รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ไตรมาสที่ 2
ประจําปงบประมาณ 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

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

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

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป. ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)
แผนงาน : ยุทธศาสตร1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ4นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส4วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

หน4วยงาน
กลุมงานอํานวยการ
กลุมงานติดตามประเมินผลฯ
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
กลุมงานโครงสร(างพื้นฐาน
กลุมงานยุทธศาสตร.ฯ
ศสข. 1 พระนครศรีฯ
ศสข.2 ชลบุรี
ศสข.3 นครปฐม
ศสข.4 นครราชสีมา
ศสข.5 อุดรธานี
ศสข.6 ขอนแกน
ศสข.7 เชียงใหม
ศสข.8 พิษณุโลก
ศสข.9 นครสวรรค.
ศสข.10 สุราษฎร.ฯ
ศสข.11 นครศรีฯ
ศสข.12 สงขลา
รวม

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

แลวเสร็จปกติ
1
1
1
1
1
1
2
8

ระหว4างดําเนินการ
5
7
22
16
10
7
10
8
3
12
13
10
8
6
18
15
14
9
193

ยังไม4ไดดําเนินการ
1
3
3
3
2
4
4
2
22
ข

สรุ ป งบประมาณแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวย : บาท
งบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : พื้นฐานด(านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

438,029,600

438,029,600

1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 14 รายการ

139,021,400

139,021,400

1.2 คาสาธารณูปโภค

273,624,600

273,624,600

25,383,600

25,383,600

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

-

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ0าย

คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ถึ ง เดื อน
มี .ค.62 ผลการขอเบิ ก จาก ศสส.สป. ไป
189,995,669.19
กค.สป. จํานวน 189,198,158.87 บาท และ
โอนคาจ( างบํ ารุ งรั กษาและซอมแซมระบบ (ไตรมาส 1+2)
กล( อง CCTV ในพื้ นที่ 5 จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต( จํานวน 33,649,000 บาท

ร1อยละ

43.37

-

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

387,154,100

387,154,100

27,700,000

27,700,000

46,453,571.00

12.00

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

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

จัดทํารายงานการตรวจรับและสงเรื่อง
เบิกจายเงินงวดที่ 4 จํานวน 19,320,000
บาท วันที่ 20 มี.ค. 62 รวมรายการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งจํานวน
27,300,000 บาท

ค

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

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

387,154,100

387,154,100

13,345,000

13,345,000

ทําสัญญากับบริษัท บีทามสT โซลูชั่น จํากัด เลขที่
สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2 มี.ค. 61 ดําเนินงานแล(ว
เสร็จ 60 % การเบิกจายเบิกเงินลวงหน(า และเบิก
งวดที่ 1-3 จํ านวน 6,925,000 บาท ขณะนี้ อยู
ระหวางการดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4

30,659,200

30,659,200

32,498,500

32,498,500

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 อยูระหวางการ
เบิกจายงบประมาณ การดําเนินงานติดตั้งอุปกรณTแล(ว
จํานวน 76 จังหวัด ในสวนของ 878 อําเภอ จะติดตั้ง
อุปกรณTแล(วเสร็จในเดือน มีนาคม 2562
อยูระหวางรอลงนามสัญญา

เบิกจ0าย

ร1อยละ

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

ง

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

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,029,600

387,154,100

825,183,700

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

387,154,100

387,154,100

8,100,000

8,100,000

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วย
การจัดซือ้ จัดจ(างฯ ได(ประกาศ ผู(ชนะการเสนอ
ราคา บริษทั เวสเทิรTน กรุbป (ประเทศไทย) จํากัด
วงเงินทั้งโครงการ 26,600,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ขณนีอ้ ยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 2

1. จัดหาครุภัณฑTคอมพิวเตอรT

17,232,000

17,232,000

2. จัดหาครุภัณฑTเครื่องปรับอากาศ

61,890,300

61,890,300

3. โครงการจัดหาครุภัณฑTกล(องโทรทัศนTวงจรปgด (CCTV)

37,671,200

37,671,200

สงราง (Term of Reference : TOR)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ขึ้นประชาพิจารณTฯ
28 ก.ย. – 7 มี.ค. 2562 กําหนดยื่นซอง
เสนอราคา 4 เม.ย. 2562
อยูระหวางการโอนงบประมาณ และ
บางสวนอยูในขันตอนการจัดซื้อจัดจ(าง
อยูระหวางดําเนินการ

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3

51,106,000

51,106,000

อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง (Term
of Reference : TOR)

5. โครงการพัฒนาเครือขายวิทยุสอื่ สารเพื่อการบริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2

70,901,900

70,901,900

อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง (Term
of Reference : TOR)

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

เบิกจ0าย

ร1อยละ

รายการปเดียว

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

โอนงบประมาณ
จํานวน 13,312441.00 บาท

21.51

จัดทําราง (Term of
Reference:TOR) แล(วเสร็จ อยูใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ(าง
จัดทําราง (Term of
Reference:TOR) แล(วเสร็จ อยูใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ(าง

จ

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

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที9ได้
รับจัดสรรตามประเภทรายจ่ายประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. จัดทําแผน
ปฏิบตั ิราชการประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
การดําเนิ นงานตามระยะเวลาที9กาํ หนด

ออกแบบฟอร์ มการรายงานผลพร้อมทั8ง
แจ้งแนวทาง วิธีการ ช่องทางในการรายงาน
ผล

จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําปี

รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ เสนอปั ญหา /
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ศสส. รายไตรมาส และประจําปี เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ

นํารายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ศสส.

จ

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
สารบัญ
แผนงาน : ยุทธศาสตร$พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ)นดิน
ส)วนกลาง
ศสข. 1 – 12
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส)วนกลาง
ศสข. 1 – 12

หนา
ก
ข–จ
ฉ
ช
1 – 14
15 – 33
34 – 73
74 – 157

ฉ

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ส่วนกลาง

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เครือ่ งปรับอากาศ แยกเป็น
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
จัดซือ้ จัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงิน

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ
รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

100

61,890,300

ของการดาเนินการ
100

4,316,900

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

0

15

15

0

15

15

-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =20%
4. ลงนามสัญญา =10%
5. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
6. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
7.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
ยังอยูร่ ะหว่างคณะกรรมการได้
ได้ดาเนินการปรับแก้การกาหนด
คุณลักษณะ

1

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
วิทยาลัยมหาดไทย

1.3 ค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
ของ ศสข. จานวน 7 เขต ประกอบ
1.3.1 ศสข.3 (นครปฐม)
1.3.2 ศสข.5 (อุดรธานี)
1.3.3 ศสข.6 (ขอนแก่น)
1.3.4 ศสข.7 (เชียงใหม่)
1.3.5 ศสข.9 (นครสวรรค์)
1.3.6 ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
1.3.7 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
โอนจัดสรรให้

100

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
โอนจัดสรรให้จังหวัด

100

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
โอนจัดสรรให้จังหวัด

100

6,153,800

ประกอบด้วย
1.4.1 จังหวัดเชียงราย
1.4.2 จังหวัดเพชรบูรณ์
1.4.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.4.4 จังหวัดกาแพงเพชร
1.4.5 จังหวัดนครสวรรค์
1.4.6 จังหวัดพะเยา
1.4.7 จังหวัดพิจิตร
1.4.8 จังหวัดพิษณุโลก
(มีต่อ)

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ
รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง

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

1.4. ค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
ของสานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

50,587,400
8,188,100
683,400
343,400
879,800
641,300
2,712,500
551,800
446,000

724,200
92,000
240,000
78,400
64,500
89,300
160,000

ไตรมาส 2 โอนจัดสรร
ได้ 6 เขต จาก 7 เขต
85.714
1 ศสข.3 (นครปฐม)
2 ศสข.5 (อุดรธานี)
3 ศสข.6 (ขอนแก่น)
4 ศสข.9 (นครสวรรค์)
5 ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
6 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

ไตรมาส 2 โอนจัดสรร
11,054,592 ได้ 12 เขต จาก 29 เขต
-

41.379

0
0

85.714
0

85.71
100

0
0

85.71
100

724,200
92,000
240,000
78,400
64,500
89,300
160,000

-

0

41.379

85.71

0

85.71

11,054,592
-

-

332,021
739,000
-

332,021
739,000
-

374,444
436,200

374,444
436,200

724,200

87.02

-

87.02

11,054,592

21.85

-

21.85

-

2

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ
รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

1.4. ค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ
ของสานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบด้วย (ต่อ)
1.4.9 จังหวัดลาปาง
1.4.10 จังหวัดลาพูน
1.4.11 จังหวัดอุทยั ธานี
1.4.12 จังหวัดนครนายก
1.4.13 จังหวัดลพบุรี
1.4.14 จังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.15 จังหวัดสิงห์บรุ ี
1.4.16 จังหวัดระยอง
1.4.17 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.4.18 จังหวัดชัยภูมิ
1.4.19 จังหวัดเลย
1.4.20 จังหวัดสกลนคร
1.4.21 จังหวัดอุดรธานี
1.4.22 จังหวัดชุมพร
1.4.23 จังหวัดตรัง
1.4.24 จังหวัดพัทลุง
1.4.25 จังหวัดระนอง
1.4.26 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4.27 จังหวัดยะลา
1.4.28 จังหวัดสตูล
1.4.29 จังหวัดนราธิวาส

