับลักษณะงาน 3. ระบบฐานข้มอูลหลักสูตร

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 นกัปกครองระดับสูง (นปส.)

(ต่อ) (http://edp.moi.go.th)

(ได้รัอยละ 20)

4. ระบบประมวลผลข้อมูล

โครงการไทยนยิมยัง่ยืน

(หมวดถนน,น้ า) (ตามความ

ต้องการผู้บริหาร)

5. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ

การบริหารจัดการของ มท.4.0

(ได้รัอยละ 90)

9. งานศึกษา วเิคราะห์ ด าเนนิการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ร้อยละของ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00
ออกแบบและพฒันาระบบงาน และพฒันาระบบงานสนบัสนนุ หนว่ยงานทีร้่องขอ  - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส
สนบัสนนุการปฏบิติังาน การปฏบิติังาน (Back Office, (ร้อยละ 100) ร้องขอ แบ่งเป็นไตร

มาส(Back Office, Font Office) Font Office) ตามทีห่นว่ยงานร้องขอ   - ศึกษาและวเิคราะหค์วาม ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ต้องการของผู้ใช้ การประมวลผล หากท างานได้
(มีต่อ) ทางด้านข้อมูลเข้า (Input) ค่าเป้าหมาย 100)

 ข้อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล 
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หนา้จอโปรแกรม

51



กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

9. งานศึกษา วเิคราะห์  - พฒันาโปรแกรมโดยสร้าง
ออกแบบและพฒันาระบบงาน โปรแกรม ตามที่ได้ออกแบบไว้/

สนบัสนนุการปฏบิติังาน ปรับปรุง/เพิม่เติม
(Back Office, Font Office)   - ทดสอบการใช้งานและติดต้ัง

(ต่อ) โปรแกรมทีพ่ฒันา
  - จัดท าคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
  - ส่งมอบระบบงาน
  - การบ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปญัหา
ใหก้ับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
 - ด าเนนิการตามการร้องขอ
จากหนว่ยงาน  5 จังหวดั
ได้แก่ จันทบรีุ, สมุทรสงคราม,
มหาสารคาม , สุราษฎร์ธาน,ี
และสิงหบ์รีุ  และหนว่ยงานใน
สังกัด สป.มท. ได้แก่ กองคลัง สป.

10. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ด าเนนิการศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ ร้อยละของ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                  -   -              -         0 0.00
และพฒันาระบบสารสนเทศ และพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ หนว่ยงานทีร้่องขอ   - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส
ภมูิศาสตร์ (GIS) (GIS) ตามทีห่นว่ยงานร้องขอ (ร้อยละ 100) ร้องขอ แบ่งเป็นไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - ศึกษาและวเิคราะหค์วาม ละ 25%)
(มีต่อ) ต้องการของผู้ใช้ การประมวลผล หากท างานได้

ทางด้านข้อมูลเข้า (Input) ค่าเป้าหมาย 100)

 ข้อมูลออก (output)
  - ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล 
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หนา้จอโปรแกรม

52



กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

10. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ  - พฒันาโปรแกรมโดยสร้าง
และพฒันาระบบสารสนเทศ โปรแกรม ตามที่ได้ออกแบบไว้/

ภมูิศาสตร์ (GIS) ปรับปรุง/เพิม่เติม
(ต่อ)   - ทดสอบการใช้งานและติดต้ัง

โปรแกรมทีพ่ฒันา
  - จัดท าคู่มือการใช้งานของ

โปรแกรม
  - ส่งมอบระบบงาน
  - การบ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปญัหา
ใหก้ับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
 - ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีหนว่ยงานร้องขอ

11. เปน็ศูนย์กลางประสาน ด าเนนิการประสานข้อมูลสารสนเทศของ ร้อยละของ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                  -   -              -         0 0.00
ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด หนว่ยงานทีร้่องขอ  - ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส
มหาดไทย จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด (ร้อยละ 100) ร้องขอ แบ่งเป็นไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ ละ 25%)
ความต้องการตามความประสงค์ของหน่วยงาน หากท างานได้
 - ประสานขอข้อมูลจาก ค่าเป้าหมาย 100)

หนว่บงานทีเ่ปน็เจ้าของข้อมูล
 - ติดต่อขอรับข้อมูลจาก
หนว่ยานทีเ่ปน็เจ้าของข้อมูล
 - น าข้อมูลทีไ่ด้รับมาปรับปรุง
ตามความต้องการ
 - ส่งมอบข้อมูล
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
 - ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีหนว่ยงานร้องขอ

53



กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

12. ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูล ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพือ่การบริหาร ร้อยละของ ระบบ 1 - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                  -   -              -         0 0.00

เพือ่การบริหารและวางแผน และวางแผนพฒันาของกระทรวง หนว่ยงานทีร้่องขอ  -รับแจง้จากหน่วยงานที่ร้องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

พฒันาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย  - รวบรวม ศึกษาและวเิคราะห์ แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ความต้องการตามความประสงค์ ละ 25%)

ของหนว่ยงาน หากท างานได้

  - พฒันา และปรับปรุงข้อมูล ค่าเป้าหมาย 100)

ตามความต้องการ

 -ติดต้ัง ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข

 - ส่งมอบระบบงานเพือ่ใช้งาน

  - การบ ารุงรักษา ใหค้ าปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปญัหาใหก้ับผู้ใช้งาน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
 - ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีหนว่ยงานร้องขอ

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ด าเนนิการตรวจสอบและลงทะเบยีน ร้อยละของ ระบบ 1  - ด าเนนิการเอง ด าเนนิการตรวจสอบและ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

สอบการใช้ทรัพยากรในระบบ ใหก้ับผู้ขอใช้เครือข่ายมหาดไทย การตรวจสอบ ลงทะเบยีนใหก้ับผู้ชอใช้ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

Internet (Authentication) เครือข่ายมหาดไทย แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ ละ 25%)

 - รับเอกสารการลงทะเบยีน หากท างานได้

ของผู้ใช้เครือข่าย ค่าเป้าหมาย 100)

 - ผู้ขอใช้เครือข่ายลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์

 - ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารโดยต้องมีผู้บงัคับบญัชารับรอง
 - ตรวจสอบและท าการอนุญาต

ใหผู้้ชอใช้เครือข่ายสามารถ

ใช้งานเครือข่ายมหาดไทย

 -แจ้งผู้ชอใช้บริการเครือข่ายสามารถใช้งานได้

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการตามค าร้อขอ (18 คน)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

14. งานติดต้ัง บริหารจัดการและ ด าเนนิการติดต้ัง บริหารจัดการและบ ารุง ร้อยละของ ระบบ 1  - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00

บ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ รักษาระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย หนว่ยงานทีร้่องขอ   - ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

แม่ข่าย   - ตรวจสอบระบบการใช้งาน แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - บ ารุงรักษาตามแผนงาน ละ 25%)

  - รายงานผลการซ่อมตาม หากท างานได้

แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3 ค่าเป้าหมาย 100)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการตามค าร้อขอ

(4ครัง้)

15. งานบริหารจัดการและบ ารุง ด าเนนิการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา ร้อยละของ ระบบ 1  - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00
รักษาและติดต้ังระบบปอ้งกัน และติดต้ังระบบปอ้งกันไวรัส หนว่ยงานทีร้่องขอ  - รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส
ไวรัสคอมพวิเตอร์  - ตรวจสอบระบบปฏบิติัการ แบ่งเป็นไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เคร่ืองทีจ่ะติดต้ัง ละ 25%)
 -ติดต้ังโปรแกรมปอ้งกันไวรัส หากท างานได้

NOD32 ค่าเป้าหมาย 100)

 - ท าการอัปเดทโปรแกรม
ปอ้งกันไวรัสใหเ้ปน็ปจัจุบนั
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
ด าเนนิการตามค าร้อขอ
(42 ครัง้)

16. งานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง ด าเนนิการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ร้อยละของ ระบบ 1  - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                  -   -              -         0 0.00
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ของกระทรวงมหาดไทย และส านกังาน หนว่ยงานทีร้่องขอ  - รับแจ้งการซ่อมบ ารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส
คอมพวิเตอร์ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ แบ่งเป็นไตร

มาสมหาดไทยและส านกังาน  -ลงทะเบยีนการขอรับบริการ ละ 25%)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกลุ่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ หากท างานได้
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ด าเนนิการตรวจซ่อมเคร่ือง ค่าเป้าหมาย 100)

(มีต่อ) คอมพิวเตอร์/อปุกรณ์เครือข่าย

  - ทดสอบการใช้งาน
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

16. งานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง   - ส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์/

คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อปุกรณ์คืนให้กบัผู้ขอรับบริการ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง   - รายงานผลการซ่อมตาม
มหาดไทยและส านกังาน แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)
(ต่อ) ด าเนนิการตามค าร้อขอ

(96 ครัง้)
17.งานบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ด าเนนิการบ ารุงรักษาเครือข่ายใหบ้ริการ ร้อยละของ ระบบ 1  - ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0 100 100 0 25 25 -                  -   -              -         0 0.00

ใหบ้ริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ หนว่ยงานทีร้่องขอ   - รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

รักษาความปลอดภยัระบบ ปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  -ท าการติดต้ังระบบเครือข่าย แบ่งเป็นไตร
มาสคอมพวิเตอร์และเครือข่าย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย ใหบ้ริการภาครัฐ (GIN) ละ 25%)

สารสนเทศ ภายในกระทรวง  - ตรวจสอบการใช้งานระบบ หากท างานได้

มหาดไทย เครือข่ายให้บริการภาครัฐ (GIN) ค่าเป้าหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - รายงานผลการซ่อมตาม

แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ด าเนนิการตามค าร้อขอ

18. งานบริหารจัดการและบ ารุง ด าเนนิการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา ร้อยละของ ระบบ 1 ด าเนนิการเอง ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0 100 100 0 25 25 -                  -   -              -         0 0.00
รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ หนว่ยงานทีร้่องขอ   - รับแจ้งการซ่อมบ ารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100(มี 4 ไตรมาส

และอุปกรณ์ต่อพว่งภายในของ ต่อพว่งภายในของกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ แบ่งเป็นไตร
มาสกระทรวงมหาดไทยและ และส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย  - ลงทะเบยีนการขอรับบริการ ละ 25%)

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) ค่าเป้าหมาย 100)

ด าเนนิการตามค าร้อขอ

(63 ครัง้)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

19. โครงการจ้างบ ารุงรักษา ด าเนนิการจ้างทีป่รึกษาท าการ - 1 ระบบ 199,000 199,000 ไตรมาสที่ 1 20 60 80 20 60 80 82,916.65          -   82,916.65     41.67               -   41.67     

ระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ บ ารุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่าน (12 เดือน)  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

อินเทอร์เนต็ (Video Streaming) ระบบอินเทอร์เนต็ (Video Streaming)  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดท า TOR 20 % ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

หนงัสือเลขที ่ศสส.จ 33/2562  - จัดหาผู้รับจ้าง 40 %  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%

ลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 เร่ิม
วนัที่

 - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 %  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 % งวดที ่1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62) =5%

รวมเงินทัง้ส้ิน 199,000.- บาท  - ตรวจรับงาน 15 %  - คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

เดือน 1-11 อัตรา 16,583.33 บาท =182,416.63 บาท งวดทีท่ี ่1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62๗ = 5 %

เดือน 12 อัตรา 16,583.37 บาท

บริษัท กรีนคลัสเตอร์ จ ากัด

20. โครงการจ้างบ ารุงรักษา ด าเนนิการจ้างทีป่รึกษาท าการ 1 ระบบ 1,300,000 758,383.31 ไตรมาสที่ 1 11 60 71 11 60 71 -                  -   -              -                  -   -        

ระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ เดือนละ 108,333.31  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

เวบ็ไซต์และระบบจดหมาย เวบ็ไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ จ านวน 7 เดือน  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %

อิเล็กทรอนกิส์หนว่ยงานใน  - จัดท า TOR 20 % บริษัท เดอะ โซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ากัด ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

สังกัด สป.มท.  - จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (1  มี.ค.62-30 ก.ย.62)  - ลงนามสัญญา

ระยะเวลา  มี.ค.62-ก.ย.62 เดิม ต.ค.61-ก.ย.62  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % หนงัสือที ่.................  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%

หนงัสือเลขที ่ศสส.จ ....../2562  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 % ลงวนัที ่..............  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง= 1%

ลงวนัที ่....................... เร่ิมวนัที่  - ตรวจรับงาน 15%

1 มี.ค.62-30 ก.ย.62 รวม7 เดือน

รวมเงินทัง้ส้ิน 758,383.31 บาท

อัตราเดือนละ 108,333.31 บาท

บริษัท เดอะ โซลูชั่นส์ ไอซีท ีจ ากัด
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ด าเนนิการจ้างทีป่รึกษาท าการบ ารุงรักษา - ระบบ 1 5,501,000 3,660,880 ไตรมาสที่ 1 30 70 100 30 70 100 3,660,880          -   3,660,880     100.00    0 100.00

แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์โครงการ และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ (จ านวน2 เดือน)  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

พฒันาศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวง โครงการพฒันาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง  พ.ย.61-ธ.ค.61  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
มหาดไทยและจงัหวัด ระยะที่1-2และ3 มหาดไทยและจังหวดั ระยะที ่1 -2 และ3 ฮัตราเดือนละ  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%

ระยะเวลา  พ.ย.61-ธ.ค.61 (เดิม ต.ค.61-ก.ย.62)  - จัดท า TOR 20 % 1,830,440.00  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง = 15%

สัญญาเลขที ่2/2562 ลงวนัที่   - จัดหาผู้รับจ้าง 40 %  - ตรวจรับงาน =15 %

31 ตุลาคม  2561 เร่ิมวนัที่   - ก าหนดแนวทางการด าเนนิการ 10 % เบกิจ่ายเงินหมดเรียบร้อยแล้ว

1 พ.ย.61-31 ธ.ค.61 รวม2 เดือน   - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 % จ านวน 2 งวด (พ.ย.61-ธ.ค.61)

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

งวดละ 1,830,440.- บาท

บริษัท แอพเวร์ิคส์ จ ากัด

22. จ้างบ ารุงรักษาและ ด าเนนิการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - ระบบ 1 1,350,000 1,350,000 ไตรมาสที่ 1 20 60 80 20 60 80 562,500            -   562,500       41.67      0 41.67

ซ่อมแซมแก้ไขระบบ แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุ  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

คอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุ ผู้บริหารและผู้ปฏบิติังาน  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %

ผู้บริหารและผู้ปฏบิติังาน   - จัดท า TOR 20 % ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดหาผู้รับจ้าง 40 %  - ลงนามสัญญาเมื่อ 1 ก.พ.62

สัญญาเลขที ่ศสส.จ 43/2562   - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 %  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%
ลงวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2562 เร่ิม
วันที่

  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที ่1-5  = 5%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62รวม 12 เดือน  - ตรวจรับงาน 15 % งวดที ่1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)

รวมเงินทัง้ส้ิน 1,350,000- บาท  - ตรวจรับงานงวดที ่1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)

งวดละ 112,500.- บาท จ านวน 5 งวด = 5%

บริษัท เอ พลัส แลพนเนอร์ จ ากัด
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยก

มา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/

สั่งจ้าง) - โอนให้.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

23.เช่าใช้บริการส่ือสัญญาณ ด าเนนิการเช่าใช้ส่ือสัญญาณข้อมูลระบบ - 1 ระบบ 24,000,000 24,000,000 ไตรมาสที่ 1 20 60 80 20 60 80 #######         -   10,000,000   41.67      0 41.67
ข้อมูลระบบอินเตอร์เนต็แบบ อินเตอร์เนต็แบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์ (12 เดือน)  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

องค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหาร บริหารจัดการ  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %

จัดการ   - จัดท า TOR 20 % ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62   - จัดหาผู้รับจ้าง 40 %  -  ลงนามสัญญาเมื่อ4 ม.ค.62

สัญญาเลขที ่16/2562 ลงวนัที่   - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 %  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%

4 มกราคม 2562 เร่ิมวนัที่   - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 5 งวด 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62รวม 12 เดือน   - ตรวจรับงาน 15% (ต.ค.61-ก.พ.62) =5 %

รวมเงินทัง้ส้ิน 24,000,000- บาท  - คณะกรรมการตรวจรับงาน

งวดละ 2,000,000.- บาท  5 งวด (ต.ค.61-ก.พ.62) =5 %

บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด

24. โครงการจ้างบ ารุงรักษา ด าเนนิการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - ระบบ 1 16,500,000 15,033,370 ไตรมาสที่ 1 8 70 78 8 70 78 5,466,680          -   5,466,680     36.36      0 36.36
ระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ แก้ไขระบบรักษาความปลอดภยัด้าน (11 เดือน)*  - จัดท า TOR  = 20 % ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

และการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร  - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %

ระยะเวลา  พ.ย.61-ก.ย.62 (เดิม ต.ค.61-ก.ย.62)  - จัดท า TOR 20 %  - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%

สัญญาเลขที ่1/2562 ลงวนัที่   - จัดหาผู้รับจ้าง 40 % ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

31 ตุลาคม  2561 เร่ิมวนัที่   - ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 %  - ก ากบัตรวจสอบผู้รับจา้ง ง

1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 รวม 11 เดอืน   - ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 % วดที ่1-4 (พ.ย.61-ก.พ.62) = 4%

รวมเงินทัง้ส้ิน 16,400,040.- บาท   - ตรวจรับงาน 15%  - คณะกรรมการตรวจรับงาน

งวดละ 1,366,670.- บาท งวดที ่1-4 (พ.ย.61-ก.พ.62) 
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด และส่งเบกิจ่ายเงิน = 4%
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.งานบริการระบบการประชุม ใหบ้ริการระบบการประชุมผ่านระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 -               -               ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ทางระบบวดีีทศันท์างไกล วดีีทศันท์างไกล (Video Conference) ในการใหบ้ริการ ได้ด าเนินการ 32 คร้ัง ครบถ้วน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(Video Conference) กับกระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงาน ระบบการประชุม ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
(มาจากรายงาน) ต่างๆ ทีร้่องขอ วดีีทศันท์างไกล การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)

(Video หากท างานได้

Conference) ค่าเป้าหมาย 100)

2.งานบริการระบบ ใหบ้ริการระบบโสตทศันปูกรณ์ประจ า ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

โสตทศันปูกรณ์ หอ้งประชุม หอ้งประชุมกระทรวงมหาดไทย ใหก้ับ ในการใหบ้ริการ ได้ด าเนนิการ  109 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงาน ระบบโสตทศันปู ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
(มาจากรายงาน) ต่างๆ ทีร้่องขอใช้หอ้งประชุม กรณ์หอ้งประชุม การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)

กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม พร้อมการทดสอบ หากท างานได้

ระบบใหพ้ร้อม ค่าเป้าหมาย 100)

ใช้งาน
3.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 - - ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00
บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์/โทรสาร บ ารุงรักษา ระบบส่ือโทรศัพท/์โทรสาร ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ ได้ด าเนนิการ  95 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

กระทรวงมหาดไทย ภายใน สป.มท บ ารุงรักษา ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามเวลาเฉล่ียถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
(มาจากรายงาน) การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)

หากท างานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

4..การใช้งานระบบส่ือสาร ภารกิจถวายความปลอดภยั แด่ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ดาวเทยีม ของศูนย์เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และ ได้ด าเนนิการ  11  คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
สารสนเทศและการส่ือสาร สป .มท. บรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ขณะเสด็จ ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

(ตดิตัง้/รือ้ถอน) แปรพระราชฐานประทบัแรมหรือทรง การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)
(มาจากรายงาน) ปฏบิติั พระราชกรณียกิจในทกุพืน้ที่ หากท างานได้

  ทัว่ประเทศ ค่าเป้าหมาย 100)

ผลการเบกิจ่าย
จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กสส. ไม่ไดท้ ำแผนงบด ำเนนิงำนเลย แตม่รีำยงำน 
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการเบกิจ่าย
จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กสส. ไม่ไดท้ ำแผนงบด ำเนนิงำนเลย แตม่รีำยงำน 

5.งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษา เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 - - ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาระบบ ระบบส่ือสารดาวเทียมของศูนยเ์ทคโนโลยี ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ ได้ด าเนนิการ  6  คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส แบง่

สื่อสารดาวเทียม สารสนเทศและการส่ือสาร สป. บ ารุงรักษา ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามเวลาเฉล่ียถือวา่เปน็ เปน็ไตรมาสละ 25%
การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) หากท างานได้ค่าเปา้หมาย 100)

6. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษา เวลาเฉล่ียในการ เวลาเฉล่ีย 100 ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00
ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาระบบส่ือสาร ระบบส่ือสารกล้องวงจรปดิ ของ ตรวจสอบ/ ได้ด าเนนิการ  12  คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เพือ่ความมั่นคง (CCTV) มท. กระทรวงมหาดไทย ตรวจซ่อม/ ประสบความส าเร็จเรียบร้อย ท าครบตามเวลาเฉล่ียถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
(มาจากรายงาน) บ ารุงรักษา การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)

(ตรวจสอบสัปดาห์ หากท างานได้

ละ 1 คร้ัง) ค่าเป้าหมาย 100)

7. โครงการจ้างบ ารุงรักษาและ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - - - 33,649,000.00 - โอนจัดสรรใหก้ับจังหวดัแล้ว (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) 0 100 100 -                     -   -            -        0 0.00

ซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้อง งบประมาณ 2561 จากส่วนกลาง เมื่อวนัที ่.......................... ท าครบตามเวลาเฉล่ียถือวา่เปน็ โอนปลีะคร้ัง

โทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ใน ไปต้ังจ่ายส่วนภมูิภาค การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง)

พืน้ที ่5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

  1.1 จังหวดันราธวิาส 10,198,100 - จดัสรรงบประมาณ 0 100 100 0 30.31 30.31 -                     -   -            -        0 0.00

  1.2 จังหวดัยะลา 5,361,300 - จดัสรรงบประมาณ 0 100 100 0 15.93 15.93 -                     -   -            -        0 0.00

  1.3 จังหวดัปตัตานี 8,366,600 - จดัสรรงบประมาณ 0 100 100 0 24.86 24.86 -                     -   -            -        0 0.00

  1.4 จังหวดัสงขลา 9,036,000 - จดัสรรงบประมาณ 0 100 100 0 26.85 26.85 -                     -   -            -        0 0.00

  1.5 จังหวดัสตูล 687,000 - จดัสรรงบประมาณ 0 100 100 0 2.04 2.04 -                     -   -            -        0 0.00
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการเบกิจ่าย
จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กสส. ไม่ไดท้ ำแผนงบด ำเนนิงำนเลย แตม่รีำยงำน 

8.โครงการเช่าใช้เชื่อมโยงระบบ 1.จัดท า TOR  =25% - - - 19,426,920 ไตรมาสที่ 1 12 76 88 12 76 88 9,713,460            -   9,713,460   50.00     0 50.00

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%ในพืน้ที ่5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 3.ลงนามสัญญา = 26% งวดละ (TOR)  =25%

สัญญาเลขที ่14/2562 ลงวนัที่ 4.ตรวจรับ = 24% แบง่เปน็งวดละ 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 งวดละ 1,618,910.- บาท  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

28 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 3. ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.61 =26%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ไตรมาสที่ 2
รวมเงินทั้งส้ิน 19,426,920.- บาท 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งวดละ 1,618,910.- บาท ตรวจรับงานงวดที ่1-6 

บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

9.โครงการเช่าบริการส่ง 1.จัดท า TOR  =25% - - - 120,000 120,000 ไตรมาสที่ 1 12 76 88 12 76 88 -                     -   -            -        0 0.00

ข้อความส้ัน Short Messaging 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (เบกิจ่ายตามการ 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%Service:SMS 3.ลงนามสัญญา = 26% ใช้งานจริง) (TOR)  =25%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.2/2562 ลง
วันที่

4.ตรวจรับ = 24%  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

17 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 3. ลงนามสัญญา 17 ธ.ค.61 =26%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ไตรมาสที่ 2
รวมเงินทั้งส้ิน 120,000.- บาท 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
เบิกจา่ยตามจริง ไม่เกนิงวดละ 10,000.-บาท ตรวจรับงานงวดที ่1-6 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการเบกิจ่าย
จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กสส. ไม่ไดท้ ำแผนงบด ำเนนิงำนเลย แตม่รีำยงำน 

10.การเช่าใช้บริการระบบ
เชื่อมโยง

1.จัดท า TOR  =25% - - - 5,000,000 4,500,000 ไตรมาสที่ 1 38 50 88 38 50 88 2,250,000            -   2,250,000   50.00     0 50.00

ระบบส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%(Wireless LAN) ผ่านดาวเทยีม 3.ลงนามสัญญา = 26% อัตราเดือนละ 375,000.- บาท (TOR)  =25%

ส าหรับพระต าหนกัภพูงิค์ราช 4.ตรวจรับ = 24%  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

นเิวศน ์ภพูานราชนเิวศน์ ไตรมาสที่ 2

ทกัษิณราชนเิวศน ์วงัไกลกังวล 3. ลงนามสัญญา 4  ม.ค.62 =26%

และอาคารทีป่ระทบัโครงการ 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ชลประทานจังหวดัเชียงใหม่ ตรวจรับงานงวดที ่1-6 
(มาจากรายงาน) (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

สัญญาเลขที ่15/2562 ลงวนัที่

4 มกราคม 2562 เร่ิมวนัที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

รวมเงินทัง้ส้ิน 4,500,000.- บาท

งวดละ  375,000.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

11.การเช่าใช้บริการช่องสัญญาณ 1.จัดท า TOR  =25% - - - 28,000,000 27,000,000 ไตรมาสที่ 1 12 76 88 12 76 88 13,500,000           -   13,500,000 50.00     0 50.00