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

-

-

678,800

678,800

348,900
1,399,000
469,676.50
-

348,900
1,399,000
469,676.50
-

819,950

819,950

-

347,600
2,079,000
3,030,000

-

347,600
2,079,000
3,030,000

3

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แยกเป็น
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT)
ของ ศสข. จานวน 3 เขต ประกอบ
2.1.1 ศสข.4 (นครราชสีมา)
2.1.2 ศสข.7 (เชียงใหม่)
2.1.3 ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

100

100

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

123,692 ไตรมาสที่ 2 โอน 1 เขต
- ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

ประกอบด้วย
2.1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์
2.2.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2.3 จังหวัดกาแพงเพชร
2.2.4 จังหวัดตาก
2.2.5 จังหวัดพะเยา
2.2.6 จังหวัดพิจิตร
2.2.7 จังหวัดลาพูน
2.2.8 จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2.9 จังหวัดนนทบุรี
2.2.10 จังหวัดปราจีนบุรี
2.2.11 จังหวัดเพชรบุรี
2.2.12 จังหวัดลพบุรี
2.2.13 จังหวัดสระบุรี
(มีต่อ)

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

100
360,000 พ.ค.62

1,004,000
560,000
พ.ค.62พ.ค.62

36,612,000
360,300
1,005,500
572,000

1,703,800
-

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

33.333

0

33.333

33.33

0

33.33

123,692

2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT)
ของสานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ
รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง

37,671,200

ของการดาเนินการโอนจัดสรร
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
โอนจัดสรรให้จังหวัด

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

-

123,692
-

-

123,692

11.68

1,703,800.00

4.65

-

11.68

123,692
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซือ้
24.138
จัดจ้าง
ไตรมาส 2 โอน 7 จังหวัด
2.1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์
2.2.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2.3 จังหวัดกาแพงเพชร
2.2.4 จังหวัดตาก
2.2.5 จังหวัดพะเยา
2.2.6 จังหวัดพิจิตร
2.2.7 จังหวัดลาพูน
2.2.8 จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2.9 จังหวัดนนทบุรี
2.2.10 จังหวัดปราจีนบุรี
2.2.11 จังหวัดเพชรบุรี
2.2.12 จังหวัดลพบุรี
2.2.13 จังหวัดสระบุรี
(มีต่อ)

0.0

24.14

24.138

0

24.14

1,703,800

-

0

4.65

-

-
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT)

2.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT)

ของสานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ของสานักงานจังหวัด 29 จังหวัด

ประกอบด้วย (ต่อ)
2.2.14 จังหวัดอ่างทอง
2.2.15 จังหวัดจันทบุรี
2.2.16 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2.17 จังหวัดชัยภูมิ
2.2.18 จังหวัดนครพนม
2.2.19 จังหวัดบุรีรัมย์
2.2.20 จังหวัดมหาสารคาม
2.2.21 จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2.22 จังหวัดเลย
2.2.23 จังหวัดอานาจเจริญ
2.2.24 จังหวัดอุดรธานี
2.2.25 จังหวัดกระบี่
2.2.26 จังหวัดชุมพร
2.2.27 จังหวัดตรัง
2.2.28 จังหวัดพัทลุง
2.2.29 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

274,500
770,000
1,965,000
796,500
358,800
4,401,300
462,000
2,784,000
498,300
450,000
498,100
498,100
679,000
699,000
1,013,500
3,455,000

ประกอบด้วย (ต่อ)
274,500 2.2.14 จังหวัดอ่างทอง
- 2.2.15 จังหวัดจันทบุรี
2.2.16 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2.17 จังหวัดชัยภูมิ
2.2.18 จังหวัดนครพนม
2.2.19 จังหวัดบุรีรัมย์
2.2.20 จังหวัดมหาสารคาม
- 2.2.21 จังหวัดร้อยเอ็ด
491,200 2.2.22 จังหวัดเลย
440,000 2.2.23 จังหวัดอานาจเจริญ
- 2.2.24 จังหวัดอุดรธานี
498,100 2.2.25 จังหวัดกระบี่
2.2.26 จังหวัดชุมพร
2.2.27 จังหวัดตรัง
2.2.28 จังหวัดพัทลุง
2.2.29 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ
รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

274,500
-

491,200
440,000
498,100
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงิ
นที่ าเนินการ/ขนั้ ตอนดาเนินการ/
ขัน้ ตอนด
ทาสัญผลการด
ญา/ าเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
จ้าง) - โอนให้
.....

1.ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดาเนินการจ้างทาการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ
5
13,345,000
27,700,000 ผลดาเนินการ งบประมาณปี
ไตรมาสที่ 2 2562
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
(งบเฉพาะปี 2562)
เบิกจ่ายงวดที
ยจริงเป็่ 3นเงิวงเงิ
นล่นวงหน้าและเงิน
สานักงานปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี 2562
งบผูกพัน
งวดที
2,770,000.่ 1-3 จานวน
บาท 6,925,000.เรียบร้อยแล้วบาท
มหาดไทย
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
10%
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดาเนินการงวด
การตรวจรับ
สัญญาเลขที่ 22/2561 ลงวันที่
- ตรวจรับงาน
งานที
งานงวดที
่ 4่4
2 มีนาคม 2561 กับ
- งานงวดที่ 3
10%
บริษัท บีทามส์ โซลูชนั่ จากัด
- งานงวดที่ 4
50%
วงเงินสัญญา 27,700,000 บาท
- งานงวดที่ 5
30%
(540 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ครบ 24 สิงหาคม 2562)
แบ่งงวดงานงวดเงิน จานวน 5 งวด *และหักคืนเงินล่วงหน้า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที่ 1=1,385,000.- บาท (30 วัน=1 เม.ย.61) หักเงินล่วงหน้า 831,000.- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 2=1,385,000.- บาท (120 วัน=30 มิ.ย.61) หักเงินล่วงหน้า 831,000.- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 3=2,770,000.- บาท (240 วัน=28 ต.ค.61) หักเงินล่วงหน้า 1,108,000.- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัทฯ 1,662,000.- บาท
*งวดที่ 4 =13,850,000- บาท (480 วัน=25 มิ.ย.62) หักเงินล่วงหน้า 1,385,000.- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัท 12,465,000.- บาท
งวดที่ 5 (สุดท้าย)=8,310,000.- บาท (540 วัน=24 ส.ค.62) หักเงินล่วงหน้า ----- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัท 8,310,000.- บาท
ปัจจุบนั ณ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 โครงการนีผ้ ูกพันงบประมาณ 3 ปี **วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นวงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 จานวนเงิน 4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวนเงิน 10,200,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจ่ายประจาปีปี พ.ศ. 2562 จานวนเงิน 13,345,000.- บาท **

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยก
ยกมา (ยกไป)
ไป)
25
13
38
38
13
51

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

6,925,000 6,925,000

-

25

25.00

(รวมเบิกจ่าย
งวดที่ 1-3 และ
*รวมเบิกเงินล่วงหน้า

ของงวดงานที่ 4*)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
30,659,200
204,447,700
การประชุมวีดิทศั น์ทางไกล
เฉพาะงบปี 2562
(Video Conference System)
(งบผูกพัน)
ของกระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 30/2561 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2561
204,917,362
กับบริษัท แพลท เนรา จากัด
กรอบวงเงินจัดหาครั้งนี้
(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62)
กรอบวงเงินสานักงบประมาณ
(ถ้ามีเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% =30,667,155.- บาท) หักออกจากงวดงานทัง้ 4 งวด)
226,087,000
แบ่งงวดงานงวดเงิน จานวน 4 งวด
งวดที่ 1=42,198,005.28 บาท (150 วัน=4 ต.ค.61) หักเงินล่วงหน้า 6,329,700.79 บาท คงเหลือจ่าย 35,868,304.49 บาท
งวดที่ 2=58,696,934.67 บาท (300 วัน=3 มี.ค.62) หักเงินล่วงหน้า 8,804,540.20 บาท คงเหลือจ่าย 49,892,394.47 บาท
งวดที่ 3=68,489,979.50 บาท (420 วัน=1 ก.ค.62) หักเงินล่วงหน้า 10,273,496.93 บาท คงเหลือจ่าย 58,216,482.57 บาท
งวดที่ 4 (สุดท้าย)=35,062,780.55 บาท (540 วัน=29 ต.ค.62) หักเงินล่วงหน้า 5,259,417.08 บาท คงเหลือจ่าย 29,803,363.47 บาท
ผูกพันงบประมาณ 8 ปี โดยวงเงินทีไ่ ด้รับเป็นกรอบวงเงินตั้งงบประมาณ 226,087,000.- บาท
- งบประมาณปี 2556 = 45,217,400.- บาท
- งบประมาณปี 2557 = 63,147,800.- บาท
- งบประมาณปี 2558-2561 ไม่ได้รับงบประมาณ
- งบประมาณปี 2562 = 30,659,200.- บาท
- งบประมาณปี 2563 = 87,062,200.- บาท
2.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และเชื่อมโยง 1. จัดทา TOR
5,000,000
4,960,000
ร้อยละ
100
100
เครือข่ายสื่อสาร ณ ตาหนักทิพย์ 2. จัดหาตัวผู้รับจ้าง
พิมาน (งบโอนเปลี่ยนแปลง ปี2561) 3. ลงนามในสัญญา
สัญญาเลขที่ 41/2561 ลงวันที่ 4. ตรวจรับ
28 กันยายน 2561
กับบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น
เอ็นจิเนียริ่ง เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
วงเงิน 4,960,000 บาท (120 วันนับถัดจากลงนามสัญญา ครบ 26 ม.ค.62)