ดาวเทยีมย่านความถี ่C-Band 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%จ านวน 7-18 Transponder 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 2,250,000.- บาท (TOR)  =25%

สัญญาเลขที ่8/2562 ลงวนัที่ 4.ตรวจรับ = 24%  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

7 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 3. ลงนามสัญญา 7 ธ.ค.61 =26%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ไตรมาสที่ 2
รวมเงินทั้งส้ิน 27,000,000.- บาท 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งวดละ 2,250,000.- บาท ตรวจรับงานงวดที ่1-6 

บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร
มาสน้ี

สะสมยกมา รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการเบกิจ่าย
จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

กสส. ไม่ไดท้ ำแผนงบด ำเนนิงำนเลย แตม่รีำยงำน 

12.การเช่าใช้บริการระบบส่ือสาร 1.จัดท า TOR  =25% - - - 6,000,000 5,499,960 ไตรมาสที่ 1 12 76 88 12 76 88 2,749,980            -   2,749,980   50.00     0 50.00

ผ่านดาวเทยีมพร้อมอุปกรณ์และ 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%การบ ารุงรักษาส าหรับโครงการ 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 458,330.- บาท (TOR)  =25%

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 4.ตรวจรับ = 24%  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

(กปร.) 3. ลงนามสัญญา 25 ธ.ค.61 =26%

สัญญาเลขที ่13/2562 ลงวนัที่ ไตรมาสที่ 2

25 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ตรวจรับงานงวดที ่1-6 

รวมเงินทัง้ส้ิน 5,499,960.- บาท (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

งวดละ 458,330.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

13.จ้างบ ารุงรักษาซ่อมและแก้ไข 1.จัดท า TOR  =25% - - - 20,000,000 17,400,000 ไตรมาสที่ 1 12 76 88 12 76 88 8,700,000            -   8,700,000   50.00     0 50.00
เครือข่ายส่ือสารและระบบดาวเทียม 2.จัดซ้ือจัดจ้าง = 25% (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

TOR =20%ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 3.ลงนามสัญญา = 26% เดือนละ 1,450,000.- บาท (TOR)  =25%

สัญญาเลขที ่11/2562 ลงวนัที่ 4.ตรวจรับ = 24%  2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

18 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 3. ลงนามสัญญา18 ธ.ค.61 =26%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน ไตรมาสที่ 2
รวมเงินทั้งส้ิน 17,400,000.- บาท 1. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งวดละ 1,450,000.- บาท ตรวจรับงานงวดที ่1-6 

บริษัท สามารถคอมเทค จ ากัด (ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยก
ไป)

ร้อยละ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการจ้างบ ารุงรักษาและ 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 25,000,000     24,999,960       ไตรมาสที่ 1 12 70 82 12 70 82 12,499,980                       -   12,499,980      50.00   0 50.00

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

เครือข่ายระบบส่ือสารของ 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 2,083,330.- บาท(TOR)  =20%

กระทรวงมหาดไทย 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

สัญญาเลขที ่10/2562 ลงวนัที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10%

18 ธนัวาคม 2561  เร่ิมวนัที่ ไตรมาสที่ 2

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 1 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที ่1-6รวมเงินทั้งส้ิน 24,999,960.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%

งวดละ 2,083,330.- บาท 2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

บริษัท สามารถคอมเทค จ ากัด ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%

2.โครงการจ้างบ ารุงรักษาและ 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 4,200,000 4,169,100         ไตรมาสที่ 1 22 60 82 22 60 82 2,084,550                        -   2,084,550        50.00   0 50.00

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เคร่ืองมือ 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%ส่ือสารและเครือขา่ยของส านักงาน 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 347,425.- บาท(TOR)  =20%

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบ 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

ทางด่วนข้อมูลระยะที ่1,2 และ 5 ตรวจรับงาน 15 % ไตรมาสที ่2
ระยะ 3 (ส่วนกลาง) 1. ลงนามสัญญา 4 ม.ค.62
สัญญาเลขที ่17/2562 ลงวนัที่ 2.ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%
4 มกราคม 2562  เร่ิมวนัที่ 3. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที ่1-6
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
รวมเงินทั้งส้ิน 4,169,100.- บาท 4. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งวดละ 347,425.- บาท ตรวจรับงาน งวดที ่1 - 6  
บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด (ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน
                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ผลการเบกิจ่าย
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยก
ไป)

ร้อยละ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน
                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ผลการเบกิจ่าย

3.โครงการจ้างบ ารุงรักษา 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 21,700,000 21,699,480       ไตรมาสที่ 1 22 60 82 22 60 82 10,849,740                       -   10,849,740      50.00   0 50.00

ซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท ์IP 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

Phone ของกระทรวงมหาดไทย 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 1,808,290.- บาท(TOR)  =20%

สัญญาเลขที ่9/2562 ลงวนัที่ 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

13 ธนัวาคม 2561  เร่ิมวนัที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % ไตรมาสที่ 2

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 1.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10%

รวมเงินทั้งส้ิน 21,699,480.- บาท 2 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดละ 1,808,290.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
บริษัท สามารถคอมเทค จ ากดั 3.คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%

4.โครงการเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 135,000,000 134,683,200      ไตรมาสที่ 1 12 70 82 12 70 82 33,670,800           33,670,800 67,341,600      25.00   25 50.00

ความเร็วสูง 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100 (ตามสัญญา) (ตามสัญญา) (ตามสัญญา)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 11,223,600.- บาท (TOR)  =20% (เบกิจ่ายจริง (เบกิจ่ายจริง (เบกิจ่ายจริง 

สัญญาเลขที ่7/2562 ลงวนัที่ 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40% 33,665,943.54  33,644,716.11 67,310,659.65  

30 พฤศจิกายน  2561 เร่ิมวนัที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10% บาท ค่าปรับลด บาท ค่าปรับลด บาท ค่าปรับลด

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 2 4,856.46         26,083.89       30,940.35        
รวมเงินทั้งส้ิน 134,683200.- บาท 1 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง

งวดที ่1-6
บาท) บาท) บาท)

งวดละ 11,223,600.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%

บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยก
ไป)

ร้อยละ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน
                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ผลการเบกิจ่าย

5.โครงการเช่าใช้บริการทอ่ร้อย 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 2,499,999 2,499,948         ไตรมาสที่ 1 12 70 82 12 70 82 1,249,974                        -   1,249,974        50.00   0 50.00
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

TOR =20%
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

5 เส้นทาง 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 208,329.- บาท (TOR)  =20%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
สัญญาเลขที ่12/2562 ลงวนัที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10%

25 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ ไตรมาสที่ 2
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 1 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง

งวดที ่1-6รวมเงินทั้งส้ิน 2,499,948.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
งวดละ 208,329.- บาท 2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
6.โครงการเช่าบริการ SIP TRUNK 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 250,200 240,750           ไตรมาสที่ 1 12 70 82 12 70 82 120,375                           -   120,375          50.00   0 50.00

จ านวน 1 วงจร ส าหรับเลข 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

หมาย 1567 ของศูนย์ด ารงธรรม 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % งวดละ 20,062.50 บาท (TOR)  =20%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
หนงัสือเลขที ่ศสส.ซ.3/2562 
ลงวนัที่

5 ตรวจรับงาน 15 % 3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10%

17 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ ไตรมาสที่ 2
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 1 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง

งวดที ่1-6รวมเงินทั้งส้ิน 240,750.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
งวดละ 20,062.50 บาท 2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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กลุ่มงานโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละ
ของไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม (ยก
ไป)

ร้อยละ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

ผลการด าเนินงาน
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน
                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ผลการเบกิจ่าย

7.เช่าบริการเชื่อมโยงระบบ 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 549,900 540,100           ไตรมาสที่ 1 22 60 82 22 60 82 270,049.98                       -   270,049.98      50.00   0 50.00
โทรศัพทเ์ครือข่ายมหาดไทย 2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

TOR =20%
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

กับกรมทีดิ่น(อาคารศูนย์ราชการ 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR)  =20%

เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา) 4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 % 11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 5 ตรวจรับงาน 15 % 1 งวด 45,008.37 บาท ไตรมาสที ่2
หนงัสือเลขที ่ศสส.ซ 7 /2562 
ลงวนัที่

1. ลงนามสัญญา 4 ม.ค.62
 4 มกราคม 2562 เร่ิมวนัที่ 2.ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10%
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน 3. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที ่1-6
รวมเงินทั้งส้ิน 540,100.- บาท (ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%

11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท 4. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งวดที ่ 12= 45,008.37 บาท กับ ตรวจรับงาน งวดที ่1 - 6  
บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) (ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
8.เช่าบริการคู่สายจากศาลากลาง 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน TOR 20 % ร้อยละ 100 50,000 51,360             ไตรมาสที่ 1 12 70 82 12 70 82 25,680                            -   25,680            50.00   0 50.00
จังหวดักาญจนบรีุ จ านวน 4 
คู่สาย

2.จัดหาผู้รับจ้าง 40 % (12 เดือน) 1.จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
TOR =20%

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100

ไปยัง 4 เส้นทาง (4 เลขหมาย) 3. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 10 % อัตราเดือนละ 4,280.- บาท (TOR)  =20%

หนงัสือเลขที ่ศสส.ซ.4/2562 
ลงวนัที่

4. ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 15 %  2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
17 ธนัวาคม 2561 เร่ิมวนัที่ 5 ตรวจรับงาน 15 % 3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 10%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที่ 2
รวมเงินทั้งส้ิน 51,360.- บาท 1 ก ากับตรวจสอบผู้รับจ้าง

งวดที ่1-6งวดละ 4,280.- บาท งวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 2. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ตรวจรับงานงวดที ่1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.จัดท ำแผนพฒันำบคุลำกร 1.จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร แผนพฒันำ แผน 1 - - ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 0 100 100 0 100 100 -                   -   -           -           0 0.00

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำแผนพฒันำบคุลำกรด้ำนเทคโนโลยี บคุลำกรด้ำน 1.จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร (ถ้ำในกระบวนงำน (1ภำรกิจ) ภำยใน 1 ปงีบประมำณ

และกำรส่ือสำรประจ ำปี สำรสนเทศและกำรส่ือสำร สป.มท. เทคโนโลยี จัดท ำแผนพฒันำบคุลำกรด้ำน
เทคโนโลยี

ท ำครบตำมขัน้ตอนถือวำ่เปน็ ครบ 1 แผน

งบประมำณ พ.ศ.2562-2565 2.ส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมด้ำนเทค สำรสนเทศและ สำรสนเทศและกำรส่ือสำร สป.มท. กำรท ำงำนครบ 100 ของ

ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 โนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ กำรส่ือสำร สป.มท. 2.ส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม
ด้ำนเทค

ทกุคร้ัง)

บคุลำกรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2562-2565 โนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ของ3.จัดท ำ (ร่ำง)แผนพฒันำบคุลำกรฯ บคุลำกรในสังกัด
กระทรวงมหำดไทย4.เสนอ(ร่ำง)แผนฯใหค้ณะกรรมกำรจัด 3.จัดท ำ (ร่ำง)แผนพฒันำบคุลำกรฯ

ท ำแผนพฒันำบคุลำกรเพือ่พจิำรณำ 4.เสนอ(ร่ำง)แผนฯให้
คณะกรรมกำรจัด5.เสนอแผนพฒันำฯ ทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบ ท ำแผนพฒันำบคุลำกรเพือ่พจิำรณำ

จำกคณะกรรมกำรฯแล้วต่อผู้บริหำร
พิจำรณำ

5.เสนอแผนพฒันำฯ ทีผ่่ำนควำม
เหน็ชอบอนมุัติ/ประกำศใช้ จำกคณะกรรมกำรฯแล้วต่อผู้บริหำร
พิจำรณำอนมุัติ/ประกำศใช้

2.โครงกำรพฒันำบคุลำกร ด ำเนนิกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนเทคโนโลยี ร้อยละควำมส ำเร็จ โครงกำร 2 1,999,960 0 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำร ดังนี้       -        -               -              -               -               -               -            -   

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ประจ ำปี ของกำรด ำเนนิกำร (*แผนเดิม ก ำหนดร้อยละ 100) 1.ศึกษำ วเิครำะห ์ทบทวน

และกำรกำรส่ือสำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรอบรม =4% 0 4 4 0 4 4 -                   -   -           -           0 0.00

งบประมำณ พ.ศ. 2562 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได้จำก
ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 กำรส ำรวจฯ และวำงแผนในกำร
(มีต่อ) ร่ำงหลักสูตรอบรม = 4% 0 4 4 0 4 4 -                   -   -           -           0 0.00

3.ก ำหนดหลักสูตร หวัข้อวชิำ =6% 0 6 6 0 6 6 -                   -   -           -           0 0.00

4.ก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำย =6% 0 6 6 0 6 6 -                   -   -           -           0 0.00

5.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย =5% 0 5 5 0 5 5 -                   -   -           -           0 0.00

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่ายเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่ายเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

2.โครงกำรพฒันำบคุลำกร 6. ประสำนหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก่อนเสนอโครงกำร เช่น ประสำน
และกำรกำรส่ือสำร ประจ ำปี วทิยำกร/ ก ำหนดเนือ้หำหลักสูตร
งบประมำณ พ.ศ. 2562 สถำนทีจ่ัดฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์
ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 และอำหำร)  = 10% 0 10 10 0 10 10 -                   -   -           -           0 0.00

(มีต่อ) 7. เสนอโครงกำรฯ ต่อ ปมท.=5% 0 5 5 0 5 5 -                   -   -           -           0 0.00

8. ในปงีบประมำณป ี2562 จัดท ำ

จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้

8.1 โครงการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน
      1,490,960           -   4 หลักสูตร ประกอบดว้ย =44%       -        -               -              -               -               -               -            -   

         430,400 8.1.1 กำรอบรมระบบวิทยส่ืุอสำร=14%       -        -               -              -               -               -               -            -   

8.1.2 กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรพฒันำ             -           -           -            -   

Mobile Application ด้วย React
         404,800 Native =12% 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

8.1.3 กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรกำร
         404,800 ใช้โปรแกรม Advance Excel =12% 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

8.1.4 กำรอบรมเชิงปฏบิติักำร Web
         250,960 Service =6% 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่ายเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

2.โครงกำรพฒันำบคุลำกร 8.2 โครงการการประชมุสัมมนา
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ิมศักยภาพในการปฏบิตังิานให้กับ
และกำรกำรส่ือสำร ประจ ำปี         509,000 บคุลากรของ ศสส.สป. =16%       -               -               -               -   

งบประมำณ พ.ศ. 2562 *หากโครงการ/หลักสูตร ใดท าตามขัน้ตอนนี้
ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการด าเนนิงานเทา่กับ 100
(ต่อ) กระบวนการท าโครงการ/หลักสูตร ดังนี้

 -ประสำนงำนด้ำนกำรอบรม (เชิญ
วทิยำกร จดัเตรียมสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์

อำหำร อำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม)=15 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

 -.ยืมเงินทดรองรำชกำร=15 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00
 -จดัท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม=10 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

 -แจ้งเวยีนหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้องส่ง

รำยชื่อบคุลำกรเข้ำรับกำรอบรม/
รวบรวมรำยชื่อ/จดัท ำใบลงทะเบียน=10 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

 -ด ำเนนิกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ/ประชุมสัมมนำ เพิม่

ศักยภำพในกำรปฏบิติังำนฯ=25 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00
 -จดัท ำวุฒิบัตรรับรองผลกำรอบรม=5 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00
 -รวบรวม/ส่งหลักฐำนหักล้ำงเงินยมื=10 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

 -.ประเมินผลกำรอบรม =5 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

 -.สรุปผลกำรอบรม = 5 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -           0 0.00

การด าเนินการในไตรมาสที่ 1+2

ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างเสนอ

 ขออนุมตั ิปมท.
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่ายเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

3.กำรจัดท ำฐำนข้อมูล 1.ออกแบบ/จัดท ำฐำนข้อมูล ร้อยละควำมส ำเร็จ ร้อยละ 100 - - ขัน้ตอนกระบวนกำรจัดท ำ 0 75 75 0 75 75 -                   -   -           -           0 0.00

บคุลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรม 2. บนัทกึข้อมูล ของข้อมูลบคุลำกร 1. ออกแบบ/จัดท ำฐำนข้อมูล=15%

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 3.ตรวจสอบควำมถูกต้อง ทีผ่่ำนกำรอบรม 2. รวบรวมรำยชื่อผู้ผ่ำนอบรมที่
กำรส่ือสำร ย้อนหลัง 5 ปี 4.ประมวลผล/วเิครำะห์ ด้ำนไอซีทขีอง ใช้งบประมำณ ศสส.สป./ประสำนงำน
ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 5.น ำเสนอผู้บงัคับบญัชำ กระทรวงมหำดไทย กับหนว่ยงำนทีด่ ำเนนิกำรอบรม

รำยชื่อกับหนว่ยงำนทีด่ ำเนนิกำร

อบรมตำมสัญญำจ้ำงของ ศสส.สป.
 =15%

3. บนัทกึข้อมูลจัดเก็บแบบอิเล็ก

ทรอนกิส์ = 15%

4.ตรวจสอบควำมถูกต้อง = 15%

5. ประมวลผล/วเิครำะห ์=15%

7. น ำเข้ำสู่ระบบโปรแกรม=15%

8. น ำเสนอผู้บงัคับบญัชำ =10%

ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1

ได้ออกแบบ รวมรวม บนัทกึข้อมูล

ตรวจสอบควำมถุกต้อง ประมวลผล

เพือ่น ำเข้ำสู่ระบบโปรแกรมฯ
4.กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ด ำเนนิกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ัง คร้ัง 12 - - ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 1 1 2 8.33 8.33 16.67      -                   -   -           -           0 0.00

และจัดหำระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหำดไทย

บริหำรและจัดหำระบบคอมพวิเตอร์ของ ทีม่ีกำรประชุม ได้ด ำเนนิกำรประชุม 1  คร้ัง

ของกระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย เพือ่พจิำรณำ ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2

ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 โครงกำรจัดหำระบบคอมพวิเตอร์ของ ได้ด ำเนนิกำรประชุม 1  คร้ัง

หนว่ยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
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กลุ่มงานยุทธศาสตรส์ารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่ายเปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

5.จัดท ำแผนกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ 1.ส ำรวจครุภณัฑ์ภำยในหนว่ยงำน ร้อยละควำมส ำเร็จ ร้อยละ 100 - - ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1

คอมพวิเตอร์ใหแ้ก่หนว่ยงำนใน ในสังกัด สป.มท. ทีม่ีอำยุกำรใช้งำน ของกำรด ำเนนิงำน    -

สังกัด สป.มท. เกินกวำ่ 7 ปี ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2

ระยะเวลำ  ต.ค.61-ก.ย.62 2.รวบรวมข้อมูล/ประมวลผลกำรส ำรวจ    -

3.จัดสรรเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตำมควำม

จ ำเปน็ของหนว่ยงำน

4.จัดท ำแผนควำมต้องกำรครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ของหนว่ยงำนในสังกัด

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
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ศสข. 1 - 12 

 
 



ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.โครงการออกบ ารุงรักษา ออกท าการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนคร้ังทีเ่ข้า คร้ัง 2 คร้ัง 40,000 ไตรมาสที่ 1 0 100 100 0 50 50 -              10,740 10,740      -         26.85 26.85

เชิงปอ้งกัน (PM) เคร่ืองมือ เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ของ ท าการและครบ คร้ังที ่1 (18-21 ธ.ค.61) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

ส่ือสารและอุปกรณ์ ICT จังหวดัในข่ายรับผิดชอบ 5 จังหวดั ได้แก่ ทัง้ 5 จังหวดั  -เดินทางไปราชการเพือ่บ ารุง ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ใหก้ับจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบรีุ สระบรีุ 
อ่างทอง

รักษาเชิงปอ้งกันเคร่ืองมือ การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

ระยะเวลา  พ.ย.61-ธ.ค.61 และสิงหบ์รีุ ใหม้ีความสะอาดเรียบร้อย ส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ที่ ทุกคร้ัง) หากท างานได้

และ พ.ค.62-มิ.ย.62 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ
ตลอดเวลา

จังหวดัในข่าย 4 จังหวดั ค่าเป้าหมาย

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ/ ไตรมาส 2 ยังไม่มี 100)

ประสานจังหวดัในข่าย

 - ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์
 - รายงานผู้บงัคับบญัชา

2.โครงการนเิทศงานใหก้ับ ออกนเิทศงานด้านระบบเทคโนโลยี จ านวนคร้ังทีเ่ข้า คร้ัง 2 คร้ัง 40,000 - ไตรมาสที ่1 ยังไม่ถึงก าหนด 100 0 100 50 0 50 18,640               -   18,640      46.60      0.00 46.60
เจา้หน้าที่กลุ่มงานข้อมูลส านักงาน สารสนเทศและการส่ือสาร ใหก้ับ ท าการนเิทศและ ไตรมาสที ่2 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

จังหวดัในข่าย 5 จังหวดั เจ้าหนา้ทีส่ื่อสาร ส านกังานจังหวดั ครบทัง้ 5 จังหวดั คร้ังที ่1 (วนัที ่4-8 มี.ค.62) ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ระยะเวลา  ม.ค.62-ก.พ.62 ในข่าย 5 จังหวดั ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา

 -เดินทางไปราชการเพือ่
นเิทศงาน

การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

และ ก.ค.62-ส.ค.62 สุพรรณบรีุ  อ่างทอง สระบรีุ และ นเิทศงานใหก้ับเจ้าหนา้ที่ ทุกคร้ัง) หากท างานได้

สิงหบ์รีุ  มีขัน้ตอนดังนี้ กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.ในข่าย ค่าเป้าหมาย

 - จัดท าโครงการ/ขออนมุัติโครงการ 5 จังหวดั 100)

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ

 - นเิทศงาน/ใหค้วามรู้/แลกเปล่ียน

ความรู้/รับทราบปญัหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายงานเสนอ

ผู้บงัคับบญัชา

 - เผยแพร่ทางเวป็ไซต์

3.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ เพือ่เปน็การจัดระบบไฟฟา้ของตู้ควบคุม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 25,000 - ไตรมาสที ่1 ไม่มีด าเนนิาร
ห้องเคร่ืองมือส่ือสารของ ศสข.1(
อย.)

ต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระเบยีบและตัดตู้ควบคุม ของการด าเนนิการ ไตรมาสที ่2 ไม่มีด าเนนิาร

ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ทีเ่ลิกใช้เงานออก เพือ่ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

ระยะเวลา  ต.ค.61-ม.ค..62

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

4.โครงการจัดล้างท าความ จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับ ร้อยละ ร้อยละ 100 95,000 - ไตรมาที ่1 ไม่มีด าเนนิการ

ความสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ อากาศ ส านกังาน จ านวน 12 คร้ัง ความส าเร็จ ไตรมาที ่2 ไม่มีด าเนนิการ

ประจ าส านกังาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา้ ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ม.ค..62 และเปน็การยืดอายุการใช้งานของ ด าเนนิการ

เคร่ืองปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง

 - ขอความเหน็ชอบ/ขออนมุัติจ้าง

 - จัดท าใบส่ังจ้าง/ผู้รับด าเนนิการ

 - ตรวจรับงานจ้าง

 - ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหผู้้รับจ้าง

5.โครงการจ้างเหมา จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานด้านเทคโนโลยี ร้อยละ ร้อยละ 100 180,000 180,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100.00 100.00 200.00 15 55 70 45,000         45,000 90,000      25.00      25.00 50.00

เจ้าหนา้ทีร่ะบบสารสนเทศ สารสนเทศและการส่ือสาร ในต าแหนง่ ความส าเร็จ  1. ท ารายงานขอความเห็นชอบ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เจ้าหนา้ทีร่ะบบงานสารสนเทศเพือ่ ของการ  และขออนมุัติ =20%

(สัญญาจา้ง1/2562 ลว.27 พ.ย.61 ปฏบิติังานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนนิการ  2. ท าบนัทกึตกลงจ้าง=20%

ค่าจา้งเดอืนละ 15,000 บาท) ของ ศสข.1 (อย.)  3. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม

ก าหนดคิดรอ้ยละของการด าเนินงาน บันทึกตกลงจา้ง  3 คร้ัง (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

 1. ท ารายงานขอความเห็นชอบ    4. ส่งมอบงาน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3%

 และขออนมุัติ =20% 5. ตรวจรับงานจา้ง 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3 %

 2. ท าบนัทกึตกลงจ้าง=20% 6.- เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =3 %

 3. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

 บันทึกตกลงจา้ง 12 คร้ัง= คิดคร้ังละ 2 %
 =24%

 1. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม
 4. ส่งมอบงาน 12 งวด ๆ ละ 1% =12% บันทึกตกลงจา้ง  3 คร้ัง (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

 5. ตรวจรับงานจา้ง12 งวด ๆ ละ 1% =12% 2. ส่งมอบงาน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3%
 6.- เบิกจา่ยเงิน 12 งวด ๆ ละ 1%  =12 % 3. ตรวจรับงานจา้ง 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3 %

4.- เบิกจา่ยเงิน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =3 %
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

6.โครงการจ้างเหมาต าแหนง่ จ้างเหมาพนกังานท าความสะอาดอาคาร ร้อยละ ร้อยละ 100 108,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100.00 100.00 200.00 15 55 70 28,500         28,500 57,000      25.00      25.00 50.00

พนกังานบริการ และจ้างท าสวน มีหนา้ทีท่ าความสะอาด ความส าเร็จ *จา้งตามประกาศ  1. ท ารายงานขอความเห็นชอบ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อาคารทัง้ภายในและภายนอกใหส้ะอาด ของการ สป.มท.เร่ืองค่าจา้ง*  และขออนมุัติ =20%

(สัญญาจา้ง2/2562 ลว.27 พ.ย.61 เรียบร้อย ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ภายใน ด าเนนิการ  2. ท าบนัทกึตกลงจ้าง=20%

ค่าจ้างเดือนละ 9,500.-บาท) และบริเวณโดยรอบอาคารใหม้ีความ  3. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม

สวยงามร่มร่ืน บันทึกตกลงจา้ง  3 คร้ัง (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน 4. ส่งมอบงาน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3%
 1. ท ารายงานขอความเห็นชอบ 5. ตรวจรับงานจา้ง 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3 %

 และขออนมุัติ =20% 6.- เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =3 %

 2. ท าบนัทกึตกลงจ้าง=20%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

 3. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม  1. ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตาม
 บันทึกตกลงจา้ง 12 คร้ัง= คิดคร้ังละ 2 %
 =24%

บันทึกตกลงจา้ง  3 คร้ัง (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

 4. ส่งมอบงาน 12 งวด ๆ ละ 1% =12% 2. ส่งมอบงาน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3%
 5. ตรวจรับงานจา้ง12 งวด ๆ ละ 1% =12% 3. ตรวจรับงานจา้ง 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3 %

 6.- เบิกจา่ยเงิน 12 งวด ๆ ละ 1%  =12 % 4.- เบิกจา่ยเงิน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =3 %

7.โครงการออกใหบ้ริการติดต่อ ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทยีมใน ร้อยละ ร้อยละ 100 200,000 - ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50 71,340         14,440 85,780      25.00      25.00 50.00

ส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร ภารกิจถวายความปลอดภยัด้านการ ความส าเร็จ ออกปฏบิัติภารกจิรถยนต์ส่ือสาร (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ดาวเทยีม แบบ FTDMM ส่ือสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ของการ ดาวเทยีมฯ จนเสร็จส้ินตาม ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส สามารถส่ง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถฯ ด าเนนิการ ข้อส่ังการ จ านวน 9 คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) เบกิจ่ายได้

(มีต่อ) และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ทกุคร้ัง) หากท างานได้ ครบทุกคร้ังที่

ตลอดจนภารกิจอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย/ร้องขอ ค่าเปา้หมาย ด าเนนิการ

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ/ท าแผนฯ 100) ใหไ้ตรมาส ๆ 
ละ

 - ประสานงานต ารวจทางหลวงขอรถน าขบวนฯ 25%)
 -ขอสนับสนุนเบอร์โทรศัพท์จาก ศสส.สป.
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

7.โครงการออกใหบ้ริการติดต่อ  - เตรียมความพร้อม/ทดสอบ เคร่ืองมือ

ส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร อุปกรณ์ ก่อนออกปฏบิติัภารกิจ

ดาวเทยีม แบบ FTDMM  - ออกปฏบิติัภารกิจ

(ต่อ)  - สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข.๑/ผวจ.