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

อยูร่ ะหว่างติดตั้งอุปกรณ์
ในงวดงานตามโครงการฯ
ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงาน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร้อย ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ละสะสม
(ยกไป) ไตร
ยกมา (ยกไป)
มาสนี้
0
65
65
0
65
65

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
35,868,304

30,667,155 66,535,459
(เบิกเงินล่วงหน้า 15%)

17.54

15.00

32.54

100.00

0

100.00

งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

การดาเนินงานอุปกรณ์แล้ว
จานวน 76 จังหวัด ในส่วน
ของ 838 อาเภอจะติดตั้ง
อุปกรณ์แล้วเสร็จเดือน มี.ค.62

ไตรมาสที่ 2

22

78

100

100

0

100

4,960,000

-

4,960,000

ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทา TOR =20%

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง

เป้าหมาย

ร้อยละ

100

100

51,106,000

เครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดหาผู้รับจ้าง =40%
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 3.กาหนดแนวทางวิธดี าเนินงาน=10%

สื่อสารเพือ่ การบริหารราชการ
แผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย
ระยะที่ 2)

2.จัดหาผู้รับจ้าง =40%
3.กาหนดแนวทางวิธดี าเนินงาน=10%
4.กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง=15%
5. ตรวจรับงาน = 15%

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

-

-

0

0

0.00

0

0.00

จัดทาร่างขอบเขตของงาน
(Term Of Reference: TOR) เรียบร้อย

4.กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง=15%
5. ตรวจรับงาน = 15%
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุ 1.จัดทา TOR =20%

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร
สะสมยกมา
รวม ร้อย ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ละสะสม
(ยกไป) ไตร
ยกมา (ยกไป)
มาสนี้
0
20
20
0
0
0

อยูร่ ะหว่างเสนอในขัน้ ตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ

100

100

70,901,900

ไตรมาสที่ 2

0

20

20

0

0

0

-

จัดทาร่างขอบเขตของงาน
(Term Of Reference: TOR) เรียบร้อย

อยูร่ ะหว่างเสนอในขัน้ ตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงการระบบรักษาความ อยูห่ ว่างดาเนินการตามสัญญา
ปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ดับเพลิง)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

100

27,700,000
(เฉพาะเงินงบปี 2562

ของการดาเนินการงาน

งบผูกพัน

ผูกพัน 3 ปี วงเงินงบประมาณ
70,000,000 บาท แยกเป็น
-ปี 2560 = 14,000,000.- บาท
-ปี 2561 = 27,300,000.- บาท
-ปี 2562 = 27,700,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่
31 มี.ค.60 (480 วัน) ครบ 24 ก.ค.61 วงเงินสัญญา 69,000,000.- บาท
บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จากัด (ผู้รับจ้าง)
แบ่ง 4 งวด (แบ่งร้อยละผลการเบิกจ่าย) ดังนี้
งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท =20%
งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 4(งวดสุดท้าย) =19,320,000.- บาท =28 %
2. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย 1. จัดทา TOR = 20%
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ไร้สายระยะไกลของกระทรวง 2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
ของการดาเนินการงาน
มหาดไทย ผูกพัน 2 ปีงบประมาณ 3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน =10%
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง =15%
วงเงินงบประมาณ
5. ตรวจรับงาน = 15%
96,2000,000 บาท แยกเป็น
-ปี 2562 = 24,050,000.- บาท
-ปี 2563 = 72,150,000.- บาท

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

69,000,000 ไตรมาสที่ 2
จัดทารายงานตรวจรับและส่ง
เรื่องเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4
งวดสุดท้าย จานวน
19,320,000 บาท วันที่
20 มีนาคม 2562 รวมการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
26

74

100

26

74

100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อยละ
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม สะสม(ยกไป)
ยกมา
19,320,000

49,680,000

69,000,000

28.00

72

100.00

-

0

0.00

(เบิกจ่ายเงิน
งวดที่ 1-3)

ส่งเงินงบประมาณ พ.ศ.2562
ทัง้ หมด 27,300,000.-บาท

100

24,050,000
(เฉพาะเงินงบปี 2562

งบผูกพัน

0

ไตรมาสที่ 2

20

20

40

20

20

40

-

-

-

1.ประกาศร่างเอกสารประกวดฯ
และราคากลาง 28 ม.ค.62

2. ประกาศเชิญชวนวันที่ 8 ก.พ.62
- ขอรับเอกสารดาวน์โหลด
8 ก.พ.62-12 มี.ค.62
- ยืน่ ข้อเสนอราคา 13 มี.ค.62
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3. โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพความปลอดภัย
สายดิน (Ground System)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
เป้าหมาย

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

1. จัดทา TOR = 20%
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
ของการดาเนินการงาน
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน =10%
ระบบเครื่องมือสื่อสาร ผูกพัน 4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง =15%
2 ปีงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 5. ตรวจรับงาน = 15%
60,000,000 บาท แยกเป็น
-ปี 2562 = 12,000,000.- บาท
-ปี 2563 = 48,000,000.- บาท

งบประมาณ (บาท)

100

12,000,000
(เฉพาะเงินงบปี 2562

งบผูกพัน

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....
0

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
20

20

40

20

20

40

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อยละ
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม สะสม(ยกไป)
ยกมา
-

-

-

-

0

0.00

1.ประกาศร่างเอกสารประกวดฯ
และราคากลาง 31 ม.ค.62

2. ประกาศเชิญชวนวันที่ 15 ก.พ.62
- ขอรับเอกสารดาวน์โหลด
15 ก.พ.62-19 มี.ค.62
- ยืน่ ข้อเสนอราคา 20 มี.ค.62
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/

ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขัน้ ตอนดาเนินการ/

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระทรวงมหาดไทย
ผูกพัน 2 ปี วงเงินงบประมาณ
27,000,000 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท
- ปีงบประมาณปี 2562 =
21,600,000 บาท

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ระบบ
1
4
ร่างขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) และ
กาหนดหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาผู้
ชนะ
การเสนอราคาโครงการพั
ฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของกระทรวงมหาดไทย
*ร้อยละของการ ร้อยละ 100
2.จัดทาร่างขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) ดาเนินการหาผู้รับจ้าง
เพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
กาหนดร่างขอบเขตการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค.61-ก.ย.62
(TOR)โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของกระทรวงมหาดไทย
*ในปีงบประมาณปี 2562
3.ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ ได้ปรับ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
จากผู
โครงการฯนี
กพัน 2 ้ ปีงบประมาณ เป็น พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพือ่ หาผู้รับจ้างมา
ผูก 3 ปีงบประมาณ วงเงิน
ดาเนินงานตามโครงการฯ
27,000,000.- บาท ดังนี้
**4. ดาเนินการหาผู้รับจ้าง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการดาเนินงาน

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ

A

D

B

C

F

C=A+B

G

8,100,000 26,600,000.00 กระบวนการขัน้ ตอนปี 2562
10 10 20
10
(เฉพาะงบปี2562)
1. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
(งบผูกพัน)
กับ บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย)
สัญญาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2561 แบ่งงวด
วงเงินทัง้ สิ้น 26,600,000บาท
แบ่งงาน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 =2,660,000 บาท
กาหนดส่งมอบ 7 ม.ค.62 =20% กาหนดส่งมอบ 7 ม.ค.62 =20%
งวดที่ 2 =2,660,000 บาท

H

I

10

20

J

K

L

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา

2,660,000

2,660,000

รวมสะสม
(ยกไป)
5,320,000

M

M=K+L

ร้อยละไตร
มาสนี้
10.00

ร้อยละ
สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

10

20.00

กาหนดส่งมอบ 23 มี.ค.62=20%

งวดที่ 3 =7,980,000 บาท
กาหนดส่งมอบ 21 ก.ค.62=20%

งวดที่ 4 =10,640,000 บาท
กาหนดส่งมอบ 23 พ.ย.62=20%

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท

5.ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

งวดที่ 5 =2,660,000 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพือ่ เพิม่

กาหนดส่งมอบ 16 ก.พ.63=20%

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท

ประสิทธิภาพในการทางาน โดยการบูรณาการ

(มีตอ่ )

ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดฯ

กาหนดการแบ่งร้อยละของการส่งมอบงาน (ทั้ง5งวด)
- บริษัทมีการส่งมอบงาน=2%
หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ ค่าเป้าหมาย 4 เป็น ร้อยละของการดาเนินการหาผู้รับจ้างได้ และค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย=3%
และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในปี 2561 ข้อ **4 จากเดิม ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ- ส่งรายงานผลการตรวจรับพัสดุ =3%
ทางาน โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด มท. เป็น 4. ดาเนินการหาผู้รับจ้างจ้างได้ เหตุผล ไม่สามารถดาเนินการตาม - ส่งเบิกจ่ายเงิน = 2%
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารของ ศสส.สป. ปี 2561 จึงขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนทางานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/

ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขัน้ ตอนดาเนินการ/

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง 1. ไตรมาส 1 ลงนามสัญญาปลายเดือน ต.ค.61 - เว็บไซต์ มท.ที่
สามารถรองรับการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (จ่ายเงินล่วงหน้า 15%)
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ 2. ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562 ส่งมอบงาน เข้าสู่ประชาคม

เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคม งวดที่ 1
อาเซียน งบประมาณทัง้ สิ้น
-ส่งแผนการดาเนินงานภายใน 30วัน
237,065,800 บาท ผูกพัน 7 ปี - สัมมนาระดมความคิดเห็น
-ปีงบ2557=35,559,900 บาท -รายงานผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
-ปีงบ2558-2561 = - บาท -ส่งรายงานการออกแบบ
-ปีงบ2562=32,498,500 บาท 3.ตรวจรับงานงวดที1่ จ่ายเงิน 10%
-ปีงบ2563=169,007,400 บาท (หักเงินล่วงหน้า 15%)
(มีต่อ)
4.ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม ส่งมอบงาน
งวดที่ 2
-ประชุมสัมมนาข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์

เพือ่ ออกแบบข้อมูล
- รายงานผลการวิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
- ติดตั้งระบบเว็บไซต์
- อบรมระบบเว็บไซต์

32,498,500
(เฉพาะงบปี2562)
(งบผูกพัน)

- อบรมระบบ
เว็บไซต์
- ติดตั้งระบบ
เว็บไซต์

-

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ

A

D

B

ผลการดาเนินงาน

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

1. โครงการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระทรวงมหาดไทย
(ต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
C

F

C=A+B

G

55

55

H

I

J

0

55

55

K

L

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

การดาเนินการปี 2562
ไตรมาสที่ 2
ส่งมอบงานพร้อมเบิกจ่ายเงินแล้ว
งวดที่ 2 =2,660,000 บาท
กระบวนการขัน้ ตอนปี 2562
0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
M

M=K+L

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

-

-

-

ร้อยละไตร
มาสนี้

-

ร้อยละ
สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

*ร้อยละของการ ร้อยละ
ดาเนินการลงนามสัญญา
และดาเนินการตามสัญญา

100

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 1 และ 2
1.ดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/

ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขัน้ ตอนดาเนินการ/

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

1. จัดทา TOR =20 %

3.1เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน 3. ลงนามในสัญญา = 20%
จานวน 732 เครื่อง เครื่องละ 4. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน =20%
16,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 5. ตรวจรับ =20%
11,712,000 บาท
3.2เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล

แบบ1 จานวน 217 เครื่อง ๆละ
22,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
4,774,000 บาท
3.3เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดา

จานวน 114 เครื่อง เครื่องละ
2,600 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
296,400 บาท (มีต่อ)

A

D

B

C

F

C=A+B

G

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H

I

J

L

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

K

M

M=K+L

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

-

-

-

ร้อยละไตร
มาสนี้

ร้อยละ
สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

0

0.00

บริษัท แอพเวิร์คส์ จากัด
วงเงิน 233,362,150.-บาท
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 5.ตรวจรับงานงานที่ 2 จ่ายเงิน 10%
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ (หักเงินล่วงหน้า 15%)
เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ต่อ)

คอมพิวเตอร์จานวน 5 รายการ ดังนี้ 2. จัดหาตัวผู้รับจ้าง =20%

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง - ส่งแผนการใช้งานจริงของระบบเว็บไซต์

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้

2. อยูร่ ะหว่างรอลงนามสัญญา

และต่อรองราคา เนือ่ งจาก
สานักงบประมาณอนุมัติวงเงิน
233,362,000 บาท
*ร้อยละของการ ร้อยละ
ดาเนินการลงนามสัญญา
และดาเนินการตามสัญญา

100

17,232,000

0.00

กระบวนการขัน้ ตอนปี 2562

22

15

37

22

15

37

-

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 7% และประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 7% รวม 15%
4. ลงนามสัญญา =10%
5. ผู้ขายส่งมอบงาน =15%
6. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
7.ส่งเบิกจ่ายเงิน =15%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/

ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ

A

D

B

ผลการดาเนินงาน

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

C

F

C=A+B

G

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H

I

J

L

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

K

M

M=K+L

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

-

-

-

ร้อยละไตร
มาสนี้

ร้อยละ
สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

0

0.00

3. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์จานวน 5 รายการ ดังนี้ (ต่อ)
3.4เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดา (net)

จานวน 24 เครื่อง เครื่องละ
7,900 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
189,600 บาท
3.4เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี (net)
จานวน 26 เครื่อง เครื่องละ
10,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
260,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนย์เทคโนโลยี

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

ไตรมาส 2
-ประกาศร่า'งคุณลักษณะ
โครบงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมฯ
จานวน 5 รายการ 28 ก.พ.62
- ประกาศเชิญชวน 15 มี.ค.62
โดยกาหนดสนใจสามารถดาวน์
โหลด 15 มี.ค.62-3 เม.ย.62
กาหนดยืน่ เสนอราคา 4 เม.ย.62
15,904,000 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการแก้ไข
สัญญา เพือ่ กาหนดค่าปรับ
ให้กับผู้รับจ้าง เนือ่ งจากเกิน
กาหนดเวลาส่งมอบ
(*จากข้อมูลรายงานผลฯ)

0

95

95

0

95

95

-
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงการก่อสร้างอาคาร
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
จานวน 10 ห้อง ผูกพัน 2 ปี

เป้าหมาย

- ตรวจรับงานจ้าง =30%(แบ่งงวดงาน
15 งวด ๆ งานละ 2%
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้จ้าง=10%
(แบ่งงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

- กาหนดราคากลาง = 10%
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง=10% ของการดาเนินการ
- ทาสัญญาจ้าง = 10%

วงเงินงบประมาณ 10,184,200 - ดาเนินการก่อสร้าง =30%(แบ่งงวด
บาท แบ่งเป็น
งาน 15 งวด ๆ งานละ 2%
- ปีงบประมาณ 2561=
2,036,900 บาท
- ปีงบประมาณ 2562=
8,147,300 บาท

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

100

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

จานวนเงินที่ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่งจ้าง) - โอน
ให้.....

7,513,100
9,499,361.44
(เฉพาะงบปี2562) เดิม 9,550,000 บาท
สานักงบประมาณ
ปรับลดงวดที่ 2

ไตรมาสที่ 2
- ดาเนินการก่อสร้างงวดที่

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)
23.36 40.67 64.03

23.36

40.67

64.03

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
4,628,861.44 95,500 4,724,361.44 48.73
1
49.73

5-6-7-8-9-10 แล้วเสร็จ= 10%

โอนวงเงินทีเ่ หลือ 50,638.56 บาท คงเหลือ - คณะกรรมการตรวจรับงาน
9,499,361.44 บาท จ้างงวดที่ 2-10 เรียบร้อยแล้ว =
ของยอดสัญญาหักจาก

8%

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2-10 ให้
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว =5.36%

งบปี 2561 =2,036,900 บาท

สัญญาเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 30
มี.ค.61 กับ ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ภัสสรชัยมงคล ครบกาหนด 23
มิ.ย.62
วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท
แบ่ง 15 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 =95,500.- บาท(29เม.ย.61)

งวดที่ 2 =477,500.- บาท(29พ.ค.61)** มีบนั ทึกแนบท้ายสัญญาแก้ไขงวดเงินที่ 2 ลดลง 50,638.56 บาท เนือ่ งจากปรับลดเสาเข็ม คงเหลือเงินงวดที่ 2=426,861.44 บาท
งวดที่ 3 =191,000.- บาท (23มิ.ย.61)
งวดที่ 4 =668,500.- บาท(28ก.ค.61)
งวดที่ 5 =573,000.- บาท(27ส.ค.61)
งวดที่ 6 =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)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่งจ้าง) - โอน
ให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

1. โครงการก่อสร้างอาคาร
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
จานวน 10 ห้อง ผูกพัน 2 ปี (ต่อ)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสม
รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)

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.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - กาหนดราคากลาง
ห้องประชุมของ ศสข.1(พระนคร - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง
ศรีอยุธยา)
- ทาสัญญาจ้าง
ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนคร --ดดาเนิ
าเนินนการก่
การก่ออสร้สร้าางง
ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา - ตรวจรับงานจ้าง
- ชออนุมัติเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง
สัญญาเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 5
ก.พ.62 กับ ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ทองธนันท์โยธา ครบกาหนด 6
เม.ย.62

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

100

500,000

499,000

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

35.00 65.00 100.00 35.00

65.00

100.00

499,000

-

499,000 100.00

0

100.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจรับพัสดุและ
ส่งเบิกจ่ายเงินทัง้ หมด
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.3 (นครปฐม)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

93,400

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C
C=A+B
ไตร
สะสม รวมสะสม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป)
0.00

55.00

55.00

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G
G=D+F
ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
0.00

55.00

55.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตร
สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
มาสนี้ ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0
0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส ที่ 2
ดาเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง รายงาน
ผลการดาเนินการ ประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคา และ
อยูร่ ะหว่างขอเงินงบประมาณ
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภัณฑ์
กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ของ ศสข.4
(นครราชสีมา)

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

302,400

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

15.00

55.00

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
40.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

40.00

0.00

40.00

ไตรมาสนี้

-

สะสม
ยกมา
-

รวมสะสม
(ยกไป)
-

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา
-

0

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)
0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะและราคากลาง=15%
2.จัดหาผู้รับจ้าง 27 มี.ค.62 ได้