 - รวบรวมข้อมูล/เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

8.โครงการใหบ้ริการระบบ ใหบ้ริการการประชุมระบบวดิีทศัน์ ร้อยละ ร้อยละ 100 20,000           - ใหบ้ริการประชุมระบบ VCS 100 100 200 25 25 50 -                    -   -           -         0.00 0.00

ประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ ความส าเร็จ ตามทีม่อบหมายจนเสร็จส้ิน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงาน ของจ านวนคร้ัง ภารกิจ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ต่างๆ ตามทีไ่ด้รับการร้องขอ ทีร้่องขอรับบริการ ไตรมาสที ่2 = 6 คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ได้รับหนงัสือส่ังการ ต่อจ านวนคร้ัง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ตืดต้ังเคร่ืองมือ/อุปกรณ์และทดสอบ ทีด่ าเนนิการได้ ค่าเปา้หมาย

การใช้งาน 100)

 - ปฏบิติัภารกิจจนเสร็จส้ิน

 -ร้ือถอนเคร่ืองมือส่ือสารเมื่อเสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏบิติังาน

9.โครงการออกตรวจซ่อม ออกท าการตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสารและ ตามจ านวนคร้ังที่ คร้ัง จ านวนคร้ัง - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                    -   -           -         0.00 0.00

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT อุปกรณ์ ICT ของจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ ได้รับแจ้ง/ร้องขอ (เดิมแผน ทีอ่อก ระบบส่ือสารและอุปกรณ์ ICT (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ใหก้ับจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ ที่ช ารุดขัดข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และสามารถออก ก าหนดเป็น ปฏบิติั
หนา้ที่

สามารถใช้งานได้ปกติ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได้รับค าร้องขอ ปฏบิติังานได้ ร้อยละ) หนา้ที่ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ ผลส าเร็จตาม ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์ วตัถุประสงค์ ค่าเปา้หมาย

 - รายงานผู้บงัคับบญัชา 100)
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

10.โครงการพฒันาปรับปรุง พฒันาปรับปรุงระบ Website ใหส้ามารถ ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                    -   -           -         0.00 0.00

Website เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ความส าเร็จ ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

   - Internet และสามารถให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ของการ ของ ศสข.1(อยุธยา) ใหม้ี ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

   - Intranet ทนัต่อสถานการณ์และทนัสมัย ด าเนนิการ ความสวยงามทนัสมัย และ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดหาโปรแกรมจัดท าเวบ็ไซต์ ตามภารกิจ สามารถใช้งานเปน็แหล่ง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ออกแบบความต้องการของเวป็ไซต์ ค้นควา้ข้อมูลทีถู่กต้องเปน็จริง ค่าเปา้หมาย

 - เลือกแบบตามความต้องการ และเปน็ปจัจุบนั 100)

 - พฒันา/ปรับปรุง (เนือ้หา/รูปภาพ)

 - น าเข้าข้อมูล

11.โครงการติดตามความก้าวหน้า ด าเนนิการตรวจสอบการใช้งานของ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                    -   -           -         0.00 0.00
การใช้งานระบบป้องกันไวรัสแบบ ระบบปอ้งกันไวรัสเปน็ประจ าทกุวนั ของการด าเนนิการ ตรวจสอบการใช้งานของ

ระบบ
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

องค์กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ  - ประสานกับหนว่ยงานส่วนกลางที่ ระบบปอ้งกันไวรัสเปน็ประจ า ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

จังหวดัในข่าย 5 จังหวดั รับผิดชอบด าเนนิการแก้ไขเมื่อเกิดปญัหา ทกุวนั จ านวน 12 เดือน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รายงานให ้ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ทกุสัปดาห์ ค่าเปา้หมาย

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป. 100)

 - น าลงเวบ็ไซต์
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ศสข.1 (พระนครศรอียุธยา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

12.โครงการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ต่อ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 60,000 - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 12,772.59           -   12,772.59  25.00      0.00 25.00

 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ในการ การปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการด าเนนิการ จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และส่ือสาร (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ปฏบิตังานด้านเทคโนโลยี และการส่ือสาร เพือ่ใหก้ารท างาน จ านวน 2 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส สามารถส่ง

สารสนเทศและการส่ือสาร มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจ้าง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) เบกิจ่ายได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหส้ามารถใช้งานได้ ทกุคร้ัง) หากท างานได้ ครบทุกคร้ังที่

อย่างมีสิทธภิาพ ค่าเปา้หมาย ด าเนนิการ

 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 100) ใหไ้ตรมาส ๆ 
ละ

 - ขอความเหน็ชอบ/ขออนมุัติจ้าง/ซ้ือ 25%)

 - จัดท าใบส่ังจ้าง/ซ้ือ

 - ตรวจรับงานจ้าง/วสัดุ

 - ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหผู้้รับจ้าง/ผู้ขาย
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 1.1  ด าเนนิการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12  - - ผ่านการจัดท าแผนการปฏบิติังาน 0 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ส่ือสาร ระบบและอุปกรณ์ ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ สรุปผลการ และเสนอแผนการปฏบิติังาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

และด้าน ICT  MD110 และตู้ชุมสายโทรศัพท ์IP ตรวจสอบและ  -ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 Phone  ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) บ ารุงรักษาระบบ การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

(มีต่อ)  -จัดท าแผนปฏบิติังานเสนอผู้บงัคับบญัชา และอุปกรณ์  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม
แผนการ -ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผนการด าเนนิงาน 1 เดือน/ชุด ปฏบิติังานในเดือน ม.ค.62-

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ  ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1.2 ด าเนนิการตรวจสอบการใช้งานระบบ จ านวนเอกสารสรุป ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปอ้งกันไวรัส เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย ผลการตรวจสอบ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

แบบองค์กรของ ศสข.2 (ชลบรีุ) และ บ ารุงรักษาการใช้งาน  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

จังหวดัในข่าย ระบบปอ้งกันไวรัส การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00
 -จดัท าแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการปฏบิติังานในเดือน

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 1.3 ด าเนนิการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ส่ือสาร ระบบและอุปกรณ์ส่ือสัญญาณของ 
ศสข.2

สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

และด้าน ICT (ชลบรีุ) ตรวจสอบและ  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดท าแผนปฏบิติังานเสนอผู้บงัคับบญัชา บ ารุงรักษาและ การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

(มีต่อ)  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผนการด าเนนิงาน อปุกรณ์ส่ือสัญญาณ  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้ ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน
 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
 รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1.4 ด าเนนิการตรวจสอบ/บ ารุงรักษา จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วงจรเช่าส่ือสัญญาณความเร็วสูง ของ สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ศสข.2 (ชลบรีุ) และจังหวดัในข่าย ตรวจสอบและ  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

 -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา บ ารุงรักษาวงจร การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน เช่าส่ือสัญญาณ  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ ความเร็วสูง แผนการปฏบิติังานในเดือน

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้ 1 เดือน/ชุด ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน
 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
 รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

1. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 1.5 ด าเนนิการรวบรวมรายงานการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ส่ือสาร ตรวจสอบ/บ ารุงรักษา เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้า สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

และด้าน ICT ของ ศสข.2 (ชลบรีุ) ตรวจสอบและ  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา บ ารุงรักษาระบบ การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

(ต่อ)  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน และอุปกรณ์  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ เคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้ แผนการปฏบิติังานในเดือน

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้ 1 เดือน/ชุด ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน
 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พร้อมข้อเสนอแนะ
 รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

1.6 ด าเนนิการรวบรวมรายงานการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - - ยกเลิกการเช่าใช้ต้ังแต่เดือน

ตรวจสอบ/บ ารุงรักษาการใช้งานระบบ สรุปผลการ ตุลาคม 2561 เปน็ต้นไป

วงจรเช่า ISDN แบบ BAI  ของ ตรวจสอบและ

ศสข.2 (ชลบรีุ) และจังหวดัในข่าย บ ารุงรักษาการใช้

 -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา งานระบบวงจรเช่า

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน ISDN แบบ BAI

 - ด าเนนิงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด

ปฏบิติังานทีก่ าหนดไว้

 - สรุปผลการปฏบิติังานรายเดือน
 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ

พร้อมข้อเสนอแนะ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

2.รายงานการตรวจซ่อม ด าเนนิการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์ เครือข่าย,อุปกรณ์ และอุปกรณ์ส่ือสารและด้าน ICT ของ สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ส่ือสารและด้าน ICT  ศสข.2 (ชลบรีุ) และจังหวดัในข่าย ตาม ตรวจสอบ  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ ซ่อมอุปกรณ์ การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

 -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เครือข่าย และ  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน อุปกรณ์ส่ือสาร แผนการปฏบิติังานในเดือน

 - สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/
การ

1 เดือน/ชุด ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตรวจซ่อม/บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน

(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3 ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล

ให ้ศสส.สป ทราบ  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0
 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ

พร้อมข้อเสนอแนะ

3. รายงานการติดต้ัง/ร้ือถอน ด าเนนิการรวบรวมรายงานการ ติดต้ัง/ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์เครือข่าย, อุปกรณ์ ร้ือถอนอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์ สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ส่ือสารและด้าน ICT อุปกรณ์ส่ือสารและด้าน ICT ของ ติดต้ัง / ร้ือ ถอน  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ศสข.2 (ชลบรีุ) และจังหวดัในข่าย อุปกรณ์เครือข่าย การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ตามภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ อุปกรณ์ส่ือสาร  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - สรุปรายงานผลการปฏบิติังานด้าน  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน
ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ รต.
4.1

ม.ค.62-ม.ีค.62 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล

ให ้ศสส.สป ทราบ  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 2 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

 - สรุปผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

4.การนเิทศงานและตรวจเยีย่ม ด าเนนิการออกพืน้ทีต่รวจเยีย่มและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 87.5 60,000 - ด าเนินการครัง้ที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกข่ายเพือ่ใหค้วามรู้และรับทราบ นเิทศงานจังหวดัลูกข่ายเพือ่รับฟงัปญัหา ในการด าเนนิงานฯ ได้จัดท าแผนการปฏบิติังานและ

ถึงปญัหาและอุปสรรคของแต่ละ พร้อมน าข้อมูลมาช่วยกันแก้ไขปรับปรุง (ร้อยละ 6.25 / ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผนการ

จังหวดัเพือ่น าเสนอ ศสส.สป. ใหดี้ขึน้และใหค้ าปรึกษาและน าทางด้าน จังหวดั / คร้ัง) ด าเนนิงานแล้ว อยูร่ะหวา่งการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริหารการส่ือสารและด้านเทคนคิอื่น ๆ ขออนมุัติเดินทางไปราชการ
ตาม -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา แผนงานทีก่ าหนดไว้

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการตามแผน

งานทีก่ าหนดไว ้(จังหวดัละ 2 คร้ัง /

ปงีบประมาณ)

 - รับทราบปญัหาและอุปสรรคในพืน้ที่
และเสนอแนะให้ค าปรึกษา พร้อมแลกเปล่ียน

ความรู้ระหวา่งกัน

 - ด าเนนิงานตรวจสอบและตรวจซ่อม

 พร้อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน

กรณีทีพ่บวา่อุปกรณ์ส่ือสารขัดข้อง

 - บนัทกึผลการนเิทศงานและตรวจเยีย่ม

ของแต่ละจังหวดัในข่าย

 - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยีย่ม

ของแต่ละจังหวดัในข่าย ใหผู้้บงัคับบญัชา

ทราบ

 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบยีบกระทรวง

การคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการฯ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ด าเนนิการจัดหาอุปกรณ์เพือ่ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ 75 25,000 - ไตรมาสที่ 2 100.00 0.00 100.00 25.00 0.00 25.00 12,400.00 0.00 12,400.00 25.00 0.00 25.00

ภายในตู้ MDF ของชุมสาย ระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF / จัดท า ความส าเร็จใน ที่รายงานมาปรับเป็น ได้ด าเนนิการตามแผนงานไป (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

โทรศัพทม์หาดไทยใหก้ับจังหวดั ทะเบยีนผังหมายเลขโทรศัพทป์ระจ าตู้ การด าเนนิงาน 45,000.00 แล้ว 4 จังหวดั ดังนี้ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส สามารถส่ง

ในข่าย  MDF และปรับปรุง และติดต้ังอุปกรณ์ (ร้อยละ12.5/ 1. จังหวดัฉะเขิงเทรา การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%) เบกิจ่ายได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ปอ้งกันไฟฟา้จากคู่สายตอนนอกทีเ่ข้ามา จังหวดั) 2. จังหวดัปราจีนบรีุ หากท างานได้ ครบทุกคร้ังที่

เชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท ์MD110 3. จังหวดันครนายก ค่าเปา้หมาย ด าเนนิการ

 -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 4. จังหวดัสระแก้ว 100) ใหไ้ตรมาส ๆ
 ละ

 - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน ระหวา่งวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์
2562

25%)

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ ถึง 1 มีนาคม 2562

 - ด าเนนิการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง

ภายในตู้ MDF จังหวดัในข่าย

 - บนัทกึผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม

 และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร (ตาม

แบบ ร.2) และรายงานเปน็รายเดือน

(ตามแบบ รต.4.3)

 - รายงานผลการด าเนนิงานของแต่ละ

จังหวดัในข่าย ใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ
 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบยีบกระทรวง

การคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการฯ

85



ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

6.การปฏบิติัภารกิจ ระบบส่ือสาร ด าเนนิการสนบัสนนุระบบส่ือสาร ร้อยละความ ร้อยละ 100 120,000 - ไตรมาสที่ 2 100.00 100.00 200.00 25.00 25.00 50.00 68,080.00 15,360.00 83,440.00 56.73 12.80 69.53

ดาวเทยีมเคล่ือนที ่C-Band ดาวเทยีมเคล่ือนที ่C-Band หรือ ส าเร็จของการ (รวม 4 1.-ปฏิบัติภารกจิถวายความปลอดภัย(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

หรือ Ku-Band Ku-Band  เพือ่ถวายความปลอดภยัด้าน ด าเนนิงานฯ = ไตรมาส) ด้านการส่ือสาร แด่พระเจ้า ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

 - ถวายความปลอดภยัด้าน การส่ือสารและภารกิจทีส่ าคัญ ตามทีไ่ด้รับ  =(จ านวนคร้ัง วรวงค์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี

การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)

การส่ือสารแด่พระบาทสมเด็จ การร้องขอในพืน้ทีจ่ังหวดัลูกข่ายและ ความส าเร็จใน พระวรราชาทนิดัดามาตุ ทรง
เสด็จ

หากท างานได้

พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้า พืน้ทีจ่ังหวดัอื่นๆ การด าเนนิงาน เป็นการส่วนพระงค์ ณ โรงเรม ค่าเปา้หมาย

พระบรมราชินนีาถและพระบรม  -จดัท าแผนปฏบิัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา จ านวนคร้ังการ ฝึกงหลวง รีสอร์ท รีเวอร์ไซต์ 100)

วงศานวุงศ์  - ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการด าเนินงาน  ร้องขอ) X 100 อ.เมือง จ.จันทบรีุ ระหวา่งวนัที่

 -จัดเครือข่ายด้านการส่ือสารใน  - ด าเนนิงานตามแผนฯ เมื่อได้รับ และใหน้ ามาคิด 28 ธ.ค.61-3 ม.ค.62

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ การร้องขอใหส้นบัสนนุระบบส่ือสาร เปน็ไตรมาสโดย 2. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั/ ดาวเทยีมเคล่ือนที่C-Band หรือKu-Band น าผลทีไ่ด้หาร4 ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
การเลือกต้ัง และภารกิจอื่นๆ ตามภารกิจนัน้ๆ พร้อมรายงานผลการ (ไตรมาส) พระองค์เจ้าสิริวณัณวรีนารีรัตน์

ตามทีไ่ด้รับการร้องขอ ติดต้ัง / ร้ือถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 ทรงเปน็ประธานการประชุม

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -รายงานผลปฏบิติังานต่อผู้บงัคับบญัชา คณะกรรมการอ านวยการ

 (มีต่อ) และรายงานผลให ้ศสส.สป. ทราบทกุคร้ัง โครงการอนรัุกษ์แนวปารรังและ

หลังปฏบิติัภารกิจแล้วเสร็จ ส่ิงมีชีวติได้ทะเลไทย ในพระด าริฯ

 - สรุปผลการปฏบิติัภารกิจส่ือสาร ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ดาวเทยีมเปน็รายไตรมาสตามแบบ รต.5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล
 - สรุปการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ จ.นครปฐม วนัที ่ 7 ม.ค.62

พร้อมข้อเสนอแนะ 3. ปฏบิติัภารกิจถวายความปลอดภยั

 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณการ ด้านการส่ือสาร แด่สมเด็จพระเทพ
เดินทางไปราชการตามระเบยีบ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิ เสด็จพระราชทานเปดิงาน Thailand

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ International Science Fair 2019

(TISF 2019) ณ โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ์

ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม ในวนัที ่8 ม.ค.62
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

6.การปฏบิติัภารกิจ ระบบส่ือสาร 4. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ดาวเทยีมเคล่ือนที ่C-Band ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
หรือ Ku-Band สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(มีต่อ) สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด าเนนิทรงปฏบิติั

พระราชกรณียกิจในพืน้ที่

จ.สระแก้ว ณ โรงเรียนต ารวจ

ตระเวณชายแดนประชารัฐบ ารุง1

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

5. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

ประทบัแรม ณ เชื่อนวชิราลงกรณ์

อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจบรีุ ใน
วนัที่10 ม.ค.62

6. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า

อทติยาทรกิตติคุณ ทรงเททอง

หล่อพระพทุธาทติยาทรประชานาถ

ณ วดัขับีห่ร่า อ.นายายอาม

จ.จันทรบรีุ วนัที ่5-7 ก.พ.62
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

6.การปฏบิติัภารกิจ ระบบส่ือสาร 7. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ดาวเทยีมเคล่ือนที ่C-Band ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
หรือ Ku-Band พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า

(ต่อ) พชัรกิติยาภา ระหวา่งปฏบิติั

พระราชกรณียกิจในพืน้ที่

จังหวดัตราด ณ สนามบนิเฮลิคอปเตอร์

ชั่วคราวนามฝูงิน 207 อ.เมือง

จ.ตราด ระหวา่ง 4-6 มี.ค.62

8. ปฏบิติัภารกิจถวายความ

ปลอดภยัด้านการส่ือสาร แด่
พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า

พชัรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดิ

โครงการก าลังใจในพระด าริฯ

ณ เรือนจ าจังหวดัจันทบรีุแหง่ที ่19

ณ เรือนจ าจังหวดัจันทบรีุ อ.เมือง

จ.จันทรบรีุ วนัที ่25-27 มี.ค.62

7.การจ้างเหมาท าความสะอาด ด าเนนิการจ้างเหมาท าความสะอาด ร้อยละ ร้อยละ 100 99,600 99,600  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100.00 100.00 200.00 12.00 64.00 76.00 24,900.00 24,900.00 49,800.00 25.00 25.00 50.00

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารส านกังานศูนย์เทคโนโลยี ความส าเร็จ ต่อปี (เดือนละ 8,300 บาท)  1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

และการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) สารสนเทศและการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ)  ในการเบกิจ่าย ประจ าปี 2562 = 15%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจ าปงีบประมาณ 2562 จ านวน 1คน งบประมาณ=
(จ านวนคร้ัง

2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
 (มีต่อ)   - ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ (จ านวนคร้ัง  =15%

ประจ าป ี2562 ของ ศสข.2 ชลบรีุ ความส าเร็จใน 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

 - ด าเนนิการจัดหาการจ้าง การด าเนนิ สัญญาจ้างฯ =22%

 - ขออนมุัติจัดจ้างและท าสัญญาจ้าง การจ้าง 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

 - ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล  /จ านวนคร้ังใน จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณฯ การเบกิจ่าย 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

7.การจ้างเหมาท าความสะอาด ก าหนดคิดรอ้ยละของการด าเนินงาน งบประมาณ) X  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 100 และใหน้ ามา 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

และการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) ประจ าปี 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี =15% คิดเปน็ไตรมาส จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

(ต่อ) 2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% โดยน าผลทีไ่ด้หาร 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา 4 (ไตรมาส)

จ้าง = 22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ังคร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24%

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด

คิดงวดละ 2% รวม 24%

8.การเผยแพร่ผลการ ด าเนนิการเผยแพร่ผลงานของหนว่ยงาน ร้อยละของ คร้ัง 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิงาน ของหนว่ยงาน และประชาสัมพนัธก์ารด าเนนิงานของ ความส าเร็จใน ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ผ่านทางเวป็ไซต์ หนว่ยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง ผ่านทาง การด าเนนิงานฯ  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เวบ็ไซต์ใหเ้ปน็ปจัจุบนัทกุเดือน การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

 -จัดท าแผนการปฏบิติังานและเสนอแผน  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

การปฏบิติังาน แผนการปฏบิติังานในเดือน

 -ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผนการด าเนนิงาน ต.ค.61-ธ.ค.61 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 -ด าเนินการจดัหาและจดัท าข้อมูลเผยแพร่  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน

ตามแผนทีก่ าหนด ต.ค.61-ธ.ค..61 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 -รายงานผลการด าเนนิงานรายเดือน

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชา  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 1 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0
 -น าออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ศสข.2 (ชลบุรี)
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

9.การใหบ้ริการระบบการ รวบรวมรายงานการสนบัสนนุระบบการ จ านวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ่านการจัดท าแผนการ - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) ประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) กับ สรุปผลการ ปฏบิัติงานและเสนอแผนการปฏบิัติงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 กระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงานอื่นๆ ประชุมผ่าน  - ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผน

ตามภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ ระบบวดิีทศัน์ การด าเนนิงาน 5 10 15 5 10 15 -                       -   -           -        0.00 0.00

 -จัดท าแผนปฏบิติังานเสนอผู้บงัคับญัชา ทางไหล (VCS)  - ด าเนนิงานตรวจสอบตาม

 -ผู้บงัคับบญัชาอนมุัติแผนการด าเนนิงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏบิติังานในเดือน

 -สรุปรายงานผลการประชุมผ่านระบบ ต.ค.61-ธ.ค.61 จ านวน 3 เดือน 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วดิีทศันท์างไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2  - สรุปผลการปฏบิติังานเดือน

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชาและรายงานผล ต.ค.61-ธ.ค..61 จ านวน 3 ชุด 2.50 7.50 10.00 2.50 7.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ให ้ศสส.สป ทราบ

 -สรุปการปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ  รวมผลการด าเนินการไตรมาส 1 15 35 50 15 35 50 0 0 0 0 0 0

พร้อมข้อเสนอแนะ

10.การจัดจ้างตรวจสอบและ ด าเนนิการจัดจ้างตรวจสอบการท างาน ร้อยละของ ร้อยละ 75 12,000 - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ล้างท าความสะอาดระบบ ของระบบเคร่ืองปรับอากาศ และล้าง ความส าเร็จของ

เคร่ืองปรับอากาศ ใน ศสข. 2 ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายใน การด าเนนิงานฯ =

(ชลบรีุ) ศสข.2 (ชลบรีุ) จ านวน 8 เคร่ือง เพือ่
ประหยัด

(จ านวนความ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประหยัดพลังงาน ตามมาตรการประหยัด ส าเร็จในการตรวจ

พลังงาน และเปน็การยืดอายุการใช้งาน สอบ และท าความ

 - ด าเนนิการจัดหาบริษัท/ ร้านค้าเพือ่ สะอาด / จ านวน

จัดจ้าง ตรวจสอบการท างานระบบเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศ)

ปรับอากาศ และล้างท าความสะอาด X 100

เคร่ืองปรับอากาศของ ศสข. 2 (ชลบรีุ)

2 คร้ัง / เคร่ือง / ปี

 - ขออนมุัติจัดจ้างฯ

 - ตรวจรับและรายงานผลการด าเนนิงานใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ

 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณฯ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อย
ละของ
ไตร

มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

11. จัดซ้ือ จัดจ้าง วสัดุ ด าเนนิการ จัดซ้ือวสัดุ และจัดจ้างซ่อม ร้อยละของ ร้อยละ 100 300,000 - 1. ค่าตรวจเช็คระยะรอบ
เปล่ียน

100.00 0.00 100.00 25.00 0.00 25.00 22,934.00 0.00 22,934.00 7.64 0.00 7.64

ครุภณัฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยี ครุภณัฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าเร็จ ถ่ายของเหลวรถยนต์ประจ า
สารสนเทศและการส่ือสาร และการส่ือสารเขต 2 (ชลบรีุ) เมื่อมีการจัดซ้ือ ศสข.2 (ชลบุรี) หมายเลขทะเบียน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เขต 2 (ชลบรีุ)  - ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดจ้าง 1 กช 1560 กทม. เบกิจ่าย ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ด าเนนิการจัดหาบริษัทร้านค้า เพือ่จ้าง, งบประมาณเปน็เงิน 7,097.10
 บาท

การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%)
จดัหาวัสดุ และอปุกรณ์ ตามความต้องการ  เสร็จในวนัที ่1 ก.พ.62 หากท างานได้

 - ขออนมุัติจัดจ้าง , จัดหาวสัดุและอุปกรณ์ 2. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟา้ จ านวน ค่าเป้าหมาย 100)

 - ตรวจรับและรายงานผลการด าเนนิงาน 15 รายการ เบกิจ่าย
งบประมาณใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ เปน็เงิน 15,880.- บาท แล้ว

 - ด าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณ เสร็จในวันที่ 15 ม.ีค.62
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.ภารกิจตามแผนงบประมาณ ด าเนินการสรุปผลการเบิกจา่ยงบด าเนินงาน ร้อยละ ร้อยละ 85 614,000.00 ไตรมาส 2 (ม.ค.62-ม.ีค.62) 100 100 200 25 25 50.00 220,597.00 45,730.00 266,327.00 35.93 7.45 43.38

1.1 สรุปผลการเบกิจ่ายงบ
ด าเนนิงาน

ประจ าปงีบประมาณ 2562 หมวด ความส าเร็จ ก าหนด
ตอน

(คร้ังที ่1=514,000  บาท สามารถด าเนนิการขออนมุัติ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

ประจ าปงีบประมาณ 2562 ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัดุ  เปน็รายเดือน ของการด าเนนิงาน รายงานผล +คร้ังที ่2=100,000 บาท งบประมาณประจ าป ี2562 ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ รายไตรมาส ดังนี้ เปน็ 100% ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%) หาก

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณราย ท างานได้ค่าเป้าหมาย 100)

และค่าสาธารณูปโภค จ่ายประจ าปี 250,000.00 100 100 200 25 25 50.00 67,907.49 87,653.47 155,560.96 27.16 35.06 62.22
 - รวบรวมข้อมูลการเบิกจา่ยงบด าเนินงาน (คร้ังที ่1=100,000 คร้ังที ่2 =150,000) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม 250,000 ค่าสาธารณูปโภค) ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

 - จัดท ารายงายนผลการเบกิจ่าย การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง) ละ 25%) หาก

งบด าเนนิงาน ฯ รายเดือน

 - จัดท ารายงายนผลการเบกิจ่าย

1.2 การบริหารงาน ด าเนนิการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการ บาท 85% สามารถบริหารจัดการงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

งบประมาณ (งานการเงิน โดยใหส้อดคล้องกับแผนปฏบิติัราชการ งานงบประมาณ ก าหนด (คร้ังที ่1=514,000  บาท งบประมาณในการจัดซ้ือ/ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

และบญัชี,งานเบกิจ่าย ประจ าป ี2562 และงบประมาณทีไ่ด้รับ โดยใหส้อดคล้อง รายงานผล +คร้ังที ่2=100,000 บาท จัดจ้างและการเบกิจ่าย การท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ละ 25%) หาก

งบประมาณ ,งานจัดซ้ือ, กับแผนปฏบิติั เปน็ 100% ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ ส าเร็จตามเปา้หมาย ดังนี้ ท างานได้ค่าเป้าหมาย 100)

จัดจ้างงานพสัดุและสถานที)่ ราชการประจ าปี 614,000.00  - ค่าตอบแทน ใชส้อยและ
วัสดุ

100 100 200 25 25 50.00 220,597.00 45,730.00 266,327.00 35.93 7.45 43.38

2562 และงบ 250,000.00  - ค่าสาธารณูปโภค 100 100 200 25 25 50.00 67,907.49 87,653.47 155,560.96 27.16 35.06 62.22

ประมาณทีไ่ด้รับ (คร้ังที ่1=100,000 คร้ังที ่2 =150,000)

จากส่วนกลาง   รวม 250,000 ค่าสาธารณูปโภค)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

จากส่วนกลาง

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1.3 การนเิทศงานใหค้ าปรึกษา ใหค้ าปรึกษา นเิทศงานทางด้าน ร้อยละของ จังหวดั 7 จว./ ปี ศสข.3 (นครปฐม) - ให้ค าปรึกษานิเทศงานทางด้าน 100 29 129 25 29 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พร้อมทัง้ท าการบ ารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ จ านวนสถานี (รายงานใช้งบ
เปน็

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปอ้งกันอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร ส่ือสารใหแ้ก่นายช่างไฟฟา้และ ส่ือสารจังหวดัใน ค่าเบีย้เล้ียง / การส่ือสาร จ านวน 6 จังหวดั (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

ระบบต่าง ๆ ใหพ้ร้อมใช้งานได้ ผู้เกี่ยวข้องพร้อมทัง้ท าการบ ารุง ข่าย7จังหวดั ค่าเดินทาง)  - ม.ค.62 จ.นครปฐม/จ.สมุทรสงครามท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

อย่างต่อเนอืงทีส่ถานส่ืีอสาร รักษาเชิงปอ้งกันเกี่ยวกับเคร่ืองมือ ทีไ่ด้รับการนเิทศ  - ก.พ.62 จ.นครปฐม/จ.เพชรบรีุการท างานครบ 100 ของทุกคร้ัง ละ 25%) หาก

ส านักงานจงัหวัดในข่ายรวม 7 จงัหวัด ส่ือสารระบบต่างๆ งานและค า  - มี.ค.62 จ.นครปฐม /จ.ราชบรีุ ท างานได้ค่าเป้าหมาย 100)

ได้แก่จังหวดันครปฐม ราชบรีุ ปรึกษาด้าน จ.ประจวบคีรีชันธ ์และ จ.สมุทรสาคร
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เทคโนโลยีสาร

กาญจนบรีุ และประจวบคีรีขันธ์ สนเทศและการ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ส่ือสาร

1.4 จ้างเหมาพนกังานบริการ ด าเนนิการจ้างเหมาพนกังานบริการ เพือ่ จ้างเหมาบริการ งาน 1 ศสข.3 (นครปฐม) 114,000.00  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76.00 28,500.00 28,500.00 57,000.00 25.00 25.00 50.00

เพือ่ท าความสะอาดทีท่ าการ ท าความสะอาดทีท่ าการศูนย์เทคโนโลยี ท าความสะอาด รายงานผลก าหนด เดือนละ 9500บาท  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) จ านวน 1 งาน 100% ประจ าปี 2562 = 15%

และการส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑ์การ 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างและบริเวณโดยรอบตาม จ้างของ สป.มท.พร้อมทัง้คณะกรรมการ  =15%

หลักเกณฑ์การจ้างของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจา่ยงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าจ้างเหมาเปน็รายเดือน สัญญาจ้างฯ =22%

ก าหนดคิดรอ้ยละของการด าเนินงาน 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
ประจ าปี 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี =15% 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญาจ้าง = 22% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด

คิดงวดละ 2% รวม 24%
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

1.5 จ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ ด าเนนิการจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ จ้างเหมาพนกังาน งาน 1 ศสข.3 (นครปฐม) 150,000.00  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76.00 37,500.00 37,500.00 75,000.00 25.00 25.00 50.00

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ ขับรถยนต์ จ านวน (เดือนละ 12,500บาท  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

และการส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) การส่ือสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก 1 งาน ประจ าปี 2562 = 15%

ตามหลักเกณฑ์การจา้งของ สป .มท. เกณฑ์การจ้างของ สป.มท. 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ก าหนดคิดรอ้ยละของการด าเนินงาน  =15%

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า
ประจ าปี 2562 ของ ศสข.3 (นครปฐม) =15% สัญญาจ้างฯ =22%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

จ้าง = 22% 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

 ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

คิดงวดละ 2% รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

2.ภารกิจประจ า

2.1 ใหบ้ริการระบบประชุม ด าเนนิการใหบ้ริการระบบประชุมวดิีทศัน์ ร้อยละความ ร้อยละ 100 ศสข.3 
(นครปฐม)

-  สามารถใหบ้ริการระบบ 100 100 200 25 25 50.00
วดิีทศันท์างไกล   (Video ทางไกล (Video Conference System) ส าเร็จในการให้ รายงานแจ้งเป็น

ประชุมวดิีทศันท์างไกลกับ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Conference System) แก่หนว่ยงานทีร้่องขอ ดังนี้ บริการระบบประชุม คร้ัง กระทรวง ทบวง กรม และ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ได้รับแจ้งจากหนว่ยงานต่าง ๆ ทีร้่องขอ วดิีทศันท์างไกล หนว่ยงานต่าง ๆ ทีร้่องขอ การท างานครบ 100 ของทกุคร้ัง)ละ 25%)

(มีต่อ) ใช้บริการระบบประชุมวดีิทศันท์างไกล เทียบกบัจ านวนคร้ัง จ านวน 9 คร้ัง ด าเนนิการ หากท างานได้

 - ประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ ที่ ทีร้่องขอ ส าเร็จ จ านวน 9 คร้ัง ค่าเปา้หมาย

เกี่ยวข้อง 100)

 - ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร

ระบบ MCU/VCS และเครือข่าย

 - ท าการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.1 ใหบ้ริการระบบประชุม ส่วนกลางและจังหวดัในข่าย 7 จังหวดั

วดิีทศันท์างไกล   (Video  - ติดต้ังและให้บริการระบบประชุมวิดิทัศน์

Conference System) ทางไกล  ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ร้ือถอน(จดัเกบ็)ระบบประชุมวิทัศน์
ทางไกล(ต่อ) หลังจากเสร็จส้ินภารกิจการประชุม
 - รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา

2.2 ใหบ้ริการด้วยรถยนต์ ด าเนนิการใหบ้ริการด้วยรถยนต์ส่ือสาร ร้อยละ ร้อยละ 90 ศสข.3 
(นครปฐม)

- สามารถให้บริการระบบส่ือสาร 100 100 200 25 25 50.00

ส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนที่ ดาวเทียมเคล่ือนที่ แกห่น่วยงานที่ร้องขอ 
ดังนี้

ความส าเร็จ รายงานแจ้ง ดาวเทยีมเคล่ือนทีใ่นภารกิจ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ได้รับหนงัสือแจ้งจากหนว่ยงานต่าง ๆ เทยีบกับจ านวน
คร้ัง

100 ถวายความปลอดภยัด้าน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ทีร้่องขอใช้บริการ ที่ร้องขอไม่น้อยกว่า ส่ือสารร้องขอจ านวน 5 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

 - เข้าร่วมประชุมและส ารวจพืน้ที ่ทีจ่ะ ร้อยละ 90 ด าเนนิการส าเร็จ จ านวน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ติดต่ังระบบส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนที่ 5 คร้ัง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - จัดท าบนัทกึขออนมุัติน ารถยนต์ส่ือสาร ท างานทกุกระบวนงานคิดเปน็ ค่าเปา้หมาย
ดาวเทียมเคล่ือนที่ พร้อมเจา้หน้าที่ ออกไป 100% 100)

ปฏบิติัภารกิจ เสนอต่อผู้วา่ราชการ
จังหวดั - จดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารพร้อม

ทัง้ท าการทดสอบระบบดาวเทยีมเคล่ือนที่

 - ประสาน ศสส.สป. เพือ่ขอสนบัสนนุ

ช่องสัญญาณดาวเทยีม พร้อมหมายเลข

โทรศัพทใ์นข่าย มท และ ทโีอที

 - น ารถยนต์ส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนทีไ่ป
ติดต้ังเคร่ืองมือส่ือสารผ่านดาวเทียมเคล่ือนที่

ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด
 - ร้ือถอนรถยนต์ส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนที่

และอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารทีเ่กี่ยวข้อง

เมื่อเสร็จส้ินภารกิจ
 - รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.3.ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ  ด าเนนิการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ด าเนนิการตรวจสอบอุปกรณ์ 100 100 200 25 25 50.00

ส่ือสาร ICT / ระบบเครือข่ายที่ ส่ือสาร ICT /ระบบเครือข่ายทีเ่ชื่อมโยง ในการตรวจสอบ รายงานแจ้งเป็น เคร่ืองมือส่ือสาร สามารถ

เชื่อมโยงระหวา่งส่วนกลางและ ระหวา่งส่วนกลางและจังหวดัในข่าย รวม อุปกรณ์เคร่ืองมือ (คร้ัง) ใช้งานได้เปน็ปกติและต่อเนือ่ง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

จังหวดัในข่ายรวม 7 จังหวดั 7 จังหวดั ได้แก่จังหวดันครปฐม ราชบรีุ ส่ือสารและ
เครือข่าย

ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เพชรบรีุ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

กาญจนบรีุ และประจวบคีรีขันธ ์ดังนี้ 85 ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ตรวจสอบระบบเครือข่าย,ระบบ 
MPLS

ตามงานแจ้งวา่ ค่าเปา้หมาย

DC Power Supply, Battery Back up อุปกรณ์เคร่ืองมือ 100)

 - ตรวจสอบระบบส่ือสารข้อมูล L2,L3 ส่ือสาร ICT/

 - ตรวจสอบระบบโทรศัพท ์MD110, ระบบเครือข่าย ให้                         

IP Phone, Battery Backup ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า

 - ตรวจสอบระบบ Surge และ
เคร่ืองปรับอากาศ

ร้อยละ 85
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) และ

เคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้

2.4 การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน ด าเนนิการบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน ระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 100 100 200 25 25 50.00 0.00 0.00
ระบบ ICT ทกุระบบ  (แม่ข่าย) ICT ทกุระบบ (แม่ข่าย) ดังนี้ ของการใช้งานได้ พร้อมทัง้ท าความสะอาด
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย,ระบบ MPLS ของอุปกรณ์ ICT อุปกรณ์ระบบ MPLS ส่ือสาร (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

DC Power Supply, Battery Back up ทุกระบบไม่น้อยกว่า ข้อมูล/โทรศัพท์/โทรสาร ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

 - บ ารุงรักษาระบบส่ือสารข้อมูล L2,L3 ร้อยละ 85 ระบบ VCS และระบบไฟฟา้ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -บ ารงุรักษาระบบโทรศัพท ์MD110, ทกุ 1 สัปดาห์ ทุกคร้ัง) หากท างานได้

IP Phone, Battery Backup เคร่ืองมือส่ือสาร ทกุระบบ ค่าเป้าหมาย

 - บ ารุงรักษาระบบ Surge และ
เคร่ืองปรับอากาศ

สามารถใช้งานได้ปกติและ 100)

 - บ ารุงรักษาะบบไฟฟา้ส ารอง (UPS) 
และ

ต่อเนือ่ง
เคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.5 การใหบ้ริการระบบ ด าเนินการให้บริการส่งหนังสือ ศสข.3 
(นครปฐม)

ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 70 ศสข.3 (นครปฐม) - สามารถด าเนนิการส่งหนงัสือ 100 100 200 25 25 50.00
สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ ถึงศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สป. ของจ านวนหนงัสือ รายงานแจ้งเป็น ทีอ่อกโดย ศสข.3 (นครปฐม)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 (ศสส.สป.) ผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนกิส์  ดังนี้
ทีน่ าส่งผ่านระบบ ฉบบั ถึง ผอ.ศสส.สป.ผ่านระบบ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

อิเล็กทรอนกิส์ ดังนี้ สารบรรณอิเล็ก สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

 - รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม) ทรอนกิส์ไม่นอ้ย
กวา่

จ านวนหนังสือที่ส่งผ่านระบบฯ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ ร้อยละ 70 เทา่กับ 22 ฉบบั จ านวนทีส่่ง ทุกคร้ัง) หากท างานได้

หนงัสือ และผู้รับปลายทาง ผ่านระบบฯ เทา่กับ 22 ฉบบั ค่าเป้าหมาย

 - ท าการสแกนเอกสารทีจ่ะส่ง ด้วย
เคร่ือง

100)

สแกนและจัดเก็บข้อมูลไวใ้ฟล์ทีก่ าหนด
 - เปดิโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอกนกิส์และตรวจสอบระบบใหพ้ร้อม
ใช้งาน
 - ท าการส่งเอกสารทีส่แกนไวผ่้านระบบ
สารบรรณอิเล้กทรอนกส์
 - ตรวจสอบความส าเร็จในการส่งเอกสาร
พร้อมทัง้ประสานงานผู้รับปลายทางและ
รวบรวมเอกสาร

2.6 บริการ – รับส่งเอกสารข่าว ด าเนนิการใหบ้ริการรับ - ส่งเอกสารข่าว ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - สามารถส่งข่าวผ่านระบบ 100 100 200 25 25 50.00 0.00 0.00
ผ่านระบบโทรสาร และ E - Mail ผ่านระบบโทรสารและ E-mail  ดังนี้ ของการรับ-ส่ง โทรสารและ E-mail ระหวา่ง  
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62    - รับเอกสารข่าวทางโทรสาร /E-mail เอกสารข่าวผ่าน ส่วนกลางและจังหวดัในข่าย (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

(มีต่อ)  จากต้นทาง(ส่วนกลาง) ระบบโทรสาร และ รวม 7 จังหวดั ส าเร็จ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

 - ตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร E-Mail ไม่นอ้ยกวา่ (นครปฐม, ราชบรีุ, เพชรบรีุ,
 สมุทรสาคร

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ข่าวโทรสาร/E-mail และผู้รับปลายทาง ร้อยละ 85 สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ทุกคร้ัง) หากท างานได้

 - ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร /E-mail กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ)์ ค่าเป้าหมาย

 และส่งเอกสารข่าวไปยังผู้รับปลายทาง ดังนี้ 100)

ทีร่ะบไุวใ้หค้รบถ้วน ข่าวรับ = 86 ฉบบั

 - ประสานและตรวจสอบเอกสารข่าว ช่าวส่ง  = 602 ฉบบั
และผู้รับปลายทาง ข่าวผ่าน = 688 ฉบบั
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.6 บริการ – รับส่งเอกสารข่าว  - จดบนัทกึรายละเอียดเอกสารข่าว 
ผ่านระบบโทรสาร และ E - Mail ผู้รับ/ผู้ส่ง ในบญัชีกลางข่าว รับ/ส่ง
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมและสรุปผลการด าเนนิการ
(ต่อ)  เสนอต่อผู้บงัคับบญัชารายสัปดาห์

    - จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิการ 
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อ
ศสส.สป.(รต.6)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1.โครงการจ้างเหมาพนกังาน ท าสัญญาจ้างเหมาพนกังานบริการ ความส าเร็จ เดือน 12 114,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64.00 76.00 28,500.00 28,500.00 57,000.00 25.00 25.00 50.00

บริการ ประจ า ศสข.4 (นม.) บริการ เดือนละ 9,000 บาท จ านวน ของการด าเนนิงาน แผนก าหนด 108,000 (เดือนละ  1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน จ้างเหมา 1 คร้ัง เนื่องจากประกาศ สป.มท. 9,500.- บาท) ประจ าปี 2562 = 15%

และผลการปฏิบัติงาน รายเดือน ๆละ 9,500 บาท 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน จ านวน 12 เดือน  =15%
 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

ประจ าป ี2562  = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

จ้าง = 22% ถึงตรงนี้ค่ะ    5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

 ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

คิดงวดละ 2% รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง 12 งวด
งวดละ 2%  รวม 24%

ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมายที่ท าได้

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับ
จัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมายที่ท าได้

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับ
จัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

2.โครงการจ้างเหมาพนกังาน ท าสัญญาจ้างเหมาบริการพนกังานรักษา ความส าเร็จ เดือน 12 114,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 0 100 64 0 64 28500 0 28,500 25 0 25

รักษาความปลอดภยัอาคาร ความปลอดภยัอาคารสถานทีร่าชการ ของการด าเนนิงาน แผนก าหนด 108,000 (เดือนละ  1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

สถานทีป่ระจ า ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 1 คน จ้างเหมา 1 คร้ัง เนื่องจากประกาศ สป.มท. 9,500.- บาท) ประจ าปี 2562 = 15%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 12 เดือน และผลการปฏิบัติงาน รายเดือน ๆละ 9,500 บาท 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
(มีต่อ) ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน จ านวน 12 เดือน  =15%

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

ประจ าป ี2562  = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

จ้าง = 22% 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

 ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

คิดงวดละ 2% รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง
จ านวน 12 งวด = 24%

๓. โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษา จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้ ความส าเร็จคิดเปน็ ร้อยละ 100 25,000 ท าการจัดจ้างบริษัทด าเนนิการ 100 0 100 25 0.00 25.00 24,931.00 0.00 24,931.00 99.72 0.00 99.72

เคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้ส ารอง ส ารองใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง ร้อยละของการ เรียบร้อย และได้ท าการเบิกจา่ยแล้ว

ของ ศสข.๔ (นม) มีประสิทธภิาพ ด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  เม.ย.62 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมายที่ท าได้

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับ
จัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

4.งานตรวจสอบสถานภาพ ท าปฏทินิการตรวจสอบสภาพการท างาน ความส าเร็จของ เดือน 12 0 0 หากด าเนนิงานครบทกุขัน้ตอน 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เคร่ืองมือส่ือสารทกุระบบ ของเคร่ืองมือส่ือสาร และอุปกรณ์ ICT การด าเนนิงานเปน็
รายเดือน

ถือวา่ท างานครบ 100 โดยแบง่ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุวนัท าการทกุระบบ รายเดือน เปน็ไตรมาสละ 25% (4ไตรมาส) ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ได้ท าปฏทินิพร้อมท าการตรวจสอบ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ติดตามสภาพการท างานของระบบ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ค่าเป้าหมาย 100)

ทกุระบบ เปน็ประจ าทกุวนั
ครบถ้วนเปน็ระยะเวลา 3 เดือน

5. งานใหบ้ริการระบบส่ือสาร เชื่อมโยงเครือข่ายและควบคุมระบบ
พร้อม

ความส าเร็จเปน็ไป ร้อยละ 100 งบประมาณ
ตามจ านวน

- ก าหนดคิดรอ้ยละของการด าเนินงาน 100 100 200 25 25.00 50.00 42,220.00 24,840.00 67,060.00 100.00 100.00 200.00

ดาวเทยีมส่ือสารผ่าน พร้อมใหบ้ริการด้านการติดต่อส่ือสารผ่าน ตามจ านวนคร้ังที่ เปน็ไปตาม หากด าเนนิงานครบทกุขัน้ตอน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ดาวเทยีมแบบเคล่ือนที่ รถยยนต์ส่ือสารดาวเทยีมตามทีไ่ด้รับ สามารถออก
ปฏิบัติงาน

จ านวนคร้ังที่ ถือวา่ครบ 100 โดยแบง่เปน็ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส (คิดร้อยละ

(Mobile) มอบหมาย และใหบ้ริการด้าน ออกปฏบิติัภารกิจ 4 ไตรมาส ๆ ละ 25% การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) การเบกิจ่าย
ทีข่อระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด้านการส่ือสารได้  - น ารถยนต์ส่ือสารดาวเทยีม ทกุคร้ัง) หากท างานได้ ครบถ้วน

ออกปฏิบัติภารกจิตามข้อส่ังการจน ค่าเป้าหมาย 100) เทา่กับ 
100%เสร็จส้ินเรียบร้อย รายไตรมาสที่ 1

จ านวน 5 คร้ัง และเบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว

6. งานใหบ้ริการระบบ ติดต้ัง ควบคุมใหบ้ริการประชุม ความส าเร็จเปน็ไป ร้อยละ 100 0 - ได้ใหบ้ริการประชุมระบบ 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) ระบบวดิีทศันท์างไกล แก่ กระทรวง ตามจ านวนคร้ังที่ วดิีทศันท์างไกล ตามทีไ่ด้รับ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทบวง กรม ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย สามารถติดต้ัง
ให้บริการ

มอบหมายจนเสร็จส้ินภารกิจ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส
ได้ต่อจ านวนคร้ังของ ถือวา่ท างานครบ 100 การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ข้อส่ังการหรือร้อง

ขอ
ไตรมาสที ่2 จ านวน 12 คร้ัง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเป้าหมาย 100)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมายที่ท าได้

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับ
จัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