ร้าน บี เอ็น ที แซทเทิลไลท์
เซอร์วิท เซ็นเตอร์
วงเงิน 300,000 บาท=15% (กาหนดส่งมอบ30 วันทาการ)
3. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส่วนกลาง 10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ - สารวจสถานทีต่ ิดตั้งและรื้อถอนเครื่อง ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
อากาศ ของ ศสข.5 (อุดรธานี) ปรับอากาศ
ของการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ
- ตรวจรับงาน
- เบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานผล ศสส.สป.
(แผนไม่มี กาหนดในกระบวนงานรายงานไตรมาส 1)

ติดตั้ง รื้อถอน และทดสอบ ภายใน
30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

100%

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

240,400

240,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

C=A+B

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตร
มาสนี้

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

40.00

G=D+F
สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
15.00

55.00

40.00

0.00

40.00

J=H+I
ไตรมาสนี้

-

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)
-

-

ร้อยละไตร
มาสนี้
-

M=K+L
ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 7ม.ค.62 =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 8 ม.ค.62
ซอลิ้งเฮียง เซอร์วิส วงเงิน

240,000 บาท =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/

ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.6 (ขอนแก่น)

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้

งบประมาณ (บาท)

78,400

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

78,400

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

A

B

ผลการดาเนินงาน

C

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D

F

C=A+B

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตร
มาสนี้

สะสมยกมา

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

45.00

55.00

G

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H

I

J

รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสนี้

100.00

78,400.00

55.00

100.00

L

J=H+I

G=D+F

45.00

K

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)
-

78,400.00

M
M=K+L

ร้อยละไตร
มาสนี้
100.00

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0

100.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1. ลงนามในใบสั่งซื้อครุภณ
ั ฑ์
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62

ใบสั่งซื้อเลขที่ 05/2562
กับนายอานาจ ผลเพชร
วงเงิน 78,400 บาท =10%
กาหนดส่งมอบ 25 ก.พ.62
2. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
3. รายงานผลคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%

4. ส่งเบิกจ่ายเงิน =22 ก.พ.62 =10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ้ดจ้าง ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
อากาศ ของ ศสข.7 (เชียงใหม่) และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการดาเนินงาน

100%

103,600

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
98,970

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
50.00

15.00

65.00

50.00

15.00

65.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =20%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1.ขอความเห็นชอบจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 4 มี.ค.62
และกาหนดร่างคุณลักษรณะ
พร้อมราคากลาง =15%+20%=35%
2. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา คือ
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่
จากัด เป็นเงิน 98,970 บาท
เมื่อ 29 มี.ค.62 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง =20%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
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ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. โครงจัดหาครุภัณฑ์
กล้
องโทรทั
ศน์ ของ ศสข.4
วงจรปิ
ด (CCTV)

(นครราชสีมา)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ้ดจ้าง ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของการดาเนินงาน

100%

623,300

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
30.00

15.00

45.00

50.00

15.00

65.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1.คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ

ขอบเขตของงาน(TOR) =15%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 1. จัดทารูปแบบรายการงานก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยี 2. กาหนดราคากลาง

สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 3. ขอความเห็นชอบ/หาผู้รับจ้าง/ขออนุมัติ
จ้4.างทาสัญญาจ้าง
(พิษณุโลก)
สัญญาเลขที่ 441/2562 ลงวันที่ 5. ดาเนินการก่อสร้าง
5 มี.ค.62 กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด 6. ส่งมอบงานจ้าง/ตรวจรับการก่อสร้าง
ป.พลชัยคอนสตรัคชั่น
7. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

100

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

616,000

523,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน

C=A+B

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตร
มาสนี้

สะสมยกมา

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

10.00

55.00

J=H+I

G=D+F

รวม ร้อยละของ
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

65.00

55.00

10.00

65.00

ไตรมาสนี้

-

สะสม
ยกมา
-

M=K+L

รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา
-

-

0

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)
0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

วงเงินสัญญา 523,000.- บาท แบ่ง

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%

2 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี้ (75 วัน)

4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

งวดที่ 1 =209,200.- บาท (19 มิ.ย.62)

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1. ลงนามสัญญาเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2562 กาหนด
ส่งมอบ 19 พ.ค.62
จาก หจก.ป.พลขันธ์ คอน
สตั๊กชั่น =10%

งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) =313,800.- บาท (19พ.ค.62)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

2.อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.9 (นครสวรรค์)
จานวน 3 เครื่อง

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

64,800

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

64,500

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

A

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
B
C

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L

เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตร
มาสนี้

สะสมยกมา

ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

15.00

15.00

30.00

15.00

15.00

30.00

-

-

-

-

0

0.00

30.00

55.00

25.00

30.00

55.00

-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 1 และ 2
1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ของ ศสข.9 (นครสวรรค์)
(มีต่อ)

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

1,279,700

973,900

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
25.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) =15%

2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ของ ศสข.9 (นครสวรรค์)
(ต่อ)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

A

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

C=A+B
ไตร
มาสนี้

สะสมยกมา

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตรมาสนี้

สะสมยกมา รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 1 และ 2
1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) 4 ธ.ค.61=15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 17 ธ.ค.61 =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 28 ก.พ.62
หจก.เอส. อาร์ พี.การโยธา

วงเงิน 923,900 บาท=15 %
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เมื่อ 18 มี.ค.62 =10 %
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)

จานวน 3 เครื่อง
(มีต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

89,600

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
89,300

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

45.00

89,300.00

55.00

100.00

45.00

55.00

100.00

-

89,300.00

100.00

0

100.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) = 15ถ

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 1 และ 2
1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) เมื่อ 13 ธ.ค.61 =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง 14 ธ.ค.61 =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา เมื่อ 17 ธ.ค.61
หจก.สินโสภาเซอร์วสิ
เป้นเงิน 89,300 บาท=15 %
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เมื่อ 17 ธ.ค.61 =10%
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)

จานวน 3 เครื่อง
(ต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

5. ลงนามใบสั่งซื้อเลขที่
4/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ.62
ครบกาหนด 22 ก.พ.62=10%
6.ผู้ขายส่งมอบเมื่อ 18 ก.พ.62=10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เมื่อ 20 ก.พ.62= 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน 21 ก.พ.62 =10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. โครงจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับ
อากาศ ของ ศสข.11
(นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

162,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
160,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้ ยกมา (ยกไป)
40.00

15.00

55.00

40.00

15.00

55.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวันที่ =15%
2. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 160,000 บาท
กับร้าน บ้านแอร์ (คลังแอร์)
ม่านดีไซน์ (คลังผ้าม่าน)
=15%
3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
4.ลงนามสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62
เลขที่ มท 0210.11/2/2562
กาหนดส่งมอบงาน 12 เม.ย.62 =10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. โครงจัดหาครุภัณฑ์
กล้
องโทรทั
ศน์ ของ ศสข.11
วงจรปิ
ด (CCTV)

(นครศรีธรรมราช)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

133,500

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
123,692

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้ ยกมา (ยกไป)
40.00

15.00

55.00

40.00

15.00

55.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวันที่ =15%
2. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา บริษัท
เดอะซีสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด =15%
3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
ประกอบด้วย
3.1 ปรับปรุงหลังคาอาคา
สานักงาน(นครศรีธรรมราช) จานวนเงิน 499,000 บาท
ศสข.11
3.2 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก
ผู้อานวยการ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จานวนเงิน 128,000 บาท
3.3 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก
หัวหน้าฝ่าย ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จานวนเงิน 269,000 บาท
3.4 ปรับปรุงอาคารชุด 3 ชั้น
ของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) จานวนเงิน 823,000 บาท

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100%

1,719,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
1,311,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้ ยกมา (ยกไป)
15.00

15.00

30.00

15.00

15.00

30.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา =15%
4.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

5. ลงนามสัญญา =10%
6. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
7. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
8.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง เมื่อวันที่
14 มี.ค.62=15%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.โครงการก่อสร้างอาคารชุด
พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
6 ยูนติ ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ
ผูกพัน 2 ปี ปี 2561 จานวน
1,732,700.- บาท ปี 2562
จานวน 6,890,600.- บาท)
สัญญาเลขที่ 258/2561 ลงวันที่

1.จัดทาแผน =10 %
2.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง =10 %
3.ขออนุมัติราคากลาง= 10%
4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างก่อสร้างฯ =10%

5.พิจารณาผลผู้ยนื่ เสนอราคา และ
ขออนุมัติจ้างฯ= 10%
6. จัดทาสัญญา= 10%
7.ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน
=40 % (แบ่งเป็นงวดงานที่ 1-11 งวดละ
21 พฤษภาคม 2561 จานวน365 3 % งวดงานที่ 12 =7%

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

-

-

6,890,600
(เฉพาะงบปี2562)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
8,613,300

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

การดาเนินการไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
18.00

อยูร่ ะหว่างดาเนินการตาม
(งวดที่ 3-8)
สัศสข.12
ญญา (สงขลา) ส่งมอบพืน้ ที่

66.00

84.00

18.00
(งวดที่ 3-8)

66.00

84.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
3,766,019.86

1,084,454 4,850,474.33

43.72

13

56.31

เบิกจ่ายงวดที่ 3-8 เบิกจ่ายงวดที่ 1-2

ให้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างกาลัง
ดาเนินการตามงวดงาน9-12
โดยส่งเบิกจ่ายงวดงานที 3-8