7. งานพฒันาบคุลากรด้าน จัดส่งบคุลากรเข้าสัมมนาและรับการ ความส าเร็จของ ร้อยละ 100 เงินงบประมาณ - จัดส่งเจ้าหนา้ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม 100 0 100 25 0.00 25.00 5,414.00 0.00 5,414.00 100.00 0.00 100.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ฝึกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ได้รับแจง้ การด าเนนิงาน เปน็ไปตาม จ านวน 2 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การส่ือสาร คิดเปน็ร้อยละ จ านวนคร้ัง สารสนเทศและการส่ือสาร ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทีเ่ข้ารับการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
อบรม สัมมนา ทกุคร้ัง) หากท างานได้

8.. งานการตรวจซ่อมระบบ ทราบถึงการขัดข้องของเคร่ืองมือส่ือสาร ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 เงินงบประมาณ - ไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารช ารุดเสียหาย 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เคร่ืองมือส่ือสารในจงัหวัดเครือข่าย และอปุกรณ์ ICT แล้วออกท าการตรวจซ่อม

ได้
ของการด าเนนิงาน เปน็ไปตาม (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

รับผิดชอบ ใหส้ามารถใช้การได้ คิดเปน็ร้อยละ จ านวนคร้ัง ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาสละ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ที่ออกด าเนินการ การท างานครบ 100 ของ 25% (หากท างาน

ตรวจซ่อม ทุกคร้ัง) ได้ค่าเป้าหมาย 100)

10. โครงการจา้งเหมาล้างบ ารุงรักษาด าเนนิการจัดจ้างล้างระบบเคร่ืองปรับ ความส าเร็จของการ คร้ัง 2 20,000 - ด าเนนิการจัดจ้างร้านเข้ามา 100 0 100 50 0 50 10,015.20            -   10,015.20  50.08        0.00 50.08

ระบบเคร่ืองปรับอากาศประจ า 
ศสข.๔ (นม)

อากาศ ด าเนนิงานคิดเปน็ ด าเนนิการล้างท าความสะอาด (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

ศสข.4 (นครราชสีมา) จ านวนคร้ัง พร้อมเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ระยะเวลา คร้ังที่ 1ธ.ค.61-ม.ค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

และคร้ังที ่2 มิ.ย.62-ก.ค.62 ทุกคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเป้าหมาย

100)

10.โครงการบ ารุงรักษาเชิง
ปอ้งกัน

บ ารุงรักษาเชิงปอ้งกันเคร่ืองมือส่ือสาร ความส าเร็จของ คร้ัง 2 32,000 - ด าเนนิการที ่ศสข.4 (นครราชสีมา) 100 0 100 25 -      25.00      -                     -   -           -           0.00 0.00
เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.4 (นม.) การด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

ในจังหวดัเครือข่าย และจังหวดัเคร่ือข่ายปลีะ 2คร้ัง คิดเปน็จ านวนคร้ัง ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ระยะเวลา คร้ังที ่1 เดือน ม.ค.62 การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

และคร้ังที ่2  เดือน ก.ค.62 ทุกคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเป้าหมาย 100
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ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยก
มา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

ค่าเปา้หมายที่ท าได้

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงิน

ที่ไดร้ับ
จัดสรร

จ านวน
เงินที่ท า
สัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้าง) - 
โอนให้.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

11. งานปรับปรุงและพฒันา ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ของ ศสข.4 ความส าเร็จของ
การด าเนนิงานเปน็

เดือน 12 - - ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 100 100 200 25 25.00   50.00      -                     -   -           #VALUE! 0.00 #VALUE!
เวบ็ไซต์ของ ศสข.4 (นม.) นม. ใหม้ีความสวยงามทนัสมัยและ การด าเนนิงาน ของ ศสข.4 (นครราชสีมา) ให้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สามารถใช้งานเปน็แหล่งค้นควา้ข้อมูล เปน็รายเดือน ทนัสมัยตลอดเวลา ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ทีถู่กต้องเปน็จริงและเปน็ปจัจุบนั การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเป้าหมาย 100)

11. โครงการนเิทศงานใหก้ับ ออกนเิทศงาน เพือ่รับทราบปญัหา ความส าเร็จคิดเปน็ ร้อยละ 100 16,000 - ยังไม่ได้ด าเนนิการ
จังหวดัในเครือข่าย อุปสรรค เสริมสร้างแนวทางและความ ร้อยละของการ

รู้สึกการปฏบิติัทีถู่กต้อง ตรงกันกับ
จังหวดั

ด าเนนิงาน
เครือข่ายปลีะคร้ัง
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ
สะสม
(ยกไป)

1.งานใหบ้ริการระบบการ ใหบ้ริการระบบการประชุมวดิีทศัน์
ทางไกล

ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ประชุมผ่านระบบวดิีทศันท์าง 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) กับกระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงาน ความส าเร็จ ไกล (VCS)  จ านวน 9  คร้ัง (มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ ต่าง ๆ ตามทีร้่องขอใช้บริการ ของการ แบ่งเป็นไตร
มาสประชุมทางไกล (MCU) ใหบ้ริการ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หากท างานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

2.งานใหบ้ริการรถส่ือสาร ใหบ้ริการรถส่ือสารดาวเทยีมในภารกิจ ร้อยละ ร้อยละ 100 170,000 - ออกภารกิจรถส่ือสารดาวเทยีม 100 100 200 25 25 50 65,900.00 29,780.00 95,680.00 38.76 17.52 56.28

ดาวเทยีมเคล่ือนที่ ถวายความปลอดภยัด้านการส่ือสาร ความส าเร็ข จ านวน 9 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ด าเนินการส่งเบิกครบถ้วน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ของการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ใหบ้ริการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

พระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ตลอดจน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ออกปฏิบัติภารกจิที่เกีย่วข้องกบัเหตุการณ์ ค่าเปา้หมาย 100)

หรือสาธารณภยัต่าง ๆ ได้รับการร้องขอ

หรือขอรับการสนบัสนนุ

3.โครงการพฒันาบคุลากร ด าเนนิการโดยส่งเจ้าหนา้ที ่ศสข.5 (อด.) ร้อยละ ร้อยละ 100 50,000 - เข้ารับการฝึกอบรม,สัมมนา 100 100 200 25 25 50 19,694.00 8,428.00 28,122.00 39.39 16.86 56.24

และเสริมสร้างประสิทธภิาพ  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตาม ความส าเร็จ จ านวน 6 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ด าเนินการส่งเบิกครบถ้วน

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการต่างๆ ของส่วนกลาง และของ ของการเข้ารับ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

และการส่ือสาร มาปรับใช้ให้ จังหวดัทีเ่กี่ยวข้องกับงานทีรั่บผิดชอบ การฝึกอบรม การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

เกิดประโยชนก์ับงาน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าเปา้หมาย 100)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

4.โครงการนเิทศงาน ติดตาม ด าเนนิการนเิทศงาน ตรวจเยีย่มจังหวดั จ านวนส่ือสาร คร้ัง 2 80,000 - นเิทศงานในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ 100 100 200 50 50 100 35,500.00 38,500.00 74,000.00 44.38 48.13 92.50

และประสานงานด้านเทคโนโลยี เครือข่ายในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ได้แก่ จังหวดัทีไ่ด้รับ จ านวน 2 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปงีบประมาณ ด าเนินการส่งเบิกครบถ้วน

สารสนเทศและการส่ือสารใหก้ับ  อุดรธาน ีหนองบวัล าภ ูเลย  หนองคราย การนเิทศงานให้ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ 2 คร้ัง

จังหวดัเครือข่ายในเขตพืน้ที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ ค าปรึกษา การท างานครบ 100 ของ คร้ังละ 50%)

ทีรั่บผิดชอบ 8 จังหวดั (ปลีะ2
คร้ัง)

ติดตามและ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  คร้ังที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62 ประสานงาน ค่าเปา้หมาย 100)

คร้ังที ่2 เม.ย.62-ก.ย.62

5.โครงการบ ารุงรักษาเพือ่ บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ หนว่ยงานและ คร้ัง 2 50,000    --- 0 0 0 50 0 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปอ้งกัน (Preventive ICT ทีใ่ช้งานประจ า ศสข.5 (อด.) และ จังหวดัทีไ่ด้รับ

Maintenance : PM) จังหวดัเครือข่ายในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ การบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT 8 จังหวดั ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี เคร่ืองมือส่ือสาร

ทีใ่ช้งานประจ า ศสข.5 (อด.)และ ประสิทธภิาพ และมีประสิทธผิล และอุปกรณ์
ส ารองไฟฟา้จังหวดัเครือข่ายในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบ
(UPS) และ

ระยะเวลา  คร้ังที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62 อุปกรณ์ ICT

คร้ังที ่2 เม.ย.62-ก.ย.62

6.โครงการบ ารุงรักษา  - ส ารวจระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ระดับความ ร้อยละ 100 30,000    --- 0 0 0 50 0 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) (CCTV) ส าเร็จของการ

(CCTV) ศสข.5 (อด.)  - จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ ป้องกนัการโจรกรรม

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ตรวจรับงานจ้าง/เบกิจ่ายงบประมาณ ทรัพย์สินของทาง

 -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ราชการ

7.โครงการบ ารุงรักษา  -ส ารวจระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100 30,000    --- 0 0 0 50 0 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เคร่ืองปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ของการปอ้งกัน

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ์เครือข่าย

การส่ือสาร

ไม่ใหข้ัดข้อง
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

8.โครงการจ้างบ ารุงรักษาและ  -ส ารวจรถยนต์และเคร่ืองยนต์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 50,000 ตรวจเช็ค บ ารุงรักษา รถยนต์ 0 0 0 50 0 50 5,931.55 0.00 5,931.55 11.86 0.00 11.86

เปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถยนต์, ก าเนดิไฟฟา้ UPS ของการ
บ ารุงรักษา

ส านกังาน

รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์  -จัดจ้างตามระบยีบพสัดุ รถยนต์
ก าเนดิไฟฟา้ ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจ้าง/เบกิจ่ายงบประมาณ รถจักรยานยนต์

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. และเคร่ืองยนต์
ก าเนดิก าเนดิไฟฟา้

เพือ่ยืดอายุการ

ใช้งาน

9.โครงการจ้างบ ารุงรักษา  -ส ารวจอุปกรณ์ส ารองไฟฟา้ UPS ร้อยละความส าเร็จ จ านวน 100 20,000    --- 0 0 0 50 0 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณ์ส ารองไฟฟา้ UPS ศสข.5  -จัดจ้างตามระบยีบพสัดุ ของการปอ้งกัน เดิมแผนก าหนด 50,000 บาท

(อด.) และลูกข่าย 8 จังหวดั  -ตรวจรับงานจ้าง/เบกิจ่ายงบประมาณ ความเสียหายของ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล อุปกรณ์ในกรณี

ศสส.สป. กระแสไฟฟ้าท้องถิ่น

ขัดข้อง

10.โครงการจ้างบ ารุงรักษา  -ส ารวจเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ร้อยละ ร้อยละ 100 20,000 ซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 100 100 200 50.00 25 75 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 8.50 8.50

และซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองคอม- ต่อพว่ง ความส าเร็จ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

พวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง  -จัดจ้างตามระบยีบพสัดุ ของการบ ารุง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ส านกังานของ ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจ้าง/เบกิจ่ายงบประมาณ รักษาเพือ่ยืดอายุ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. การใช้งาน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

11.งานจ้างเหมาพนกังานบริการ จ้างเหมาบคุคลธรรมดา ต าแหนง่
พนกังาน

จ้างเหมา จ านวน 1 114,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76 28,500.00 28,500.00 57,000.00 25.00 25.00 50.00

ศสข.5 (อุดรธาน)ี จ้างเหมาบริการ ท าความสะอาดอาคาร พนกังานบริการ (เดิมแผนก าหนด (งวดละ 9,500บาท)  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ส านกังานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5 ตามก าหนดเวลา 108,000 บาท ประจ าปี 2562 = 15%

(มีต่อ) (อุดรธาน)ี  และอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย จ านวน 1 งาน สป.มท.ก าหนดค่าจ้างเพิม่ 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน  =15%

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

ประจ าป ี2562  = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญาจ้าง=22 % จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่ท า
สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/สั่งจ้าง) - 

โอนให้.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

11.งานจ้างเหมาพนกังานบริการ 4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

ศสข.5 (อุดรธาน)ี คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

(ต่อ) 5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

คิดงวดละ 2% รวม 24% จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12
  คร้ัง

2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

งวด ๆ ละ 2%  รวม 24%

12. โครงการซ่อมบ ารุงพืน้หลังคา  -ได้ด าเนินการส ารวจตรวจพบความเสียหาย ร้อยละ ร้อยละ 100 100,000    --- 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(ดาดฟา้) อาคารบา้นพกั ศสข.5 บริเวณหลังคาอาคารบา้นพกั ศสข.5 ความส าเร็จ

(อุดรธาน)ี (อุดรธาน)ี ของการปอ้งกัน

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดจ้างตามระบยีบพสัดุ ความเสียหาย

 -ตรวจรับงานจ้าง/เบกิจ่ายงบประมาณ/ ต่อทรัพย์สินของ

ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป. ทางราชการ

13.งานบริหารงานงบประมาณ ด าเนนิการ บริหารงานงบประมาณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 464,000 - เบกิจ่ายไตรมาส 1-2 100 100 200 0 25 25 144,986.54 197,176.51 342,163.05 31.25 42.49 73.74

ประจ าป ี2562 ประจ าป ี(งานการเงินและบญัชี ในการบริหาร (คร้ังที ่1 ได้รับ ตามวงเงินทีไ่ด้ จ านวน 6 เดือน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(งานการเงินและบญัชี งาน งานเบกิจ่ายงบประมาณ งานจัดซ้ือ/จ้าง จัดการงานงบ โอนจัดสรร) รับจัดสรร ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

เบกิจ่ายงบประมาณ งานจัดซ้ือ งานธรุการ งานสารบรรณ งานพสัดุ) ประมาณใน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

จัดจ้าง งานธรุการ และงานสาร ตามวงเงินทีไ่ด้จัดสรร ใหเ้ปน็ไปตาม การจัดซ้ือ จัดจ้าง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

บรรณ งานพสัดุ) พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ งานพสัดุ และ ค่าเปา้หมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบยีบ การเบกิจ่ายให้

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง เปน็ไปตาม

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบยีบแบบ

แผนของทาง

ราชการ
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1.จ้างเหมาจ้างเหมาบคุคล ด าเนนิการจ้างเหมาบคุคลท างาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 162,000 174,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76 43,500.00 43,500.00 87,000.00 25.00 25.00 50.00

ท างานด้านสารสนเทศ ด้านสารสนเทศ ของการให้
ด าเนินการ

(เดิมแผนก าหนด(งวดละ 14,500บาท 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน 162,000 บาท ประจ าปี 2562 = 15%

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ สป.มท.ก าหนดค่าจ้างเพิม่ 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างประจ าป ี2562  = 15%  =15%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา สัญญาจ้างฯ =22%

จ้าง = 22% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

คิดงวดละ 2% รวม 24% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12
  คร้ัง

จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

งวด ๆ ละ 2%  รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 14,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

2.จ้างเหมาท าความสะอาด ด าเนนิการจ้างเหมาบคุคลท าความ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 108,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76 28,500.00 28,500.00 57,000.00 25.00 25.00 50.00
อาคาร ศสข.6 (ขก.) สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก่น) และ ของการให้

ด าเนินการ
งวดละ 9,500 บาท  1. ได้รับแจ้งจัดสรร

งบประมาณ
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 บริเวณโดยรอบ ประจ าปี 2562 = 15%

(มีต่อ) ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ  =15%
ประจ าป ี2562  = 15% 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า
2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

จ้าง = 22% จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
คิดงวดละ 2% รวม 24% จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

งวด ๆ ละ 2%  รวม 24%

3.การใหบ้ริการ ระบบประชุม ใหบ้ริการงานการประชุมผ่านทางระบบ ร้อยละ ร้อยละ 100 -               -               มีหนว่ยงานขอใช้บริการ 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วดิีทศันท์างไกล (VCS) วดิีทศันท์างไกล (VCS)  กับส่วนราชการ ความส าเร็จ - ม.ค.62 = 4 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

(VCS) และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับค าร้องขอ ของการ - ก.พ..62 = 3 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ใหบ้ริการงาน - มี.ค.62 = 4 คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

(จ านวนคร้ัง) สามารถบริการได้ จ านวน 11 คร้ัง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
4.การใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสาร ใหบ้ริการงานด้านการส่ือสารผ่านรถยนต์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 0 - มีหนว่ยงานขอใช้บริการ 100 100 200 25 25 50 49,360.00 32,200.00 81,560.00 25.00 25.00 50.00
ดาวเทยีมเคล่ือนที่ ส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนที่ ความส าเร็จของ ระหวา่งเดือน ม.ค.62-ม.ีค.62 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การใหบ้ริการงาน จ านวน 5 คร้ัง สามารถ
ให้บริการ

ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร
มาส(จ านวนคร้ัง) ได้ จ านวน 5 คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

5.โครงการพฒันาบคุลากร ด าเนนิการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่ ร้อยละ ร้อยละ 100 40,000 - สามารถส่งเจ้าหนา้ทืเ่ข้ารับ 100 100 200 25 25 50 6,748.00 4,705.00 11,453.00 25.00 25.00 50.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาคุณภาพบคุลากรเจ้าหนา้ทีข่อง ความส าเร็จ การฝึกอบรมสัมมนาตาม (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสและการส่ือสาร ประจ าปี ศสข.6 (ขอนแก่น) และเจ้าหนา้ทีส่ื่อสาร ของการ โครงการต่างๆ จ านวน 4 คน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร
มาสงบประมาณ 2562 ของ ลูกข่าย ด าเนนิการ 3 หลักสูตร ได้ตามเปา้หมาย การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ศสข.6 (ขก) ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

6.โครงการบ ารุงรักษาเพือ่ปอ้งกัน ด าเนนิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร หนว่ยงานและ ร้อยละ 100 70,000 - จังหวดัทีไ่ด้ด าเนนิการแล้วที่ 100 100 200 25 50 75 6,748.00 4,885.11 11,633.11 25.00 25.00 50.00
(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.6 (ขก.) จังหวดัทีไ่ด้รับ ศสข.6 (ขอนแก่น) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)ร้อยละของ

การ
(มี 4 ไตร
มาสคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT และจังหวดัทีเ่ปน็เครือข่ายในเขตพืน้ที่ การบ ารุงรักษา ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็จ านวน 2 คร้ัง/ปี แบ่งเป็นไตร
มาสทีใ่ช้งานประจ าศสข.6 (ขก.) รับผิดชอบ เคร่ืองมือส่ือสาร การท างานครบ 100% ของ เทา่กับ 

50%/คร้ัง)
ละ 25%)

และจังหวดัทีเ่ปน็เครือข่ายใน และอุปกรณ์ ICT ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้เขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ (ปลีะ 2 คร้ัง) ค่าเป้าหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

7. โครงการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 70,000 - 1. ค่าตรวจซ่อมแก้ 100 100 200 25 25 50 18,100.00 4,885.11 22,985.11 25.00     25.00 50.00

(Corrective  
Maintenance:CM)

ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะด าเนินการ ของการด าเนนิการ กระแสไฟฟา้ขัดข้อง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร
มาสเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ก็ต่อเมื่อเคร่ืองมือส่ือสารเกิดช ารุดใช้งาน (8 พ.ย. 61) ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร
มาสในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ไม่ได้) 2. ค่าเดินทางไปราชการตรวจ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ซ่อม VCS ที ่จ.ร้อยเอ็ด ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้(17-18 ต.ค. 61) ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

3. ค่าตรวจซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (จดัซ้ือ Hard-disk)

4.ค่าเข้าด าเนนิการปรับปรุง

ระบบไฟฟา้หอ้งเคร่ืองมือ

ส่ือสารและระบบเคร่ืองยนต์

ก าเนดิไฟฟา้ ศสข.1 (อยุธยา)

(7-11 ม.ค.62)
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

8.โครงการนเิทศงานและตรวจ ออกพืน้ทีต่รวจเยีย่มและนเิทศงานจังหวดั ร้อยละ ร้อยละ 100 50,000 - ไตรมาสที่ 1 100 100 200 25 50 75 6,960.00 4,160.00 11,120.00 25.00     8.32 33.32

เยีย่มจังหวดัทีเ่ปน็เครือข่าย ทีเ่ปน็เครือข่ายในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ความส าเร็จ ด ำเนนิกำรตรวจเยีย่มและ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)ร้อยละ 100 (มี 4 ไตร
มาสในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ เพือ่รับทราบปญัหาอุปสรรค และด าเนนิ ของการด าเนนิการ ตรวจรับอุปกรณ์ดับเพลิง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็จ านวน 2 คร้ัง/ปี แบ่งเป็นไตร
มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 แก้ไข (ปลีะ 2 คร้ัง) ระหวำ่งวนัที1่4-16 พ.ย.61 การท างานครบ 100 ของ  =50%/คร้ัง) ละ 25%)

ไตรมาสที่ 2 ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้ด ำเนนิกำรจัดกำรประชุมผ่ำน ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

ระบบวดิีทศัฯทำงไกล

ระหวำ่งวนัที4่-6 ก.พ.62

9.โครงการพฒันาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ได้ด าเนนิการรวบรวม 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหนว่ยงานเพือ่น าไปเผยแพร่ผ่าน ความส าเร็จของ ข้อมูลทีส่ าคัญของ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 Web Site การด าเนนิการ หนว่ยงานและน าไป ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาสละ

2.พฒันา/ปรับปรุงหนา้ เวบ็เพจของ เผยแพร่ผ่าน Web Site การท างานครบ 100 ของ 25% (หากท างานได้

เวบ็ไซต์ใหส้วยงาม ของหนว่ยงาน ทุกคร้ัง) ค่าเป้าหมย 100)

10. โครงการจัดท าระบบ 1.รวบรวมข้อมูลครุภณัฑ์ ร้อยละ ร้อยละ 100 - - 1. รวบรวมข้อมูลครุภณัฑ์ 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

ฐานข้อมูลครุภณัฑ์ส านกังาน 2.จัดท าฐานข้อมูล ความส าเร็จ 2. จัดท าฐานข้อมูล (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ศสข.6 (ขก) 3.จัดเก็บฐานข้อมูล ของการ 3. จัดเก็บฐานข้อมูล ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 4.เผยแพร่ผ่าน Web Site ด าเนนิการ 4. เผยแพร่ผ่าน Web Site การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

Internet ของหนว่ยงาน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

11. โครงการปรับปรุงระบบ จัดหำอุปกรณ์และด ำเนนิกำรปรับเปล่ืยน ร้อยละ ร้อยละ 100 10,000 - ด าเนนิการแล้วเสร็จเมื่อ 100 0 100 0 0 0 0.00 - #VALUE! -        0.00 0.00

ไฟฟา้แสงสวา่งภายในอาคาร โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น) ความส าเร็จ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2562 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ศสข,6 (ขอนแก่น) เปน็ชนดิ LED ของการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

12. โครงการจัดท าระบบตัด/ต่อ จัดหำอุปกรณ์และด ำเนนิกำรปรับเปล่ืยน ร้อยละ ร้อยละ 100 10,000 - ยังไม่ได้ด าเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

อัตโนมัติของเคร่ืองปรับอากาศ โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น) ความส าเร็จ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

หอ้งเคร่ืองมือส่ืสาร ศสข.6 (ขก.) ของการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

13. โครงการซ่อมเคร่ืองก าเนดิ จัดหำรอุปกรณ์และด ำเนนิกำรปรับเปล่ืยน ร้อยละ ร้อยละ 100 20,000 - ด าเนนิการแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

ไฟฟา้ ของถานส่ืีอสารจังหวดั โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น) ความส าเร็จ 11 เมษายน 2562 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

อ านาจเจริญ ของการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอนเน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

1.โครงการบริการระบบสาร ด าเนนิการใหบ้ริการระบบส่ือสารและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 - - ก
ำ
ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สนเทศและการส่ือสาร เพือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง/ ของการด าเนนิงาน   ทกุระบบ 1
.
1. จัดท าแผนงานบ ารุงรักษา (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสสนบัสนนุการปฏบิติัราชการ หลัเกณฑ์และเวลามาตรฐานตามประกาศ สามารถใช้งาน 2
.
2.จัดเจ้าหนา้ทีอ่อกปฏบิติังาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร

มาสกระทรวงมหาดไทยและจังหวดั ของ ศสส.สป. ได้เปน็ปกติ
3.ขออนมุติัเ ดินทางไปราชการ

3.ขออนมุัติเดินทางไปราชการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ
4.ด าเ นนิงานบ ารุงรักษาระบบ

4.ด าเนนิงานบ ารุงรักษาระบบ ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้1.1 ระบบวดิีทศันท์างไกล

จั ง หวั ด ในข่ า ย รั บผิ ด ช อ บ แ บ่ง เป็น

จงัหวดัในข่ายรับผิดชอบ แบ่งเป็น ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

1.2 ระบบโทรศัพท์
2  ร อ บ ร อ บที่  1  (ต .ค .6 1 -ม๊ .ค .6 2 )

2 รอบ รอบที ่1 (ต.ค.61-ม.๊ค.62)

1.3 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
รอบที ่ 2 ( เ ม.ย.62- ก.ย.62)

รอบที ่2 (เม.ย.62-ก.ย.62)

1.4 ระบบส่ือสารดาวเทยีม
5.รายงานผลการด าเ นนิการ

5.รายงานผลการด าเนนิการ

1.5 ระบบรักษาความปลอดภยั
เครือข่าย

บ ารุงรักษาระบบฯ แต่ละงาน

บ ารุงรักษาระบบฯ แต่ละงาน
1.6 ระบบสารสนเทศอเิล็คทรอนิกส์ ใ

ห้
ให ้ผอ.ศสข.7(เชียงใหม)่

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โ
ด
โดยแบ่ง 5 ขั้นตอนละ 10% รวม