วัห้นางหุ้นส่วนจากัด ล่าก่อสร้าง 2015

แบ่งเป็น 12 งวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1= 347,155.99 บาท
งวดที่ 2= 737,298.48 บาท
งวดที่ 3= 737,298.48 บาท
งวดที่ 4= 737,298.48 บาท
งวดที่ 5= 737,298.48 บาท
งวดที่ 6= 737,298.48 บาท
งวดที่ 7= 737,298.48 บาท
งวดที่ 8= 742,466.46 บาท
งวดที่ 9= 742,466.46 บาท
งวดที่ 10= 742,466.46 บาท
งวดที่ 11= 736,437.15 บาท
งวดที่ 12= 878,556.60 บาท
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ในรายงานไตรมาส 1

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของ ศสข.12 (สงขลา) ประกอบ 1. จัดทาแผน
ของการดาเนินงาน
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ด้วย
2.1 ปรับปรุงบ้านพัก ศสข.12 3. ขอนุมัติราคากลาง
(สงขลา) จานวนเงิน 500,000 บาท 4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้าง
2.2 ปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ก่อสร้างฯ โดยวิธี e-buding
บริเวณบ้านพัก ของ ศสข.12(
5. พิจารณาผลผู้ยนื่ เสนอราคาและขอ
สงขลา)
จานวนเงิน 217,500 บาท
อนุมัติจ้างฯ
6. จัดทาสัญญา
7. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน

100%

3. ค่าสิ่งก่อสร้างของ ศสข.12

100%

(สงขลา) รวม 3 รายการ ดังนี้ (มีต่อ)

3.1 ค่าก่อสร้างรั้วบริเวณรอบ
บ้านพักของ ศสข.12 (สงขลา)
เป็นเงิน 365,000 บาท
3.2ค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม

ในรายงานไตรมาส 1
1. จัดทาแผน
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

3. ขอนุมัติราคากลาง
4. รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้าง
ก่อสร้างฯ โดยวิธี e-buding
หลังคาบริเวณรอบบ้านพัก ศสข.12 5. พิจารณาผลผู้ยนื่ เสนอราคาและขอ
เป็นเงิน 300,000 บาท
อนุมัติจ้างฯ
3.3ค่าจัดทาคูระบายน้าคอนกรีต 6. จัดทาสัญญา
พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านพัก 182,500 บาท 7. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน

งบประมาณ (บาท)

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

717,500

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

7.50

30.00

37.50

7.50

30.00

37.50

30.00

37.50

7.50

30.00

37.50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

-

-

-

0

0.00

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง = 7.5% และ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา =7.5%
5.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

6. ลงนามสัญญา =10%
7. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
8. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
9.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง = 7.5%
874,500

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้

7.50

1.กาหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน

(TOR) =15%
2. ประกาศร่างขอบเขตงาน
และราคากลาง =15%
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง = 7.5% และ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา =7.5%
5.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10%

6. ลงนามสัญญา =10%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3. ค่าสิ่งก่อสร้างของ ศสข.12
(สงขลา) รวม 3 รายการ ดังนี้ (มีต่อ)

3.1 ค่าก่อสร้างรั้วบริเวณรอบ
บ้านพักของ ศสข.12 (สงขลา)
เป็นเงิน 365,000 บาท
3.2ค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม
หลังคาบริเวณรอบบ้านพัก ศสข.12

1

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

7. ผู้ขายส่งมอบงาน =10%
8. รายงานผลของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ = 15%
9.ส่งเบิกจ่ายเงิน =10%
การดาเนินการไตรมาส 2
3. รายงานผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง = 7.5%

เป็นเงิน 300,000 บาท
3.3ค่าจัดทาคูระบายน้าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านพัก 182,500 บาท

(ต่อ)
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แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนกลาง

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร
(มีต่อ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1.1 งานรับ-ส่ง จัดเก็บ แจ้งเวียนกฎหมาย ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดาเนินงาน
1.2 งานรวบรวมสถิติข้อมูล
1.3 งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1.4 งานธุรการต่าง ๆ และงานกิจกรรมพิเศษ
2.1 งานวางแผน วิเคราะห์และจัดทาคา ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ขอ
งบประมาณรายจ่
ายประจาปี และเพิ่มเติม ของการดาเนินงาน

2.2 งานจัดทาข้อมูลและเอกสารประกอบ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของการดาเนินงาน

2.3 งานจัดทาแผนการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดาเนินการ
ให้กับ ศสข. 1 – 12

100

100

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

-

-

-

100

100

-

ขั้นตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขั้นตอน

หนังสือรับ 1,534 ฉบับ
หนังสือส่ง 1,851 ฉบับ
หนังสือเวียน - ฉบับ
สถานการณ์ปกติ
-ไม่มี
ไตรมาส 2
การจัดทาแผนความต้องการ
และคาของบประมาณ
จัดส่งสานักงบประมาณ
ไตรมาส 2
การจัดทาแผนความต้องการ
และคาของบประมาณ
จัดส่งสานักงบประมาณ
4,925,600 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แก่ ศสข.1-12
ครั้งที่ 2 (ก.พ.62-พ.ค.62)
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม(ยก ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ไป)
ยกมา (ยกไป)
100

100

200

25

25

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาส

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

แบ่งเป็นไตรมาส

การทางานครบ 100 ของ

ละ 25%) หากทางาน

ทุกครั้ง)

100

200

25

25

(มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

ไตรมาสละ 25% หากทางาน

การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง

ได้ค่าเป้าหมาย 100)

100

200

25

25

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

ไตรมาสละ 25% หากทางาน

การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง

ได้ค่าเป้าหมาย 100)

100

ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
K
L
M
M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

50

-

-

-

0

0

-

50

-

-

-

0

0

-

50

-

-

-

0

0

-

66

-

0

0

-

ได้ค่าเป้าหมาย 100)

100

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
H
I
J
J=H+I
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยกไป)

100

200

33

33

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(โอนจัดสรรให้ ศสข.1-12

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

4 ไตรมาส 3 ครั้ง คิดร้อยละครั้งที่ 1-2

การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง

ครั้งละ 33% ครั้งที่ 3=34% หากทางาน

4,925,600

4,925,600

ค่าเป้าหมาย 100)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

2. ฝ่ายงบประมาณสื่อสาร
(ต่อ)

3. ฝ่ายพัสดุสื่อสาร
(มีต่อ)

2.4 งานบริการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าาปี
ย งบประมาณทุกประเภทของ
ประจ
ข้าราชการ ลูกจ้าง บริษัทหรือหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ
และส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

438,029,600
สานักงบประมาณให้ 439,109,600 ปมท. หักไว้บริหาร 1,080,000 บาท
คงเหลือให้ ศสส.สป. ใช้ 438,029,600 บาท

3.1 งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
100
การใช้ - งานซ่อมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ของ ของการดาเนินการ
ศสส.สป.
3.2 งานตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ประจาปี
ร้อยละ
100
โครงการความรับผิดชอบกลุ่มงานอานวยการ
3.3 งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ/การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ของ ศสส.สป.
-จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
100
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของการดาเนินการ

ขั้นตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขั้นตอน

โอนจัดสรรงบประมาณให้กับ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
เป็นค่าจ้างบารุงรักษากล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม(ยก ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ไป)
ยกมา (ยกไป)
100

100

200

25

(มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

ไตรมาสละ 25% หากทางาน

การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง

ได้ค่าเป้าหมาย 100)

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

200
200
200
200
200

หนังสือแจ้งกองคลัง สป.
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
งานเบิก/ยืมค่าเดินทางไป
ราชการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการและ ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง
ลูกจ้างในสังกัด ศสส.สป.
มี 8 เรื่อง
-

25

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

(มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
H
I
J
J=H+I
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยกไป)

177,115,013.49 12,880,655.70 189,995,669.19
เช็คยอดแนวนอน

12,880,655.70

ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
K
L
M
M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
40.43

2.94

43.38

189,995,669.19

50
50
50
50
50

83,240.00
76,695,850.09
910,929.80
99,424,993.60
654,431.01
เช็คยอดแนวนอน

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

155,780.00
82,295,168.19
1,530,925.60
106,013,795.40
914,074.11

13,140,298.80

ไตรมาสละ 25% หากทางาน
ได้ค่าเป้าหมาย 100)

-

600,000
600,000.00 กาหนดขั้นตอน ดังนี้
1. ทารายละเอียดคุณสมบัต=ิ 13%(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
(เบิกจ่ายตามการใช้งานจริง)
2. ปมท.เห็นชอบผลการจัดซื้อ ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง
=15%
3. ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ และ จนท.
ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 2%=24%

(มี 4 ไตรมาสแบ่งเป็น
ไตรมาสละ 25% หากทางาน
ได้ค่าเป้าหมาย 100)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

3. ฝ่ายพัสดุสื่อสาร
(มีต่อ)

ขั้นตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม(ยก ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ไป)
ยกมา (ยกไป)

4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 ครั้ง=24%
5. ส่งเบิกจ่ายให้ฝ่ายงบประมาณ ศสส.สป.
จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 2%= 24%
ไตรมาส 1
เบิกงวดที่ 2-3 (พ.ย.61-ม.ค.
18
34

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
H
I
J
J=H+I
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยกไป)

ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
K
L
M
M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

52

16

32

48

43,352

15,146

58,498

7.23

2.52

9.75

72

20

56

76

15,720

-

15,720

21.83

0

21.83

72

40

32

72

307,890

-

307,890

41.67

0

41.67

62) จานวน 3 งวด

3.4 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.4.1 จัดซื้อน้าดื่ม ขนาด 18.3 ลิตร/ถัง ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของการดาเนินการ
หนังสือสั่งซื้อ ศสส.ซ4/2562 ลงวันที่
17 ธ.ค.61 ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.
61-ก.ย.62)
(ต.ค.61-ก.ย.62) วงเงิน 72,000.- บาท
บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จากัด

100

72,000
72,000.00
*เบิกจ่ายตามจริงที่ใช้งาน*

กำหนดขั้นตอนดังนี้

20

52

1. จัดทาคุณลักษณะของน้าดืม่ 12%
2. จัดซื้อจัดหาผู้ขาย =20%
3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด ๆ ละ 2%=24%

5. ส่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2 % =24%
ไตรมาส 1

ตรวจรับ-ส่งเบิกจ่ายเงิน
งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)
3.4.2 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

100

738,936

738,936.00 กำหนดขั้นตอนดังนี้

40

ราชการ ศสส.สป. ประจาปีงบประมาณ ของการดาเนินการ
พ.ศ. 2562 (รปภ.) ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สัญญาเลขที่ จ 38/2562 ลงวันที่

1. จัดทาคุณลักษณะของน้าดืม่ 12%

4 ม.ค.62 ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค.61 ถึงวันที่

4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน งวดละ61,578
รวมเงินทั้งสิ้น 738,936.- บาท จาก
สานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

32

2. จัดซื้อจัดหาผู้ขาย =20%
3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวดๆละ 2%=(24%)

5. ส่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)
ไตรมาส 1

ตรวจรับพัสดุ และส่งเบิกเงิน
งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62) รวม 5 งวด
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

3. ฝ่ายพัสดุสื่อสาร
(มีต่อ)

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

552,000

552,000

ขั้นตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม(ยก ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ไป)
ยกมา (ยกไป)

(3) จ้างเหมาดูแลรักษาทาความสะอาด ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
อาคาร ศสส.สป. (แม่บา้ น) ประจาปี
ของการดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สัญญาเลขที่ 24/2562 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 552,000.- บาท
งวดละ 46,000.- บาท จาก
บริษัท เอล แอนด์ เอ็ม คริสตัน คลีน จากัด

100

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ทางานที่ ศสส.สป.

100
3,486,000
3,486,000 กำหนดขั้นตอนดังนี้
12
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๆละ 290,500 บาท 1. จัดทาคุณลักษณะของการจ้าง 12%

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

กำหนดขั้นตอนดังนี้

20

52

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
H
I
J
J=H+I
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยกไป)

ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
K
L
M
M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

72

20

52

72

230,000

-

230,000

41.67

0

41.67

72

12

60

72

871,016

581,000

1,452,016

24.99

16.67

41.65

1. จัดทาคุณลักษณะของน้าดืม่ 12%
2. จัดซื้อจัดหาผู้ขาย =20%
3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)

5. ส่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 12 งวด ๆ ละ 2% (24%)
ไตรมาส 1

ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ
พร้อมเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)
60

2. ดาเนินการจัดจ้างผู้ขาย =
20%
3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%
4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. ส่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 12 งวด (24%)
ไตรมาส 1

ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ
พร้อมเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3-5 (ธ.ค.61-ก.พ.62)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

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

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

3. ฝ่ายพัสดุสื่อสาร
(ต่อ)

(4) จัดจ้างบริการบารุงรักษาระบบลิฟต์
โดยสาร ศสส.สป. ประจาปีงบประมาณ
โดยสาร

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

พ.ศ. 2562 ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หนังสือที่ ศสส.ซ 4/2562 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 35,310.- บาท
เบิกจ่ายหลังจากให้บริการครบ บาท จาก
บริษัท มิตซูบชิ ิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

100

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

35,310

35,310

ขั้นตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขั้นตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม(ยก ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ไป)
ยกมา (ยกไป)

กำหนดขั้นตอนดังนี้

6

58

64

6

58

64

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
H
I
J
J=H+I
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยกไป)

-

-

-

ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
K
L
M
M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

0

0.00

1. จัดทาคุณลักษณะของน้าดืม่ 12%
2. จัดซื้อจัดหาผู้ขาย =20%
3. ลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ 20%
4. บริษัทฯ เข้าดาเนินการบารุงรักษาฯ
จานวน 12 งวด งวด ๆ ละ 2% =24%

5. ตรวจรับส่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 12 งวดๆ ละ 2% =24%
ไตรมาส 1

อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดาเนินการตามข้อตกลง
งวดที่ 3-6
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

1. การติดตามประเมินผลการ

การจัดทาสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตาม จานวนเอกสารที่ได้

ปฏิบัตริ าชการตามแผนการ
ปฏิบัตริ าชการ ของ ศสส.สป
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ จัดทาเป็นรูปเล่ม
ไตรมาสละ 1 เล่ม
พ.ศ. 2562 รายไตรมาส
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
- หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
- ตอบข้อซักถาม รวบรวมรายงาน
ประมวล วิเคราะห์
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- ร่างหนังสือ นาเสนอผู้บังคับบัญชา
- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์ นาออกเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ ศสส.สป.
รายงานผลการติดตามการดาเนินงาน
จานวนเอกสารที่ได้
โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจาปี จัดทาเป็นรูปเล่ม
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายปี
- ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จาก กอก.
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด้าน ICT
ที่ได้รับงบประมาณ
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ
- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงาน ประมวลผล
- จัดทารายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
- ร่างหนังสือนาเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบและอนุมัติ
- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์ นาออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์

2. การติดตามประเมินผล การ
ดาเนินงานโครงการพัฒนา ICT
ของ ศสส.สป. ประจาปี 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เล่ม

4

-

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

-

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 1 เล่ม

เล่ม

1

-

-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

D

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้

M=K+L

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0

0.00

0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

0
(4 ไตรมาส=
1 เล่ม)

0

0

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

3. การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ประจาปี
งบประมาณ 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การจัดทาสรุปผลการปฏิบัตงิ านตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาส
- จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
- ประสานหน่วยงานในสังกัด ศสส.สป.
ให้จดั ทาข้อมูล
- หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงาน
ข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
- รวบรวม ประมวล วิเคราะห์
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- ร่างหนังสือนาเสนอผู้บังคับบัญชา
- ประสานผู้ดแู ลระบบเว็บไซต์ นาออก
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
4. การติดตามการติดตัง้ ระบบ การจัดทาสรุปการติดตัง้ ระบบและ
และอุปกรณ์ ICT ของ ศสส.สป. อุปกรณ์ ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน
จากส่วนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลการติดตัง้ ระบบและอุปกรณ์
ICT รายเดือน
5. การติดตาม การตรวจซ่อมและ การจัดทาสรุปการติดตัง้ และการตรวจ
การบารุงรักษาอุปกรณ์ดา้ น ICT ซ่อมรวมทั้งการบารุงรักษาอุปกรณ์ดา้ น
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ICT
- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน
จากส่วนกลางและจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลการตรวจซ่อม และการบารุง
รักษาอุปกรณ์ ICT รายเดือน

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

D

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้

M=K+L

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

จานวนเอกสารที่ได้
จัดทาเป็นรูปเล่ม
ไตรมาสละ 1 เล่ม

เล่ม

4

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 เล่ม

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0

0.00

จานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตัง้
ระบบและอุปกรณ์
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เล่ม

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0

0.00

จานวนเอกสาร
สรุปผลการตรวจ
ซ่อมบารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เล่ม

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

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

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

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

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

ชุด

12

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เล่ม

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

จานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้
งานดาวเทียม
และ ให้บริการ
รถดาวเทียม
1 เดือน/ชุด
จานวนเอกสาร
ของกลุม่ ผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลร้อยละ
ของศสส. และนาผลมาปรับปรุง
ความพึงพอใจและ
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
ผูไม่้รพับึงบริพอใจของ
การและผู้
- ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานบริการของ
- จัดทาหนังสือขออนุมัตผิ ู้บังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6
ทอดแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจ เดื
เดืออนน จจานวน
านวน 11
เล่มม
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี เล่
ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ ศสส.สป (ต.ค.60 - มี.ค.61)
รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- จัดทาหนังสือประสานหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.
และจังหวัดทุกจังหวัด ในการทอดแบบสอบถาม

ชุด

12

-

-

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เล่ม

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

เล่ม

1

-

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)

จานวนเอกสาร
สรุปผลการใช้งาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดข้อง ณ จุดใดบ้าง
1 เดือน/ชุด

- รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงาน
ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัตงิ านของ
ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์
จากัด
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลการใช้งาน
รวบรวมเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก
ส่วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได้
ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียม
- ประมวลผลจากเอกสารที่ได้รับรายงาน
- สรุปผลประเมินการเช่าวงจรสื่อ
สัญญาณดาวเทียม C – Band
การสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

D

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
0
0
(2 ไตรมาส=
1 เล่ม)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้