ร
อ
รอบละ 50% ก าหนด 2 รอบ

ไ
ต
ไตรมาสที ่2 ด าเนนิการ
1
.
1. ท าแผนงานบ ารุงรักษา 10%

2 . บ า รุ ง รั ก ษา  ศส ข .7  (เชี ย ง ใหม่ )

2. บ ารุงรักษา ศสข.7 (เชียงใหม่)

3.ขออนมุัติเดินทางไปราชการ

เดือนมีนาคม 2562
4.ปฏบิติังานจงัหวดัในข่ายรอบที่ 1

13-15 มี.ค.62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18-21 มี.ค.62 จังหวดัล าพนู

ล าปาง,พะเยา และเชียงราย

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอนเน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ 3 ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 ก
ำ
ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ของอปุกรณ์ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ของการด าเนนิการ ทกุระบบ 1
.
1. จัดท าแผนงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสของ ศสข.7 (ชม.) และจงัหวัดใน ทกุระบบทกุวนัท าการ สามารถใช้งาน 2
.
2.ขออนมุัติเดินทางไปราชการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร

มาสเครือข่าย ดังนี้                     ได้เปน็ปกติ
3 .หัว หน้ า ฝ่ า ย เทค โนโล ยี ส า ร ส นเทศ

3.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)
2.1 ระบบเครือข่ายส่ือผสม (MPLS)

หัว หน้ า ฝ่ า ย เทค โนโล ยี ก า ร ส่ื อ ส า ร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการส่ือสาร ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้2.2 ระบบวงจรส่ือสัญญาณทางไกล

ด าเ นนิการนเิ ทศงานจงัหวดัใน

ด าเนนิการนเิทศงานจังหวดัใน ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

2.3 ระบบศูนยข์้อมูลกลางกระทรวง
ข่ า ย รั บผิ ด ช อ บแ บ่ง เป็น  2  ร อ บ

ข่ายรับผิดชอบแบ่งเป็น 2 รอบ

มหาดไทยและจงัหวัด
รอบที ่ 1 ( ต.ค.61- ม.ีค..62)

รอบที ่1 (ต.ค.61-มี.ค..62)
2.4 ระบบป้องกัน้และก าจดัไวรัส
แบบองค์กร

รอบที ่ 2 ( เ ม.ย.62- ก.ย.62)

รอบที ่2 (เม.ย.62-ก.ย.62)
2.5 ระบบโทรศัพท์ (MD110)

4.รายงานการด าเ นนิการ

4.รายงานการด าเนนิการ
2.6 ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) ใ

ห้
ให ้ผอ.ศสข.7(เชียงใหม)่

2.7 ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ โ
ด
โดยแบ่ง 4 ขั้นตอนละ 25 % รวม

2.8 ระบบการประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล VCS)

ร
อ
รอบละ 50% ก าหนด 2 รอบ

2.9 ระบบส่ือสารดาวเทียม 
(C-Band)

ไ
ต
ไตรมาสที ่2 ด าเนนิการ

2.1i0 ระบบเคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 1
.
1. ท าแผนงานตรวจสอบ
สถานภาพ2.11 ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบสายดิน

2 . ต ร ว จ ส อ บส ถ า นภา พก า ร ใช้ ง า น

2. ตรวจสอบสถานภาพการใช้งาน

และระบบปอ้งกันกระแสไฟฟา้ ร
ะ
ระบบฯ ของ ศสข.7 (เชยีงใหม่)

กรรโชก 3. ขออนุมัติและเดินทางไปราชการ

2.12 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ระบบ

13-15 มี.ค.62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เคร่ืองปรับอากาศ 18-21 มี.ค.62 จังหวดัล าพนู
2.13 ระบบวิทยส่ืุอสาร ล าปาง,พะเยา และเชียงราย
2.14 ระบบ CCTV

2.15 ยานพาหนะ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอนเน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3.การติดตามควบคุม การบ ารุง  - ด าเนนิการ ตรวจสอบ ควบคุมการ ก ากับตรวจสอบ ระบบ ทกุระบบ - - ก
ำ
ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 0 100 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร ด าเนนิการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ และรายงานผล สามารถ 1
.
1. จัดท าแผนงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสโครงการ (Out Sourcing) ส่ือสารตามโครงการ (Out Sourcing) การด าเนินการ ใช้งานได้
เปน็ปกติ

2
.
2.จัดเจ้าหนา้ทีอ่อกปฏบิติังาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รวบรวมผลการด าเนนิงาน ได้เปน็ปกติ
3.ขออนมุติัเ ดินทางไปราชการ

3.ขออนมุัติเดินทางไปราชการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

 - น าเสนอผู้บงัคับบญัชา
4 .ติ ด ต้ั ง ร ะ บบส่ื อ ส า ร ด า ว เทีย ม

4.ติดต้ังระบบส่ือสารดาวเทยีม ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้5.รายงานผลการปฏบิติังาน

5.รายงานผลการปฏบิติังาน ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)
แก ่ ผอ.ศสข.7( เ ชยีงใหมป่

แก่ ผอ.ศสข.7(เชียงใหม่ป
ไตรมาสที่  1

ไตรมาสที่ 2

1
.
1. ท าแผนงานติดตาม
ควบคุมฯ2
.
2.เจ้าหนา้ทีอ่อกปฏบิติังาน

ร
ะ
ระบบดับเพลิง,ระบบวดีีทศัน์

ท
า
ทางไกล

3. ขออนมุัติเดินทางไป
ราชการติดตามควบคุม ระบบ
ดับเพลิง,ระบบวดิีทศันท์างไกล จังหวดั

ในข่ายรับผิดชอบ
4.โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  - ด าเนนิการปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 - - ก

ำ
ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 0 100 25 20 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ของ ศสข.7 (ชม.) ศสข. 7 (เชียงใหม)่ ของการด าเนนิงาน มีการ
ปรับปรุง

1
.
1. จัดท าแผนงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ภมูิทศัน์ 2
.
2.จัดเจ้าหนา้ทีอ่อกปฏบิติังาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร

มาสโดยรอบ
3.ด าเ นนิการปรับปรุงภมูทิศัน์

3.ด าเนนิการปรับปรุงภมูิทศัน์ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

อาคาร
บริเ วณ  ศสข.7 ( เ ชยีงใหม)่

บริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม)่ ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้เพิ่มข้อความเป็น รายงานผล

4. รายงานผลการปฏบิติังาน

4. รายงานผลการปฏบิติังาน ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

รอบที ่1 ต.ค.61-31มี.ค.62 ปรับเป็น
แก ่ ผอ.ศสข.7 ( เ ชยีงใหม)่

แก่ ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม)่
รอบที ่2 เม.ย62-ก.ย.62) ร้อยละ 100

ไตรมาสที่  1

ไตรมาสที่ 2
1
.
1. ท าแผนปรับปรุงภมูิทศัน์

2. ประชุมเจ้าหนา้ที ่แบง่
หนา้ที่3.ปรับปรุงภมูิทศัน ์รอบที ่1 บริเวณบริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม)่ ตามแผนฯ
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ศสข.7 (เชยีงใหม)่
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอนเน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ

สะสม(ยก
ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

5..โครงการประหยัดพลังงาน  - ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานตาม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 ก
ำ
ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 100 0 100 25 30 55 0.00 - #VALUE! 0.00 0.00 0.00

ของ ศสข.7 (ชม.) หลัเกณฑ์ ศสส.สป. ของการด าเนนิการ รายงานผลปรับเปน็ 1
.
1. ส ารวจข้อมูล (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

มาสระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ประกาศใช้มาตราการประหยัด
พลังงาน

ตามมาตราการ ร้อยละ 100 2
.
2. จัดท าแผน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร

มาส - ด าเนนิการหลักเกณฑ์ ประหยัดพลังงาน
3 . ด า เนินก า ร ปร ะ หยั ด พลั ง ง า น

3. ด าเนินการประหยดัพลังงาน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

 - ติดตามแก้ไขใหม้ีผลสัมฤทธิ์ ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ประปา

ไฟฟา้ ประปา ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบิกจา่ย
ได้ - บนัทกึตามแบบรายวนั ไฟฟา้

4. รายงานผลการด าเ นนิงาน

4. รายงานผลการด าเนนิงาน ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

 - น าเสนอผู้บงัคับบญัชา ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่  1

1. ด าเนนิการส ารวจข้อมูล

1
.
2. ท าแผนประหยัดพลังงาน

2. ท าแผนประหยดัพลังงาน

3. เจา้หน้าที่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน

ประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
ประปา6.การเบกิจ่ายงบประมาณ  - ตามกฎเกณฑ์เวลาทีก่ าหนดเบกิจ่าย ร้อยละของความ ร้อยละ 100 834,000 834,000 ไ
ม่
ไตรมาสที่ 2 100 0 100 0 0 0 533,348.49 0.00 533,348.49 63.95 0.00 63.95

ในภาพรวม งบประมาณประจ าป ี2562 ส าเร็จของการ 1.จดัท าแผนงานการใช้งบประมาณ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - งบลงทุน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ด าเนนิงาน 2.เบกิจ่ายงบประมาณ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ใช้สอยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินจัดสรร 834,000 บาท การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

งบกลาง ทกุคร้ัง) หากท างานได้
 - บันทึกแบบรายงานการเบิกจา่ยเป็นรายเดือน ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ
สะสม
(ยกไป)

1.การนเิทศงานและใหก้ับ ออกนเิทศงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า คร้ัง 2 คร้ัง 50,000 - ออกตรวจเยีย่มลูกข่ายรับฟงั 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0.00 0.00

เจ้าหนา้ทีก่ลุ่มงานข้อมูลฯ ของ สารสนเทศและการส่ือสารใหก้ับเจ้าหนา้ที่ ท าการนเิทศงาน ปญัหางานบริหารด้านเทคนคิ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

ส านักงานจงัหวัดในข่าย 6 จงัหวัด กลุ่งานข้อมูลฯ ส านกังานจังหวดัในข่าย
อ านวยการ ส านกังานจังหวดัในข่าย

และครบทัง้ ระบบอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ส่ือสาร

ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ระยะเวลา  คร้ังที่ 1 ก.พ.62-ม.ีค.62 6 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัพษิณุโลก แพร่ 6 จังหวดั ของจังหวดัทีรั่บผิดชอบ
ระหวา่ง

การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

คร้ังที ่2 ก.ค.62-ส.ค.62 นา่น ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทยั วนัที ่3-5 เมษายน 2562 ทุกคร้ัง) หากท างานได้

 - จัดท าโครงการ/ขออนมุัติโครงการ ค่าเป้าหมาย

 -ขออนมุัติเดินทางไปราชกา 100)

 - นเิทศงาน/ใหค้วามรู้/แลกเปล่ียน
ความรู้/รับทราบปญัหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข้อมูล/ขัดท ารายงานเสนอ

ผู้บงัคับบญัชา

 - เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

2. โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ต่อการ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 60,000 - ไม่ได้รายงาน 0 0 0

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการด าเนนิการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร เพือ่ใหก้ารท างานมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจ้างและการส่ือสาร  - สืบราคาจากท้องตลาด/หาผู้ขาย -ผู้รับจา้ง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ขอความเห็นชอบ/อนุมัติซ้ือ-จา้ง

 - จัดท าใบส่ังซ้ือ-จ้าง

 - ตรวจรับพสัดุ/งานจ้าง

 - ขออนุมัติเบิกจา่ยเงินให้กบัผู้ขาย/ผู้รับจา้ง

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ
สะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

3.โครงการออกบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั

ออกท าการตรวจสอบ/ บ ารุงรักษา จ านวนคร้ังทีเ่ข้า คร้ัง 2 คร้ัง 40,000 - ไม่มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0.00 0.00

(PM)เคร่ืองมือส่ือสาร และอปุกรณ์ เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ด าเนนิการและ รายงานมาเปน็ ครุภณัฑ์ส านกังานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

 ICT ใหก้ับจังหวดั ในข่าย ของจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ 6 จังหวดั ครบทัง้ 6 จังหวดั 50,000 ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

รับผิดชอบ ได้แก ่จงัหวัดพิษณุโลก แพร่ ตาก อตุรดิตถ์ การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

ระยะเวลา  คร้ังที่ 1 ธ.ค.61-ม.ค.62 และสุโขทัย น่าน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ทุกคร้ัง) หากท างานได้

คร้ังที ่2  มิ.ย.62-ก.ค.62 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ค่าเป้าหมาย

ตลอดเวลา 100)

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ

 - ขอความเหน็ชอบ-ขออนมุัติจ้าง

 - จัดท าใบส่ังจ้าง/ผู้รับจ้างด าเนนิการ

 - ตรวจรับการจ้าง

 - ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหผู้้รับจ้าง
4.โครงการจ้างบ ารุงรักษาท า จ้างบ ารุงรักษาท าความสะอาดเคร่ืองปรับ ร้อยละ ร้อยละ 100 6,600 - ไม่มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           25.00 25.00

ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ อากาศส านกังาน จ านวน 11 เคร่ือง ตาม ความส าเร็จ รายงานมาเปน็ ครุภณัฑ์ส านกังานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกจิ) (หากท างาน

ประจ าส านกังาน มาตรการประหยดัพลังงานไฟฟ้า และเป็น ของการ 40,000 ท าครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 คร้ัง แบ่ง

ระยะเวลา  ม.ีค.62 การยดือายกุารใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

 - ตรวจสอบราคาหาผู้รับจา้ง ทุกคร้ัง) หากท างานได้

 - ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจา้ง ค่าเป้าหมาย

 - จัดท าใบส่ังจ้าง/ ผู้รับจ้างด าเนนิการ 100)

 - ตรวจรับงานจ้าง

 - ขออนมุัติเบกิจ่ายเงินใหก้ับผู้รับจ้าง

*รายงานมา 12 เคร่ือง*
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ
สะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

5.โครงการจ้างเหมาพนกังาน จ้างเหมาพนกังานท าคววามสะอาดอาคาร ร้อยละ ร้อยละ 100 114,000 114,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.
61)

100 100 200 12 64 76 28,500.00 28,500.00 57,000.00 25.00 25.00 50.00

บริการท าความสะอาดอาคาร
และ

และภายนอกอาคารใหส้ะอาด เรียบร้อย ความส าเร็จ งวดละ 9,500 บาท  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

ท าสวน ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ภายในและบริเวณ ของการด าเนนิการ ประจ าปี 2562 = 15%

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 โดยรอบอาคารใหม้ีความร่มร่ืนสวยงาม 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้าง(มีต่อ) ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน  =15%

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

ประจ าป ี2562  = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

จ้าง = 22% 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

 ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

คิดงวดละ 2% รวม 24% 2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-ม.ีค.62) =6 %

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12
  คร้ังงวด ๆ ละ 2%  รวม 24%

6. โครงการออกใหบ้ริการติดต่อ ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทยีม ร้อยละ ร้อยละ 100 180,000 - ใหบ้ริการ 5 หนว่ยงาน 7 คร้ัง 100 100 200 25 25 50 14,870.00 38,110.00 52,980.00 8.26 21.17 29.43

ส่ือสารผ่านระบบส่ือสาร เคล่ือนทีใ่นภารกิจถวายความปลอด ความส าเร็จ แผนเดิมก าหนด จังหวดัล าปาง นครสวรรค์ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ดาวเทยีมแบบเคล่ือนที่ ภยัด้านส่ือสารแด่ พระบาทสมเด็จ ของการ 200,000 พษิณุโลก ตาก ชัยนาท ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

(รถยนต์ส่ือสารดาวเทยีม พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

เคล่ือนที)่ พระบรมราชินนีาถ และพระบรม ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 วงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ตลอดจน ค่าเปา้หมาย 100)

ภารกิจอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย/ร้องขอ
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวม
ร้อยละ
สะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

7.โครงการใหบ้ริการระบบ ใหบ้ริการการประชุมผ่านทางระบบ ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ให้บริการ 4 หน่วยงาน 11 คร้ัง 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การประชุมวดิีทศันท์างไกล วดิีทศันท์างไกล (VCS) กับกระทรวง ความส าเร็จ กระทรวงมหาดไทย   กพร. (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

(VCS) ทบวง กรม และหนว่ยงานต่าง ๆ  ตามที่ ของจ านวน ศสส.สป. กรมปอ้งกันฯ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ได้รับการร้องขอ คร้ังทีร้่องขอรับ ด าเนินการแล้วเสร็จ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ได้รับหนงัสือส่ังการ บริการต่อจ านวน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ติดต้ังเคร่ือง/อปุกรณ์ และทดสอบการใช้งานคร้ังทีด่ าเนนิการได้ ค่าเปา้หมาย 100)

 - ปฏบิติัภารกิจจนเสร็จส้ิน
 - ร้ือถอนเคร่ืองมือส่ือสารเมือ่เสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏบิติังาน
8.โครงการออกตรวจซ่อม ออกท าการตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร ตามจ านวน คร้ัง จ านวน 40,000 - ไม่มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 100 0 100 25 0 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ICT และอุปกรณ์ ICT ของจังหวดัในข่าย คร้ังทีไ่ด้รับแจ้ง/ คร้ังทีอ่อก แผนเดิมก าหนด ครุภัณฑ์ส านักงานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ใหก้ับจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ รับผิดชอบทีช่ ารุด ขัดข้อง ใหส้ามารถ ร้องขอและ
สามารถ

ปฏบิติั 20,000 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ใช้งานได้ตามปกติ ออกปฏบิติังานได้ หนา้ที่ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ได้รับค าร้องขอ -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผลส าเร็จตาม ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์ วตัถุประสงค์ ค่าเปา้หมาย 100)

 - รายงานผู้บงัคับบญัชา
9. โครงการซ่อมแซม และ จ้างซ่อมและบ ารุงรักษายานพาหนะ ร้อยละ ร้อยละ 100 20,000 -   -- 100 0 100 25 0 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บ ารุงรักษายานพาหนะส านกังาน ส านกังาน รถยนต์ 2 คัน ดังน้ ความส าเร็จ แผนเดิมก าหนด (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ๑. รถยนต์ประจ าส านกังาน หมายเลข ของการ 30,000 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ทะเบยีน ๑ กช ๑๕๓๘ กทม.จ านวน๑คัน ด าเนนิการ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

๒. รถยนต์ประจ าส านกังาน หมายเลข ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ทะเบยีน ป ๗๐๗๓ พล. จ านวน ๑ คัน ค่าเปา้หมาย 100)

 - บ ารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเหตุผล

 - ขอความเหน็ชอบ/ขออนมุัติจ้าง

 - จัดท าใบส่ังจ้าง/ผู้รับจ้างด าเนนิการ

 - ตรวจรับงานจา้ง - ขออนุมัติเบิกจา่ยเงิน
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

ภารกิจพ้ืนฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-ส่งข่าวทางระบบ รับ-ส่งข่าว ระหวา่งจังหวดัในความรับ-  -รายงานประจ า ฉบบั มีการมอบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดงัน้ี

โทรสารและ E-Mail ผิดชอบกับส่วนกลาง เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับข่าวจากส่วนกลาง/จงัหวัด

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -รายงานตาม ผู้รับผิดชอบ  - ตรวจสอบรายละเอียดข่าว

ไตรมาส แบบ รต.2  - กระจายข่าวไปยังปลายทาง

และ รต.6  - ตรวจสอบผู้รับข่าว
 - รายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาประจ าวัน

ไตรมาสที ่1 

 - รับข่าว =224 ฉบบั

 - ส่ง  92 ฉบบั

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

รับ 1,200 ฉบบั  -รับข่าว140ฉบบัรวม 364 ฉบบั 100 100 200         11.67 18.67        30.33        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ส่ง 300 ฉบบั  -รับส่ง 35 ฉบบั รวม 127 ฉบบั 100 100 200         11.67 30.67        42.33        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   1.2 สลับสายโทรศัพท์ รับสาย-โอนสายโทรศัพทติ์ดต่อระหวา่ง ปฏบิติัทกุวนั คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดงัน้ี 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จังหวดั หรือ ส่วนกลาง หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับสายผู้ติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ  - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง

ในรายงานก าหนดว่า  - รายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาประจ าวัน

250 คร้ัง ไตรมาสที ่1 

60 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

60  คร้ัง รวม 120 คร้ัง 100 100 200         24.00 24.00        48.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   1.3 การใช้วทิยุส่ือสาร ใช้เคร่ืองวทิยุส่ือสาร พดูโต้ตอบ ติดต่อ บริการได้ทนัที คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดงัน้ี 0

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประสานงาน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - ตอบรับผู้ทีติ่ดต่อเข้ามา

ผู้รับผิดชอบ  - สอบถามเร่ืองทีต้่องการใหป้ระสานงาน

ในรายงานก าหนดว่า  - ด าเนินการหรือแจง้ให้เจา้ของเร่ืองด าเนินการ

250 คร้ัง ไตรมาสที ่1 

60 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

60  คร้ัง รวม 120 คร้ัง 100 100 200         24.00 24.00        48.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   1.4 การใช้งานระบบ รับ-ส่งหนงัสือ/เอกสารของทางราชการ ร้อยละของ ฉบบั มีการมอบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดงัน้ี 0

สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ จ านวนหนงัสือ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับเอกสารทีต้่องการส่งผ่านระบบสาร

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ส่งออกทีส่่งผ่าน ผู้รับผิดชอบ บรรณอิเล็กทรอนกิส์
ระบบสารบรรณ  - สแกนเอกสารใหอ้ยูรู่ปแบบไฟล์ PDF
อิล็กทรอนกิส์  - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนกิส์
 - รายงานสรุปเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวัน

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

รับ 500 ฉบบั  - รับข่าว 128 ฉบับ

ส่ง 4,000 ฉบบั  - ส่ง  1,235 ฉบบั
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
 - รับข่าว119ฉบับ รวม 247ฉบับ 100 100 200         23.80 25.60        49.40        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 - ส่ง 945ฉบบั รวม2,180ฉบบั 100 100 200         23.63 30.88        54.50        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   1.5 การติดต้ังอุปกรณ์ระบบ ติดต้ังกล้อง VCS,Monitor  เคร่ืองเสียง เวลาเฉล่ียรายการ คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - การด าเนนิการ 0

การประชุมวดิีทศัน ์(Codec) ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต่อ ติดต้ังอุปกรณ์ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์  

และอื่น ๆ (แบบประจ าที)่ กับจังหวดั และส่วนกลาง เคร่ืองมือส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ ระบบ VCS ก่อนการประชุม

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า  - ติดต้ัง ตรวจสอบ กล้อง VCS , TV เคร่ืองขยายเสียง

50 คร้ัง  - ทดสอบอุปกรณ์ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช้งานกับจังหวดัในข่ายฯ
ไตรมาสที ่1 

10 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 9 คร้ัง รวม 19 คร้ัง 100 100 200         18.00 20.00        38.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   1.6 การติดต้ังอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ ต่อสาย Cat๕ เวลาเฉล่ียรายการ คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - การด าเนนิการ 0

MCU (แบบประจ าที)่ แล้ว Ping IP ไป จังหวดั และส่วนกลาง ติดต้ังอุปกรณ์ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เคร่ืองมือส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ MCU ก่อนการประชุมระบบ VCS 

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

50 คร้ัง 10 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 9 คร้ัง รวม 19 คร้ัง 100 100 200         18.00 20.00        38.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.7 การควบคุมระบบการประชุม ในการประชุม VCS ได้ด าเนนิการตาม ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - 0  -  -

ประชุมวดิีทศันฯ์ ด้วยโปรแกรม ขัน้ตอน ดังนี้ ในการใหบ้ริการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ควบคุมการประชุมผ่านอุปกรณ์  - ติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ควบคุม ระบบการควบคุม ผู้รับผิดชอบ

MCU อุปกรณ์ MCU การประชุมวดิีทศัน์ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ทดสอบระบบVCSกับจังหวดั และส่วนกลางทางไกลผ่าน 50 คร้ัง 10 คร้ัง

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค่าต่างๆ อุปกรณ์ MCU ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ในระบบ VCS ของจังหวดัในข่าย  9 คร้ัง รวม 19 คร้ัง 100 100 200         18.00 20.00        38.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 - ติดต่อระบบ VCSเข้าMCU เข้าส่วนกลาง

พร้อมบงัคับภาพและเสียงจังหวดัในข่าย
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)

     2.1 การติดต้ังและตรวจซ่อม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร้องขอ รายงานตามไตรมาส คร้ัง สามารถใช้งาน 20,000           ด าเนนิการ - คร้ัง 0 0 0

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ แบบ รต.4 ,ร.2 ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

     2.2 การปรับปรุงเวป็ไซค์ อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ทกุวนัท าการ คร้ัง สามารถใช้งาน 5,000            ก าหนดขัน้ตอนดังนี้

ศสข.9 นว. ได้ปกติ  - จัดเตรียมข้อมูลทีต้่องการเผยแพร่

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า  - จัดท าข้อมูล ในรูปแบบภาษา HTML,ASP ,PHP

24 คร้ัง  - ทดสอบข้อมูลและการแสดงผล

 - Upload ข้อมูลขึน้ Web Server

 - ทดสอบเรียกใช้งาน
ไตรมาสที ่1 

6 คร้ัง
ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 6 คร้ัง รวม 12 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2.3 ระบบปอ้งกันและ ตรวจสอบทกุวนัท าการ รายงาน คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0

ก าจัดไวรัสแบบองค์กร ประจ าเดือน สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ

 (Nod 32 Server)   ได้ปกติ (Ping) วา่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า  - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั

12 คร้ัง ไตรมาสที ่1 

3 คร้ัง
ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 3 คร้ัง รวม 6 คร้ัง 100 100 200         50.00 25.00        75.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดในขา่ย รับผิดชอบ
3.1 การตรวจสอบศูนยข์้อมูลกลาง ตรวจสอบทกุวนัท าการ รายงานประจ าวนั คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0

กระทรวงมหาดไทยและจังหวดั สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)  - ทดสอบเส้นทางการเชื่อมโยงไปยัง 

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ได้ปกติ Server ของแต่ละจังหวดั (Ping)

ในรายงานก าหนดว่า  - ทดสอบเรียกใช้งานเวบ็ไซต์

240 คร้ัง  - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั
ไตรมาสที ่1 

61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 การตรวจสอบระบบปอ้งกัน ตรวจสอบทกุวนัท าการ รายงานประจ าวนั คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0

และก าจัดไวรัสแบบองค์กร  สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ

(Nod 32 Server) ได้ปกติ (Ping) วา่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า  - รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาประจ าวนั

240 คร้ัง ไตรมาสที ่1 

61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

   4.1 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ า รายงาน คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดังนี้ 0

คอมพวิเตอร์แม่ข่ายและ ทกุเดือน ประจ าเดือน สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ า

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย ได้ปกติ ทกุเดือน และรายงานผลไป ศสศ.สป.

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3 คร้ัง  รวม 3 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

 4.2 การบ ารุงรักษาระบบปอ้งกัน  -ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทกุเดือน รายงาน คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

และก าจัดไวรัสแบบองค์กร ประจ าเดือน สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server) ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3 คร้ัง  รวม 3 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5) การตดิตาม  ควบคุม  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครือ่งมอืสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เมื่อบริษัทฯ เข้ามาด าเนนิการ รายงานผล คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. ด าเนนิการ 1 คร้ัง 25.00 0 0

แม่ข่าย (Data Server) และ ภายหลังบริษัทฯ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย เข้ามาด าเนนิการ ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

4 คร้ัง 1 คร้ัง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 ไม่มี คร้ัง  รวม 1 คร้ัง 0 100 100             -   25.00        25.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เข้ามาด าเนนิการ รายงานผล คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. ด าเนนิการ - คร้ัง 0 0 0

และอุปกรณ์ MCU ภายหลังบริษัทฯ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เข้ามาด าเนนิการ ได้ปกติ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1  และ ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

4 คร้ัง   - คร้ัง 0 0 0         25.00 -           25.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)
   6.1 งานการเงินและบญัชี

     6.1.1 หมวดค่าตอบแทน ปฏบิติังานทกุวนัท าการ รายงานการเบกิจ่าย คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  -  -

ใช้สอยและวสัดุ เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจ าเดือน ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

36 คร้ัง 838,000.00     838,000.00     9  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

838,000.00     838,000.00     16 คร้ัง รวม 25 คร้ัง 100 100 200         44.44 25.00        69.44        ####### ####### 309,184.10 23.19 13.71 36.90

    6.1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ปฏบิติังานทกุวนัท าการ รายงานการเบกิจ่าย คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - (มี 4 ไตรมาส  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.๙ (นว.) แบ่งเป็นไตรมาส

ประจ าเดือน ผู้รับผิดชอบ ละ 25%)

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 หากท างานได้

36 คร้ัง 9  คร้ัง ค่าเป้าหมาย 100)

ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

208,000.00     208,000.00     8  คร้ัง  รวม 17 คร้ัง 100 100 200         22.22 25.00        47.22        76,011.69 54,520.83 130,532.52 0.00 0.00 0.00

    6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏบิติังานทกุวนัท าการ รายงานการเบกิจ่าย คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ประจ าเดือน ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง   รวม 6 คร้ัง 100 100 200         50.00 25.00        75.00        30,950.00 20,610.00 51,560.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

    6.2 งานพสัดุ ปฏบิติังานทกุวนัท าการ รายงาน คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประจ าเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง   รวม 6 คร้ัง 100 100 200         50.00 25.00        75.00        30,950.00 20,610.00 51,560.00 0.00 0.00 0.00

   6.3 การใช้จ่ายงบประมาณ ปฏบิติังานทกุวนัท าการ รายงาน คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 3 คร้ัง

ประจ าเดือน ประจ าเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง   รวม 6 คร้ัง 100 100 200         50.00 25.00        75.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   6.4 การจัดซ้ือ/จัดจ้าง ตาม ด าเนนิการส ารวจวสัดุอุปกรณ์ทีม่ีความจ า ด าเนนิการจัดซ้ือ คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 6 คร้ัง

พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง เปน็ทีจ่ะต้องด าเนนิการจัดซ้ือและจัดจ้าง และจัดจ้าง หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ ตามก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวง การบริหารพสัดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

การคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 47 คร้ัง 6  คร้ัง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

พ.ศ. 2560 6  คร้ัง รวม 12 คร้ัง 100 100 200         25.53 12.77        38.30        68,639.10 72,000.00 140,639.10 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

        6.4.1 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์ ขอความเหน็ชอบและขออนมุัติ จัดจ้าง ด าเนนิการตาม คร้ัง/วนั มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ - คร้ัง 0 0 0

ส านกังาน ของ ศสข.9 (นว.) ส่งมอบงาน ตรวจรับพสัดุและรายงาน ก าหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หน.หนว่ยงาน ขออนมุัติเบกิจ่ายเงิน ผู้รับผิดชอบ

จ่ายเงินผู้รับจ้างพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

9 คร้ัง  -  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 2  คร้ัง รวม 2 คร้ัง 100 0 100         22.22 -           22.22        6,849.10 0.00 6,849.10 0.00 0.00 0.00

        6.4.2 จัดซ้ือวสัดุ ขอความเหน็ชอบและขออนมุัติ จัดซ้ือ ด าเนนิการตาม คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ - คร้ัง 0 0 0

ส านกังานของ ศสข.๙ (นว.) ส่งมอบพสัดุ ตรวจรับพสัดุและรายงาน ก าหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หน.หนว่ยงาน ขออนมุัติเบกิจ่ายเงิน ผู้รับผิดชอบ

จ่ายเงินผู้ขาย  พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1  และไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

20 คร้ัง  -  คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       6.4.3 การจ้างพนกังานท า ด าเนนิการขออนมุัติเบกิขอความเหน็ชอบ ด าเนนิการตาม คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม. 0

ความสะอาด และขออนมุัติด าเนนิการจ้าง โดยด าเนนิ ก าหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การทัง้ป ีตามบนัทกึข้อตกลงหรือสัญญา ผู้รับผิดชอบ

จ้าง และส่งมอบงานเปน็รายเดือน ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

กรรมการจะด าเนนิการตรวจรับและราย 12 คร้ัง 3  คร้ัง

งานผลการตรวจรับต่อหน.หนว่ยงาน จ่าย ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

เงินใหผู้้รับจ้าง พร้อมใบส าคัญการรับเงิน 3  คร้ัง  รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        28,500.00 28,500.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00

6.4.4 การจ้างพนักงานสารสนเทศ ด าเนนิการขอความเหน็ชอบและขออนมุัติ ด าเนนิการตาม คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม. ด าเนนิการ 3 คร้ัง 25.00 ###### 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการจ้างโดยด าเนนิการทัง้ป ีตาม ก าหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจา้ง และส่งมอบงาน ผู้รับผิดชอบ

เป็นรายเดือน คณะกรรมการจะด าเนินการ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ 12 คร้ัง 3  คร้ัง

เสนอต่อ หน.หนว่ยงานจ่ายเงินใหก้ับ ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ผู้รับจ้างพร้อมใบส าคัญการรับเงิน 3  คร้ัง รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

7) การบริหารงานทั่วไป

   7.1 งานการบริหารงานบคุคล การจัดท าหนงัสือ/เอกสาร  - รายงานประจ าเดือน คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 9 คร้ัง  - 25.00  - 0  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ด าเนนิการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ทกุวนัท าการ ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

36 คร้ัง 9  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

9  คร้ัง รวม 18 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   7.2 งานธรุการและ ปฏบิติังานทกุวนัท าการ  - รายงานประจ าเดือน ฉบบั มีการมอบ ใช้ งปม.  -  - ข่าวรับ 258 ฉบบั  - 25.8  - 0  - 0  -

สารบรรณ  - ด าเนนิการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - ข่าวส่ง 141 ฉบบั 18.8

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุวนัท าการ ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

รับ 1,000 ฉบบั  - รับ 258 ฉบับ

ส่ง   750 ฉบบั  - ส่ง  141 ฉบบั
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
 - รับ 278 ฉบับ รวม 536 ฉบับ 100 100 200         27.80 25.80        53.60        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 -ส่ง 183 ฉบับ รวม 324 ฉบับ 100 100 200         24.40 18.80        43.20        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   7.3 งานอาคารสถานที่ การส ารวจ/ตรวจสอบ/บ ารุงรักษา  - รายงานประจ าเดือน คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 3 คร้ัง

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ด าเนนิการ หมายงาน/

ทกุวนัท าการ ผู้รับผิดชอบ ศสข.9 (นว.)

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

12 คร้ัง 3  คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง  รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   7.4 งานยานพาหนะ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา  - รายงานผล คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ - คร้ัง  -  - 0  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เมื่อด าเนนิการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ

 -รายงานประจ า ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

เดือน 12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง  รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8) การบริการตา่ง ๆ
    8.1 การตรวจสอบ/บ ารุง ตรวจสอบ/บ ารุงรักษาทกุเดือน รายงานประจ า คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - 0

รักษารถยนต์ ของ ศสข.9 (นว.) เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง  รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    8.2 การจัดหอ้งประชุม ของ การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์/ รายงานประจ า คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - 0

ของ ศสข.9 (นว.) โต๊ะ/เก้าอี้ และท าความสะอาด เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

12 คร้ัง 3  คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

3  คร้ัง  รวม 6 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

    8.3 การตรวจซ่อม การส ารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ ด าเนนิการทกุวนั/ คร้ัง มีการมอบ ใช้ งปม.  - 0 0 0

สาธารณูปโภค ของ ศสข.9 (นว.) ปรับปรุง/บ ารุงรักษาและด าเนนิการ รายงานประจ า หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เมื่อมีการแจ้งเสีย เดือน ผู้รับผิดชอบ

ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

12 คร้ัง ด าเนนิการ  -  คร้ัง 100 100 200             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

   ในขา่ยรับผิดชอบ
   9.1 การตรวจสอบระบบ ใช้ค าส่ัง Ping ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - ก าหนดขัน้ตอนดังนี้

เชื่อมโยงเครือข่ายระบบส่ือสาร ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)  - ใช้การตรวจสอบสัญญาณ

กระทรวงมหาดไทย (MPLS) อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ  - ใช้ค าส่ัง Ping

ของ ศสข.9 (นครสวรรค์) ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 61 คร้ัง

ของ ศสข.9 (นครสวรรค์) ระบบ และเคร่ือง ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

 9.2 การตรวจสอบระบบตู้ชุมสาย ใช้โปรแกรม FIOL ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

โทรศัพท ์MD 110 ของ ศสข.9 ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

(นครสวรรค์) อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   9.3 การตรวจสอบระบบส่ือสาร ใช้ค าส่ัง Ping ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

ข้อมูล ของ ศสข.9 (นว.) ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ

ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.42        50.42        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กว่าร้อยละ 80 ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

   9.4 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม มีตรวจสอบข้อมูล คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. ด าเนนิการทกุวนัท าการ 25.42 0 0

รักษาความปลอดภยั ทกุวนั สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.) จ านวน 61 คร้ัง

 (Firewall)ของ ศสข.9 (นว.) ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.42        50.42        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวา่ร้อยละ 80 ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟา้,  - ตรวจดูทีตู้่เมนไฟฟา้ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

เคร่ืองยนต์ก าเนดิไฟฟา้,  - โดยการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) ก าเนดิไฟฟา้ อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ

ของ ศสข.9 (นว.)  - ปดิ-เปดิเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ดูการจ่ายไฟฟา้ส ารอง มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 48 สัปดาห์ ด าเนนิการทกุวนัท าการด าเนนิการ 12 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 12 คร้ัง รวม 24 คร้ัง
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   9.6 การตรวจสอบระบบส่ือสาร  - ติดต้ังจานดาวเทยีม เพือ่ท าการ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

ดาวเทยีมเคล่ือนที ่(C-BAND) เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA ของ ศสข.9 (นว.)  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ์ที่ อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ก าหนด ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

 - ทดสอบการใช้งานโทรศัพทข์่าย มท. มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 12 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ

และ ข่ายองค์การฯ กว่าร้อยละ 80 ด าเนนิการ 3 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   9.7 การตรวจสอบระบบ  - ใช้โทรศัพทเ์รียกออกทางใกล้ และ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม.  - 0

โทรศัพทแ์ละโทรสาร ทางไกลไปยังจังหวดัในข่ายรับผิดชอบ ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) และส่วนกลาง อุปกรณ์ ICT ทกุ ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ทดสอบการรับ-ส่งเอกสารผ่านเคร่ือง ระบบ และเคร่ือง ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

โทรสาร มือส่ือสาร ไม่นอ้ย 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.42        50.42        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กว่าร้อยละ 80 ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

  9.8 การตรวจสอบระบบ ดูสถานะหลอดไฟทีตู้่ปอ้งกันไฟฟา้ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - 0

ปอ้งกันไฟฟา้กระโชก (Surge กระโชก ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

Protection) ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ์ ICT ทกุ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเคร่ือง 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.42        50.42        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการ 61 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

  9.9 การตรวจสอบเคร่ืองควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - 0

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

อัตโนมิติ ของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการท างานของ Phase อุปกรณ์ ICT ทกุ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  Protector ระบบ และเคร่ือง 12 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการ 3 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช้เคร่ืองมือวดัตรวจสอบ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - ด าเนนิการทกุวนัท าการ

กราวด์อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร  - ตรวจดูบอ่กราวด์ ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.) จ านวน 61 คร้ัง

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ์ ICT ทกุ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเคร่ือง 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -        -       -            

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการ 61 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช้โปรแกรม VMS เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - ด าเนนิการทกุวนัท าการ 25.42 0 0

โทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงข้อมูลจาก ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.) จ านวน 61 คร้ัง

(IP Phone)  ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ์มาตรวจสอบ อุปกรณ์ ICT ทกุ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ระบบ และเคร่ือง 240 วนั ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -        -       -            

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการ 61 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

    9.12 การตรวจสอบระบบ  - ตรวจสอบเคร่ืองวทิยุส่ือสาร ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 3 คร้ัง 25.00 0 0

วทิยุและเสาวทิยุส่ือสาร (Self  - ดูการกระพริบหลอดไฟทีเ่สา ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.)  - ดูตู้เคร่ืองควบคุมการกระพริบของ อุปกรณ์ ICT ทกุ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หลอดไฟ ระบบ และเคร่ือง 12 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

มือส่ือสาร ไม่นอ้ย ด าเนนิการ 3 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   9.13 การตรวจสอบเคร่ืองปรับ เปดิ-ปดิ เคร่ืองปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 3 คร้ัง 25.00 0 0

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อปุกรณ์ ICT ทุกระบบ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

และเคร่ืองมือส่ือสาร 12 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ด าเนนิการ 3 คร้ัง

กว่าร้อยละ 80 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   9.14 การตรวจสอบระบบ  - ตรวจสอบทกุวนัท าการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจ าวนั คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - 0

รักษาความปลอดภยัอุปกรณ์  - ดูสถานะไฟการท างาน ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

สารสนเทศและการส่ือสาร  - ดูสถานะเกดวดัระดับน้ ายาเคมี ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 (ดบัเพลิง) 240 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

136



ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   9.15 การตรวจสอบอุปกรณ์  - ตรวจสอบทกุวนัท าการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจ าวนั คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - 0

สลับสัญญาณ L3 (Router) ท างาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์อื่น ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระหวา่ง ศสข.-ส่ือสารจังหวดั ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

Cisco รุ่น WS-C3850-24T 240 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

   9.16 การตรวจสอบอุปกรณ์  - ตรวจสอบทกุวนัท าการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจ าวนั คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - 0

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ท างานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ่น WS-2960x-24TS เคร่ืองมือส่ือสารอื่น ๆ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 240 คร้ัง ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 0 100 25.42 0 25.42 -        -       -            

ด าเนนิการ 61 คร้ัง
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.83 25.42        51.25        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 62 คร้ัง รวม 123 คร้ัง

10) การบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (PM) ระบบปกตแิละอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบ ารุงรักษาระบบ  - ท าความสะอาดดูดฝุ่นตู้ชุมสาย ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

ตู้ชุมสายโทรศัพท ์MD 110  - ตรวจสอบการท างานของตู้ชุมสายโทรศัพท์ ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อัตโนมัติ อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบระบบไฟฟา้ส ารอง ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   10.2 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - เช็ดท าความสะอาดเคร่ืองโทรศัพท์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  - ด าเนนิการ 3 คร้ัง

โทรศัพทโ์ทรสาร โทรสาร ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ตรวจสอบการท างาน โทรออก รับสาย อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบสัญญาณกระด่ิง ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   10.3 การบ ารุงรักษา  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

เคร่ืองปอ้งกันไฟฟา้กระโชค  - ตรวจสอบการท างาน ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   10.4 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

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

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   10.5 การบ ารุงรักษาระบบ  - ท าความสะอาดบอ่กราวด์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

กราวด์อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร  - ย้ าจุดต่อบาร์กราวด์ใหแ้นน่หนา ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

    10.6 การบ ารุงรักษาระบบ  -ท าความสะอาด ดูดฝุ่นอุปกรณ์เคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

รถยนต์ส่ือสารผ่านดาวเทยีม ส่ือสารในรถยนต์ส่ือสารผ่านดาวเทยีม ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต์ น้ ามันเคร่ือง น้ า อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

และการส่ือสารเขต 9 (นครสวรรค์) หม้อน้ า น้ ากล่ันของแบตเตอร่ี ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

  10.7 การบ ารุงรักษาระบบ  - ท าความสะอาด ดูดฝุ่น ระบบอุปกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

โทรศัพทใ์นข่ายกระทรวง  - ตรวจสอบการท างาน ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

          10.8.1 เสาวทิยุส่ือสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวทิยุ ICT ทกุระบบ และ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 เสาวทิยุส่ือสาร อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

    10.8.2 สายส่งและสายอากาศ  - ตรวจสอบสภาพสายส่งสายอากาศ ICT ทกุระบบ และ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.  -

ทีติ่ดต้ังบนเสาวทิยุส่ือสาร (Self  - ตรวจวดัสายส่งและสายอากาศด้วย เคร่ืองมือส่ือสาร ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.) เคร่ืองวดั SWR และเคร่ืองตรวจวดัอื่น อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ท าความสะอาดขัว้ต่อต่าง ๆ ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

    10.8.3 ระบบสัญญาณไฟเสา  - ตรวจสอบไฟกระพบิบนเสาวทิยุส่ือสาร ICT ทกุระบบ และ คร้ัง สามารถใช้งาน 20,000            -

วทิยุส่ือสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพบิ เคร่ืองมือส่ือสาร ได้ปกติ

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

  10.8 การบ ารุงรักษาระบบเสาวทิยุส่ือสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   10.9 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ท าความสะอาด เปา่ฝุ่น ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน 15,000           

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

  10.10 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทกุวนั ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

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

ศสข.9 (นว.) กับส่ือสารจังหวดั อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ผ่านใยแก้วน าแสง (FMUX-01) ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   10.11 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทกุวนั ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. 

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ดูดฝุ่น ท าความสะอาด ของการใช้งานของ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ระหวา่ง ศสข.-ส่ือสารจังหวดั อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ได้ปกติ

Cisco รุ่น WS-C3850-24T ร้อยละ 80 ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

   10.12 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  - ตรวจสอบการท างานเปน็ประจ าทกุวนั ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ดูดฝุ่น ท าความสะอาด ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ่น WS-2960x-24TS อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   10.13 การบ ารุงรักษาเคร่ือง  - ตรวจสอบการท างานทกุวนัท าการ ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

วทิยุส่ือสารแบบประจ าที ่  - ท าความสะอาด ของการใช้งานของ ได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

แบบเคล่ือนที ่และแบบมือถือ อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 คิดจากกระบวนงานครบ= 100

ของ ศสข.9 (นว.) ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

   10.14 การบ ารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง สามารถใช้งาน ใช้ งปม. 

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

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ร้อยละ 80 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบ ารุงรักษา มีการก ากับ คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. 

เช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ อุปกร์เคร่ืองมือส่ือสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ส่ือสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล ได้ปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การด าเนนิการ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            
ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

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

     12.1 ถวายความปลอดภยั  - รับแจ้งการขอสนบัสนนุรถส่ือสารดาว มีการด าเนนิการ คร้ัง จัดท าแผน 206,000         

ด้านส่ือสารแด่ พระบาทสมเด็จ เทยีมจากจังหวดัลูกข่ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ด าเนนิการ

พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ  - ขออนมุัติไปราชการ ด าเนนิการตาม ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

พระบรมราชินนีาถ และ แผนการใช้รถส่ือสารดาวเทยีม 20 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 15.00 0 15.00 -        -       -            

พระบรมวงศานวุงค์ทกุพระองค์  - เสร็จภารกจิ สรุปและรายงานตามแบบ ร .1

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200             -   25.00        25.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 0 คร้ัง  รวม 3 คร้ัง  

     12.2 จัดเครือข่ายส่ือสารใน  - รับแจ้งการขอสนบัสนนุรถส่ือสารดาว มีการด าเนนิการ คร้ัง จัดท าแผน 20,000.00        -

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ เทยีมจากจังหวดัลูกข่ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ด าเนนิการ

สนบัสนนุการปฏบิติัภารกิจของ  - ขออนมุัติไปราชการ ด าเนนิการตาม ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช่วยเหลือ แผนการใช้รถส่ือสารดาวเทยีม 4 คร้ัง ด าเนนิการ 1 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ผู้ประสบภยัพบิติั/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
วฒันธรรม/การเลือกต้ัง สส. สว. ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
และภารกิจอื่นๆทีไ่ด้รับการร้องขอ ด าเนนิการ 1 คร้ัง  รวม 2 คร้ัง  

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ่อมบ ารุง ร้อยละความส าเร็จ คร้ัง ระบบสามารถ ใช้ งปม. 

ซ่อมบ ารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารของบริษัทฯ และ ของการใช้งานของ ใช้งานได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

ระบบส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1  และไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

(C-Band) แบบ F-TDMA ร้อยละ 90 4 คร้ัง ด าเนนิการ   -  คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ของ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ ทีอ่ยู่ รายงานผลหลัง คร้ัง ทกุระบบ ใช้ งปม. 

การบ ารุงรักษารักษา อุปกรณ์ ในโครงการศูนย์ข้อมูลกลาง ใหส้ามารถ เสร็จส้ินการ สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

เคร่ืองมือส่ือสารจังหวดัในข่าย  ใช้งานได้ปกติ ปฏบิติังาน ได้ปกติ

7 จังหวดัตามโครงการศูนย์ข้อมูล  - ประสานการปฏบิติังาน/ปญัหา/ ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 

กลางกระทรวงมหาดไทย อุปสรรค์ เพือ่ร่วมกันหาแนวทาง แก้ไข 4 คร้ัง ด าเนนิการ   1  คร้ัง

และจังหวดั (โครงการ Outsourcing ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ของบริษัท ด าเนนิการ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

15) แผนการติดตามการใช้งาน  - ประสานการปฏบิติังาน/ปญัหา/ รายงานผลหลัง คร้ัง ระบบสามารถ ใช้ งปม. 

ระบบปอ้งกันไวรัสแบบองค์กร อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสร็จส้ินการปฏบิติั ใช้งานได้ปกติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวดัในข่าย งาน ในรายงานก าหนดว่า ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

รับผิดชอบ 7 จังหวดั 12 คร้ัง ด าเนนิการ 3 คร้ัง 100 0 100 25.00 0 25.00 -        -       -            

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ไตรมาสที ่2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ด าเนนิการทกุวนัท าการ 100 100 200         25.00 25.00        50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ด าเนนิการ 3 คร้ัง  รวม 6 คร้ัง  

16) แผนการนเิทศงานและให้  - จัดท าแผนงาน จ านวนสถานส่ืีอสาร คร้ัง ด าเนนิการ 57,000           ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100
ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  - ขออนมุัติไปราชการ จังหวดัทีไ่ด้รับ ตามแผนงาน ในรายงานแจ้งวา่ ด าเนนิการ   - คร้ัง 0 0 0 0.00 0 0.00 -        -       -            
และการส่ือสาร สป.ฃ ส่ือสารจงัหวัด  - ด าเนนิการตามแผนงานตามจังหวดัใน การนเิทศ 2 คร้ัง ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์) ไตรมาสที ่ 2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

กลุ่มงานอ านวยการ ส านกังาน ข่ายรับผิดชอบ (รอบแรกช่วงเดือน ต.ค.- ด าเนนิการ 1 คร้ัง รวม 1 คร้ัง 100 0 100         50.00 -           50.00        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จังหวดัในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวดั มี.ค. รอบหลังในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สรุปการด าเนนิการ และรายงาน
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตรมาสน้ี สะสม

ยกมา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสม
ยกมา

 รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย
ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)ค่าเปา้หมายที่ท าได้

17) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนมุัติแผนงาน ด าเนนิการ ร้อยละ 80 2,000            

อาคารส านกังานปจัจุบนัและ  - ด าเนนิการตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ในรายงานก าหนดว่าในรายงานแจ้งวา่ ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

บริเวณโดยรอบ ประจ าปงีบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 1 คร้ัง ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์) ด าเนนิการ -  คร้ัง 100 0 100 0.00 0 0.00 -        -       -            

ประมาณ พ.ศ.2562  -สรุปการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่ 2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนนิการ 0 คร้ัง รวม - คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนมุัติแผนงาน ด าเนนิการ ร้อยละ 80 2,000            

อาคารสถานส่ืีอสารหลังเดิม ของ  - ด าเนนิการตามแผนงาน ตามแผนงาน ในรายงานก าหนดว่าในรายงานแจ้งวา่ ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - สรุปการด าเนนิงาน รายงานผลการ 1 คร้ัง ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์) ด าเนนิการ -  คร้ัง 100 0 100 0.00 0 0.00 -        -       -            

การส่ือสารเขต 9 (นครสวรรค์) ด าเนนิงาน ไตรมาสที ่ 2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนนิการ 0 คร้ัง รวม - คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

19) แผนงานการจ าหนา่ยพสัดุ  - จัดท าแผนงาน รายงานผลหลังเสร็จ ร้อยละ 80 ใช้ งปม. 

ครุภณัฑ์ ทีช่ ารุด เส่ือมสภาพ  - ขออนมุัติไปราชการ ส้ินการปฏบิติัตาม ในรายงาน ศสข.9 (นว.) ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

สูญไป หรือหมดความจ าเปน็ของ  - ด าเนนิการตามแผนงาน แผนงาน ก าหนดวา่ ด าเนนิการ -  คร้ัง 100 0 100 0.00 0 0.00 -        -       -            

ศสข.9 (นว.) ประจ าปี  - สรุปการด าเนนิงาน และรายงาน 1 คร้ัง ไตรมาสที ่ 2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนนิการ 0 คร้ัง รวม - คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

20) แผนงานการบ ารุงรักษา - จัดท าแผนงาน จ านวนสถานี
ส่ือสาร

คร้ัง ระบบ            31,000 ไตรมาสที ่1 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

ระบบงานและเคร่ืองมือส่ือสาร - ขออนมุัติไปราชการ ส่ือสารจังหวดั อุปกรณ์ ในรายงานแจ้งวา่ ด าเนนิการ -  คร้ัง 100 0 100 0.00 0 0.00 -        -       -            

ด้าน ICT ของจังหวดัในข่าย  - ด าเนนิการตามแผนงานตามจังหวดัใน ทีไ่ด้รับการนทิเศ เคร่ืองมือส่ือสารใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์) ไตรมาสที ่ 2 ท าขัน้ตอนกระบวนงานครบ= 100

รับผิดชอบ 7 จังหวดั ข่ายรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ด าเนนิการ 0 คร้ัง รวม - คร้ัง 0 0 0             -   -           -           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - สรุปการด าเนนิงาน และรายงาน และใช้งานได้ตลอดเวลา
ในรายงาน

ก าหนดวา่

1 คร้ัง

145



ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1. ตรวจซ่อมเคร่ืองมือส่ือสาร
และ

ท าการตรวจซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองมือส่ือสาร ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ตรวจเช็ค,ซ่อม ปรับปรุง 100 100 200 50 25 75 -                       -   -           0.00 0.00

อุปกรณ์ ICT ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ และอปุกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้ปกติ การด าเนนิงาน ระบบโทรศัพท ์21 คร้ัง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

2. ติดต้ัง เชื่อมโยง วางเครือข่าย เมื่อได้รับการร้องขอหรือมอบหมายให้ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - วางเครือข่ายส่ือสารผ่าน 0 100 100 0 25 25 -                       -   -           -           0.00 0.00
และร้ือถอนระบบเคร่ืองมือส่ือสาร จัดรถส่ือสารดาวเทยีมไปติดต้ัง เชื่อมโยง การด าเนนิงาน ดาวเทยีมเพือ่ ถปภ. จ านวน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และอุปกรณ์ระบบส่ือสารผ่าน วางเครือข่ายส่ือสารและเคร่ืองมือส่ือสาร ทัง้ส้ิน 5 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ดาวเทยีมเคล่ือนที่ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
3. ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบเคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ท าการตรวจสอบความพร้อม 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ระบบเคร่ืองมือส่ือสารและ ส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ทัง้ฮาร์แวร์และ ด าเนนิงาน เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อุปกรณ์  ICT การเชื่อมโยง ซอฟต์แวร์อย่างนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง ตาม ICT ทกุวนัท าการทัง้ส้ิน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

เครือข่ายต่าง ๆ แบบรายงาน 264 คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

4.การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ระบบส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ICT ทีใ่ช้ประจ า ศสข.10 (สุราษฎร์ธาน)ี การด าเนนิงาน ส่ือสาร และอุปกรณ์ ICT (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Preventive Maintenance : และจังหวดัในเขตทีรั่บผิดชอบ จ านวน ศสข.10 จ านวนทัง้ส้ิน 46 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

PM) เพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ 5 จังหวดั ใหส้มาชิกใช้งานได้ตามปกติ คร้ัง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

อย่างมีประสิทธภิาพ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าเปา้หมาย 100)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

5. บ ารุงรักษาซ่อมแซม บ ารุง จดัท าแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะทุกคัน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - บ ารุงรักษารถ NISSAN 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และด าเนนิการซ่อมบ ารุง เมื่อมีความ การด าเนนิงาน NISSAN NAVARA 1 กช1527 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ช ารุดขัดข้อง กทม. ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้ค่าเปา้มหมาย 100

6. บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ตรวจสอบการท างาน ท าความสะอาด ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ท าการตรวจสอบบ ารุง 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

(UPS) ทีใ่ช้กับระบบ ICT และเปล่ียนแบตเตอร่ีตามอายุการใช้งาน การด าเนนิงาน รักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 จ านวนทั้งส้ิน 20 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

7. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ตรวจสอบการท างานระบบท าความเย็น ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 0.00 0  - ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ 100 100 200 25 25 50 -               3,600.00 3,600.00    25.00        25.00 50.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ท าความสะอาดและเติมน้ ายาท าความเยน็ การด าเนนิงาน ทดแทนของเก่าจ านวน3เคร่ือง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

 - ตรวจสอบการท างาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส แบ่งเป็นไตร
มาส

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง การท างานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้ หากเบกิจ่าย
ได้ค่าเปา้หมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจา่ยทั้งหมดในคร้ังนัน้)

8. ติดต้ัง ใช้งานโปรแกรม ติดต้ังใช้งาน ประสานแนะน าการใช้งาน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ประสานงานลูกข่ายติดต้ัง 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ปอ้งกันไวรัส จังหวดัลูกข่าย การด าเนนิงาน โปรแกรมปอ้งกันไวรัส (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

9.ด าเนนิการด้านการพสัดุ จัดซ้ือ/จัดจ้าง ควบคุมการเบกิจ่าย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  -ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ใช้งานพสัดุครุภณัฑ์ การด าเนนิงาน และควบคุมพัสดุ ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

10.ใหบ้ริการระบบการประชุม ใหบ้ริการประชุมวดิีทศันท์างไกล (VCS) ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ใหบ้ริการการประชุม 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

วดิีทศันท์างไกล (VCS) และ ควบคุม MCU เชื่อมโยงจงัหวัดลูกข่าย ของการด าเนนิงาน วดีีทศันท์างไกลส่วนกลางกับ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุม MCU 5 จังหวดั จังหวดัลูกข้ายจ านวน 6 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

11. การพฒันาเวบ็ไซต์ เพือ่การ ปรับปรุงเวบ็ไซต์ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ทนัสมัย ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - จัดท าข้อมูลเพือ่การ 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ประชาสัมพนัธ์ เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารด าเนนิงานของ การด าเนนิงาน ประชาสัมพนัธก์ารด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 หนว่ยงาน ของหนว่ยงาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

12. โครงการนเิทศงาน ติดตาม ด าเนนิการนเิทศงานตรวจเยีย่มและ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - นเิทศงานลูกข่าย จังหวดั 100 0 100 25 0 25 -            - -           -           0.00 0.00

และประสานงานการด าเนินงาน ประสานการปฏบิติังานส่ือสารในจังหวดั การด าเนนิงาน ชุมพร ระนอง พงังาน และ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ใหก้ับจังหวดัเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ ทีรั่บผิดชอบ จ านวน 5 จังหวดั ภเูก็ต จ านวน 4 คร้ัง ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 (วนัที ่26ก.พ.-1มี.ค.62) และ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

(วนัที ่12-15 มี.ค.62) ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.10 (สุราษฎรธ์านี)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยก

มา
รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อยละ
สะสม (ยก

ไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง จัดเจ้าหนา้ทีเ่ข้าร่วมการฝึกอบรม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - -  - ส่งเจ้าหนา้ทีเ่ข้ารับการฝึก 100 0 100 25 0 25 5,518.00                -   5,518.00    -           0.00 0.00

ประสิทธภิาพการน าเทคโนโลยี หลักสูตรต่าง ๆ ที ่ศสส.สป. หรือ การด าเนนิงาน อบรม จ านวน 3 หลักสูตร (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

สารสนเทศและการส่ือสาร หนว่ยงานอื่น ๆ จัดฝึกอบรม (2 หลักสูตร ผู้จัดรับผิดชอบ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

มาใช้ประโยชน์ ค่าใช้จ่าย การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

14. จ้างเหมาพนกังานขับรถยนต์ ขอความเหน็ชอบจ้างเหมาหาผู้รับจ้าง ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 -          150,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 14 60 74 50,000.00    25,000.00 75,000.00  33.33        16.67 50.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 และตกลงจ้าง ควบคุมการท างานตาม การด าเนนิงาน สัญญาเลขที ่2/2562  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

สัญญาจ้าง ประจ าปี 2562 = 15%

ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้าง 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ  =15%

ประจ าป ี2562  = 15% 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15% สัญญาจ้างฯ =22%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา 4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

จ้าง = 22% จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12 
คร้ัง

5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด 1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

คิดงวดละ 2% รวม 24% จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12
  คร้ัง

2. เบิกจา่ยเงิน 4 งวด ๆ ละ 12,500 บาท (ธ.ค.61-มี.ค.62) =8 %

งวด ๆ ละ 2%  รวม 24%
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

1. ตรวจสอบสถานภาพการ ตรวจสอบสถานภาพของระบบเคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100  - - 08.30 - 09.30 น. 100 100 200 25 25 50 -                         -   -           -         0.00 0.00
ใช้งานระบบเคร่ืองมือส่ือสารและ ส่ือสารและอปุกรณ์ ICT ทุกระบบ ทั้ง ของการด าเนนิการ ทกุวนัท าการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
อปุกรณ์ ICT ตลอดถึงการตรวจเช๊ค Hardware & Software ตามแบบ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

การเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ รายงานอย่างนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง ของ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพือ่ให้ วนัท าการ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

รับบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหใ้ช้งาน ค่าเปา้หมาย 100)

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

2.การบ ารุงรักษาเพือ่ปอ้งกัน บ ารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารอุปกรณ์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 40,000 - ครัง้ที่ 1  25-27 ก.พ.62 100 0 100 50 0 50 -                         -   -           -         0.00 0.00
(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจงัหวัดลูกข่าย ของการด าเนนิการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(หากท างาน

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ อยา่งน้อยปีละ 2 
คร้ัง

ครัง้ที่ 2 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็2 คร้ัง แบ่ง

ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

จังหวดัลูกข่าย ได้แก่ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

นครศรีธรรมราช กระบี ่ตรัง ค่าเป้าหมาย

และพทัลุง 100)

ระยะเวลา คร้ังที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62

คร้ังที ่2  1 เม.ย.62-30 ก.ย.62

3.การนเิทศงานและใหค้ าปรึกษา จัดใหเ้จ้าหนา้ทีพ่บปะข้าราชการ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 40,000 - ครัง้ที่ 1  25-27 ก.พ.62 100 0 100 50 0 50 -                         -   -           -         0.00 0.00

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ นายช่างไฟฟา้ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ของการด าเนนิการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(หากท างาน

การส่ือสารแก่เจ้าหนา้ทีจ่ังหวดั ทีจ่ังหวดัลูกข่าย อย่างนอ้ยปลีะ 2 
คร้ัง

ครัง้ที่ 2 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็2 คร้ัง แบ่ง

ลูกข่ายในความรับผิดชอบ  - ท าความเข้าใจในการปฏบิติังาน คร้ัง การท างานครบ 100 ของ เป็นคร้ังละ50%

ระยะเวลา คร้ังที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62  - รับฟงัปญัหาและข้อคิดเหน็ ทกุคร้ัง) หากท างานได้

คร้ังที ่2  1 เม.ย.62-30 ก.ย.62  - ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน ค่าเป้าหมาย

100)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

4.การใหบ้ริการรถดาวเทยีม
เคล่ือนที่

 - ใหบ้ริการรถยนต์ส่ือสารดาวเทยีม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 ตามภารกิจ - 1. ภารกจิถวายความปลอดภัย 100 100 200 25 25 50 -                         -   -           -         0.00 0.00

เคล่ือนที่ เพือ่ภารกิจถวายความปลอดภยัด้าน ของการใหบ้ริการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การส่ือสารแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

 ตลอดถึงพระบรมวงศานวุงศ์ทกุ
พระองค์

ต ารวจตระเวณชายแดนบา้น การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ และพืน้ทีท่ีไ่ด้รับ ควนมีชัย อ.ชะอาด จ.นครศรี ทกุคร้ัง) หากท างานได้

การมอบหมาย ธรรมราช วันที่  15 ม.ค.62 ค่าเปา้หมาย 100)

 - สนบัสนนุภารกิจของรัฐบาลและ 2.ร่วมกับรถยนต์ส่ือสาร
กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ
การ

ดาวเทยีม ศสข.10 (สุราฎร์ธาน)ี

ต่างๆ และจังหวดัลูกข่าย เมื่อมีการร้อง
ขอ

ภารกิจถวายความปลอดภยั

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกติิคุณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรี

ธรรมราช วนัที ่31 ม.ค.-1ก.พ.62

3.การกิจถวายความปลอดภยั

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

สิริภาจุฑาภรณ์ โรงแรมพมิาลัย

รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เก่าะลันตา

จ.กระบี ่วนัที ่30 ม.ค.-3 ก.พ.62

4.ทดสอบรถยนต์ส่ือสารดาวเทยีม

ณ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

วนัที ่14 มี.ค.62

5. สนบัสนนุการส่ือสารในการ

ประชุม รมต.อาเซียนด้านดิจิทลั

โรงแรมบนัยันทรี อ.ถลาง

จ.ภเูก็ต วนัที ่27-31 มี.ค.62
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

๕. ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสวา่ง  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100            40,000 1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2562

100 60 160 25 0 25 6,232.00 0.00 6,232.00 15.58 0.00 15.58

 บริเวณภายในและภายนอก อาคาร ศสข.๑๑ (นศ.) โดยการติดต้ัง ของการด าเนนิงาน รายงานปรับยอด (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม่เติมและเปล่ียนสวทิส์ สายไฟฟา้            27,000 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

และการส่ือสารเขต ๑๑  หลอดไฟฟา้ ภายในและภายนอกอาคาร การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 (นครศรีธรรมราช) ทีช่ ารุดเสียหายจากการใช้งาน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าเปา้หมาย 100)

6.พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยี พฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 งบปกติ - 20-21 มีนาคม 2562 100 100 200 25 25 50 5,260.00                  -   5,260.00    0.00 0.00

สารสนเทศและการส่ือสาร ด้าน และการส่ือสาร  ด้านการบริหารจัดการ ของการด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

การบริหารจัดการเครือข่าย เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ การส่ือสาร ตลอดจนถึงด้านอืน่ๆ ที่
เกีย่วข้อง

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ส่ือสาร โดยด าเนนิการจัดส่งเจ้าหนา้ทีข่อง 
ศสข.11(นคศรีฯ)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เพือ่พฒันา ค่าเปา้หมาย 100)

คุณภาพบคุลากรร่วมกับ ศสส., จังหวดั
และหน่วยงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัด้าน ICT

 ซ่ึงด้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมกจิกรรม

7.การใหบ้ริการระบบการ ใหบ้ริการระบบการประชุมวดีีทศัน์ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200 25 25 50 -                         -   -           -         0.00 0.00

ประชุมวดีีทศันท์างไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ใหก้ับส่วนราชการต่าง ๆ ของการใหบ้ริการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ ตามทีไ่ด้รับการร้องขอ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ประชุมทางไกล (MCU) การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

8.การใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ใหบ้ริการรับ – ส่งข่าวสารผ่าน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 95 - - 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200 25 25 50 -                         -   -           -         0.00 0.00

ผ่านระบบ เคร่ืองมือส่ือสารของหนว่ยงาน ของการใหบ้ริการ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

  1. ระบบโทรสาร (FAX) รับ – ส่ง ข้อมูล ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

  2. ระบบ E-mail ข่าวสารได้100% การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
  3. ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์  - แบบรายงาน

สถิติ
ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 สถิติข่าว รับ - ส่ง 
รายเดือน

ค่าเปา้หมาย 100)

9. จา้งเหมาบริการท าความสะอาด จ้างเหมาท าความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความส าเร็จ ระดับ 5          108,000          105,000  ไตรมาสที ่1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200 12 64 76 26,250.00 26,250.00 52,500.00 25.00 25.00 50.00

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ก าหนดคิดร้อยละของการด าเนินงาน ของการด าเนนิงาน รายงานปรับยอด อัตราจ้างเดือนละ  1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างเหมาท าความสะอาด          105,000 8,750 บาท ประจ าปี 2562 = 15%

ประจ าป ี2562  = 15% 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับ
จ้าง2. ด าเนนิการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%  =15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและท าสัญญา 3. ขออนมุัติจ้ดจ้างและท า

จ้าง = 22% สัญญาจ้างฯ =22%

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
 คร้ัง

4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

คร้ัง ๆ ละ 2%  รวม 24% จ านวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 12 งวด 5. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

คิดงวดละ 2% รวม 24%  ไตรมาสที ่2 (ม.ค.62-ม.ีค.62)

5. ส่งเบกิจ่ายเงินค่าจ้าง จ านวน 
12  คร้ัง

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล

งวด ๆ ละ 2%  รวม 24% จ านวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%
2. เบิกจา่ยเงิน 3 งวด ๆ ละ 8,750 บาท

 (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสม
ยกมา

รวม
สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

10. การประหยัดพลังงานของ ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 -                  -   1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200 25 25 50 -                         -   -           -         0.00 0.00

หนว่ยงาน  - ประชุมชี้แจงวธิกีาร ของการด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - ติดตามแก้ไข ใหม้ีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

ประหยัดพลังงาน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ในการใช้พลังงาน ทกุคร้ัง) หากท างานได้
ไฟฟ้าและน้ าประปา ค่าเปา้หมาย 100)

 - แบบรายงาน

มาตรการประหยัด

พลังงานรายเดือน

11. การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ  - ตรวจสอบและเบกิจ่ายเงิน ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 98      764,000.00      764,000.00 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200 25 25 50 112,842.62    103,720.69 ####### 14.77      13.58 28.35

ประจ าป ี2562  - จัดท าบญัชีควบคุมและสถิติ ของการด าเนนิงาน (ยังรวมค่าสาธารณูปโภค)(ยังรวมค่าสาธารณูปโภค) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - รายงานการเบกิจ่ายเงิน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็แบง่เปน็ไตรมาส

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

1.งานสารบรรณหนงัสือผ่าน  -เปดิระบบสารบญัอิเล็กทรอนกิส์ ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ทุกวันจะท าการเปิดระบบ
สารบัญ

100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ระบบสารบญัอิเล็กทรอนกิส์  -ลงรับหนงัสือพร้อมปร้ินเอกสาร ความส าเร็จ อิเล็กทรอนกิส์เพือ่รับ และส่ง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -ลงทะเบยีนรับ ของการ หนังสือผ่านทางระบบฯ และ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

 -น าเสนอผู้บงัคับบญัชา ด าเนนิงาน ปร้ินเอกสารเพือ่เสนอผู้บงัคับ การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -แจกจ่ายงานใหผู้้รับผิดชอบ บญัชาแจกจ่ายมอบหมาย ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ผู้รับผิดชอบ ค่าเปา้หมาย 100)

2.รายงานผลการเบกิจ่าย  -รวบรวมข้อมูลผลการเบกิจ่าย จัดท ารายงาน รายงาน 12 - - รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบ 100 100 200 0 25 25 -                       -   -           -           0.00 0.00

งบประมาณประจ าป ี2562 งบประมาณรายเดือน ส่งให ้ศสส.สป. (ราย ประมาณประจ าปงีบประมาณ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  -จัดท ารายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา (รายเดือน) เดือน) พ.ศ. 2562 ประจ าเดือน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

 -ส่งรายงานให ้ศสส.สป. ตูลาคม 2561-เดือนมีนาคม
2562

การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
ส่งให้ ศสส.สป. ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

3.งานรายงานผลการปฏบิติั การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏบิติั จัดท ารายงาน รายงาน 4 - - รายงานผลการปฏบิติัตามแผน 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ตามแผนปฏบิติัการของศูนย์ ราชการตามแผนปฏบิติัราชการ ส่งให ้ศสส.สป. (ราย ปฏบิติัราชการประจ าปงีบ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส) ไตร ประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

การส่ือสาร รายไตรมาส มาส) (เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2561) การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าปี ,ไตรมาส 2 (เดือนมกราคมถึงเดือน ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - จัดท ารายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา มีนาคม 2562) ให ้ศสส.สป. ค่าเปา้หมาย 100)

 - ส่งรายงานให ้ศสส.สป.

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

4. โครงการบ ารุงรักษาเชิง บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ยังไม่ได้ด าเนนิการ 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0 0.00

ปอ้งกัน (Preventive ส่ือสารและอุปกรณ์ ICT ทีใ่ช้งาน ของการด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Maintenance : PM) ประจ า ศสข.12 (สงขลา) และของ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ จังหวดัในเขตรับผิดชอบใหส้ามารถ การท างานครบ 100% ของ ละ 25%)

 ICT ทีใ่ช้งานประจ า ศสข.12 ใช้งานได้ตามปกติ (ปลีะ 2 คร้ัง) ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 (สงขลา) และของจังหวดัใน ค่าเปา้หมาย 100)

เขตรับผิดชอบ

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62

5.การบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการการจ้างเหมา ซ่อมแซม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ด าเนนิการตามเปา้หมาย 25 0 25 0 0 0 -                       -   -           -           0.00 0.00

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) และบ ารุงรักษาโครงการกล้องโทรทศัน์ ของการด าเนนิงาน ตามหว้งเวลา (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ วงจรปดิ (CCTV) จังหวดัชายแดนภาคใต้ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)

6.โครงการวางเครือข่ายระบบ  - สนบัสนนุรถส่ือสารดาวเทยีมใน ร้อยละ ร้อยละ 100 - - ด าเนินการน ารถส่ือสาร
ดาวเทียม

100 100 200 25 25 50 -                       -   -           -           0.00 0.00

ส่ือสารดาวเทยีมเคล่ือนที่ พืน้ทีรั่บผิดชอบและตามทีร้่องขอ ความส าเร็จ เคล่ือนที่ออกปฏิบัติถวายความ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62  - จดัท าแผนงานการใช้รถส่ือสารดาวเทียม ของการ ปลอดภยัด้านการส่ือสารแด่ ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

 - ขออนมุัติเดินทางไปราชการ ด าเนนิงาน พระบรมวงศานวุงศ์ จ านวน การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)
 - อ านวยการประสานงานกบัหน่วยงานที่ร้องขอ 1 คร้ัง ทกุคร้ัง) หากท างานได้

 - ติดต้ังวางระบบส่ือสาร ค่าเปา้หมาย 100)

7.การใหบ้ริการระบบประชุม ใหบ้ริการระบบประชุมร่วมผ่านระบบ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ได้ด าเนนิการใหบ้ริการประชุม 100 100 200 25 25 50 -                       -   -           #VALUE! 0.00 #VALUE!

วดิีทศันท์างไกล (VCS) และ VCS ทกุกระทรวง ทบวง กรม  และ ของการด าเนนิงาน ผ่านระบบวดีีทศันท์างไกล (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุมระบบ MCU หนว่ยงานทีร้่องขอ จ านวน 5 คร้ัง 2 หนว่ยงาน ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 ประกอบด้วย มท.,  ศสส.สป. การท างานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทกุคร้ัง) หากท างานได้

ค่าเปา้หมาย 100)
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ศสข.12 (สงขลา)
(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขัน้ตอนและหรือวิธีการ ตวัชีว้ัดแผนงาน/
ด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขัน้ตอนด าเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการด าเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ) เน้ืองาน/ขัน้ตอน ไตร

มาสน้ี
สะสมยกมา รวม

สะสม
(ยกไป)

ร้อยละของ
ไตรมาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม 
(ยกไป)

 ไตรมาสน้ี  สะสมยกมา  รวมสะสม 
(ยกไป)

ร้อยละไตร
มาสน้ี

ร้อยละ
สะสม 
ยกมา

 รวมร้อย
ละสะสม(ยก

ไป)

เปา้หมาย งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

จ านวนเงินที่
ท าสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง

จ้าง) - โอนให้
.....

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ผลผลิต : ส่วนราชการมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม 2562 ถึงเดอืน มนีาคม 2562)  งบด าเนินงาน

                                                                        ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 2562 ถึงเดอืนมนีาคม 2562)                                               หน่วย : บาท
ผลการด าเนินงาน ผลการเบกิจ่าย

ค่าเปา้หมายที่ท าได้ ค่าเปา้หมายคิดเปน็ร้อยละ จ านวนเงินเบกิจ่าย (บาท) ผลเบกิจ่ายคิดเปน็ร้อยละ (%)

8.การนเิทศงานและการให้ ด าเนนิการนเิทศงานตรวจติดตาม ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - ยังไม่ได้ด าเนนิการ 0 0 0 0 0 0 -                       -   -           -           0.00 0.00

ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและ ปญัหา/อุปสรรค และแนวทางการ ของการด าเนนิงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การส่ือสารสถานส่ืีอสารในลูกข่าย แก้ไขปญัหา ท าครบตามขัน้ตอนถือวา่เปน็ แบง่เปน็ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.61-ก.ย.62 การท างานครบ 100 ของ ละ 25%

ทกุคร้ัง) (หากท างานได้
ค่าเปา้หมาย 100)
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ที่ปรึกษา 
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