M=K+L

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

50

-

-

-

-

25

25.00

50

-

-

-

-

0

0.00

0

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

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

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

D

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์ นาหนังสือสั่ง
การ
และแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องช่วยดาเนินการ
- รวบรวมแบบสอบถามจากผู้รับผิดชอบ
ในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทาตารางกาหนดจานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- กาหนดค่าตัวแปรของประเภทคาถาม
ลงในโปรแกรม SPSS
- บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss
- กาหนดเกณฑ์การประมวลผลความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.
- ประมวลผลความพึงพอใจ และไม่พึง
พอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสารวจความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการของ
ศสส.สป.
- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์นาสรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป.นาออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป.
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ การสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน เสียของ ศสส. และนาผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
(เม.ย.62-ก.ย.62) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มีตอ่ ) - ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดทาหนังสือขออนุมัตผิ ู้บังคับบัญชา
ทอดแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของ
ศสส.สป รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- จัดทาหนังสือประสานหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.
และ
จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด
แบบสอบถาม
- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์ นาหนังสือสั่ง
การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่ส่ววนเกี
นเกียย่่ วข้
วข้อองช่
งช่ววยด
ยดาเนิ
าเนินนการ
การ
- รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผู้รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทาตารางกาหนดจานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- กาหนดค่าตัวแปรของประเภทคาถาม
ลงในโปรแกรม SPSS

จานวนเอกสาร
สรุปผลร้อยละ
ความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานบริการของ
ศสส.สป. รอบ 12
เดือน จานวน 1 เล่ม
(เม.ย.62-ก.ย. 62)

เล่ม

1

-

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

D

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)
0
(2 ไตรมาส=
1 เล่ม)

0

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้
-

M=K+L

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

-

-

ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา
-

100

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)
100.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุม่ งานติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขั้นตอนและหรือวิธกี าร
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนดาเนินการ/

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รบั จัดสรร
(ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินทีท่ า
สัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง) โอนให้.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายทีท่ าได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนื้องาน/ขั้นตอน

C=A+B
ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

D

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
F
G

J=H+I

G=D+F

รวมสะสม ร้อยละของ ร้อยละสะสม รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้
ยกมา
ละสะสม
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ไตร
มาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละไตร ร้อยละสะสม
มาสนี้
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

- บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่
9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมได้โดยโปรแกรม spss
และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน - กาหนดเกณฑ์การประมวลผลความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.
(เม.ย.62-ก.ย.62) ประจาปี
- ประมวลผลความพึงพอใจ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ต่อ)
ไม่พึงพอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม
- จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสารวจความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานบริการ
ของ ศสส.สป.
- ประสานผู้ดแู ลเว็บไซต์นาสรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงาน
บริการของ ศสส.สป.นาออกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ ศสส.สป.
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วย
งานในสังกัด สป.มท.ตามทีร่ ้องขอ

ร้อยละของการ
ดาเนินการตาม
ภารกิจและการ
ร้องขอจาก
หน่วยงาน

ระบบ

1

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. การพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ดาเนินการเอง

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน

100

100

200

25

25

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส

ทีร่ ้องขอ
-รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการตามความ
ประสงค์ของหน่วยงาน
- ออกแบบเว็บไซต์พร้อม
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
และหน้าเว็บเพจทีเ่ ชื่อมโยง
- ออกแบบเว็บไซต์พร้อม
จัดทาเว็บไซต์
- ออกแบบเว็บไซต์พร้อม
จัดทาเว็บไซต์ต้นแบบ

แบ่งเป็นไตร
มาส

ละ 25%)
หากทางานได้

ค่าเป้าหมาย 100)

(Prototype)
- พัฒนาเว็บไซต์
- ติดตัง้ ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข

- ส่งมอบระบบเพือ่ ใช้งาน
- ให้คาปรึกษา ประสานงานและ

แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการทุกขัน้ ตอน 1 เว็บไซต์
(เว็บไซต์โครงการสร้างการรับรู้
สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2. การปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
เครือข่ายภายใน (moinet)

ร้อยละของการ
(www.moi.go.th) เว็บไซต์เครือข่าย
ดาเนินการตาม
ภายใน (moinet) เว็บไซต์สานักงานปลัด ภารกิจและการ
กระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th)
ร้องขอจาก
เว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงาน
มหาดไทย (www.smoi.go.th) และการสื่อสาร (www.ict.moi.go.th)
และเว็บไซต์ของศูนย์เทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(www.ict.moi.go.th)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ระบบ

1

-

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
100
100 200
25
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
ร้องขอ/ตามภารกิจ
มาส
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ละ 25%)
ในการเผยแพร่ข้อมูล และ
หากทางานได้
บริการอิเล็กทรอส์ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- ออกแบบระบบให้ทนั สมัย
และเหมาะสมกับการใช้งาน
- ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจ

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

ตามแบบหรือแนวทางที่กาหนด

3. การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์

ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ร้อยละของการ
ในสังกัด สป.มท. ในเว็บไซต์หอินเทอร์เน็ต นาเข้าข้อมูล
(www.moi.go.th) เว็บไซต์
รายงานเพิม่
(ร้อยละ 100)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th)
และเว็บไซต์เครือข่ายภายใน (moinet)
(www.smoi.go.th)
และเว็บไซต์เครือข่ายภายใน
(moinet)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ระบบ

1

-

-

- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ
และแก้ไข
- ใช้งานจริง ประสานแก้ไข
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามภารกิจและ
การร้องขอจากหน่วยงาน
(35 เรือ่ ง)
กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
100
100 200
25
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
ทีร่ ้องขอ/ตามภารกิจ
มาส
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ละ 25%)
ในการเผยแพร่ข้อมูล และ
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
บริการอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- ทาการ Scan หรือปรับปรุง
ข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

3. การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
(www.moi.go.th) เว็บไซต์

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- ทาการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายในหรือเครือข่าย
ภายนอกตามความประสงค์
ของผู้รับบริการ
- ทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามภารกิจและ
การร้องขอจากหน่วยงาน
(162 เรือ่ ง)

(www.smoi.go.th)
และเว็บไซต์เครือข่ายภายใน
(moinet) (ต่อ)
4. ถ่ายทอดสดการประชุม
ผ่านระบบ Video
Streaming
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

ดาเนินการถ่ายทอดสดการประชุม
ต่าง ๆ ผ่านระบบ Video Streaming

ร้อยละของการ
ถ่ายทอดการ
ประชุม

ระบบ

1

-

ดาเนินการเอง

100
100 200
25
- ได้รับสาเนาหนังสือแจ้งจาก ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาส
- จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับ
ละ 25%)
การใช้งานถ่ายทอดสด
หากทางานได้

กาหนดขั้นตอน ดังนี้

- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

แม่ข่าย ให้พร้อมใช้งาน
- ทาการถ่ายทอดสดการประชุม

- จัดทาระบบการถ่ายทอด
การประชุมย้อนหลัง
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามภารกิจ
(12 ครัง้ )
5. การตรวจสอบเว็บไซต์
ทีม่ ีหวั ข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ผมีต่อ)

ดาเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ทมี่ ีหวั ข้อ/
ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การตรวจสอบ

ระบบ

1

-

-

100
100 200
25
กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
- ค้นหาทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ (URL) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
ที่มีข้อความ รูปภาพ Clip Video

ทีม่ ีหวั ข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์
-จัดเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์

แบ่งเป็นไตร
มาส

ละ 25%)
หากทางานได้

ค่าเป้าหมาย 100)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

5. การตรวจสอบเว็บไซต์
ทีม่ ีหวั ข้อ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)
6. การให้บริการพืน้ ทีฝ่ ากเว็บไซต์ ดาเนินการให้บริการพืน้ ทีฝ่ ากเว็บไซต์ของ ร้อยละของจานวน ระบบ
ของหน่วยงาน/จังหวัด
หน่วยงาน/จังหวัด
ผู้เข้าเยีย่ มชม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เว็บไซต์

1

-

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

-รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน
-ส่งให้กับสานักกิจการความ
มั่นคงภายใน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามภารกิจ
(243 ครัง้ )
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100 200
25
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
ดาเนินการตามภารกิจ
แบ่งเป็นไตร
(3,302,780 ครัง้ )
มาส
ละ 25%)
หากทางานได้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

41.25

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

7. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสาร
สนเทศ (Application)
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ผม่ต่อ)
(มีต่อ)

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานตามทีห่ น่วยงานร้องขอ

ร้อยละของ
ระบบ
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
(ร้อยละ 100)

1

-

ดาเนินการเอง

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้

65

100

165

16.25

-ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี100)
4 ไตรมาส

- ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้การประมวลผล
ทางด้านข้อมูลเข้า (input)
ข้อมูลออก (output)

แบ่งเป็นไตร
มาส
ละ 25%)

หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

- ออกแบบโครงสร้างของขั้นตอน

การดาเนินงาน (Flow
ออกแบบฐานข้
Chart)
อมูล ออกแบบ
รายงาน ออกแบบหน้าจอ

โปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมโดยสร้าง
โปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ /

ปรับปรุง/เพิม่ เติม
- ทดสอบการใช้งานและติดตัง้

โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสาร
สนเทศ (Application)
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- จัดทาคู่มือการใช้งานของ
โปรแกรม
- ส่งมอบระบบงาน
-การบารุงรักษา ให้คาปรึกษา
ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ดาเนินการตามการร้องขอ
จากหน่วยงาน 5 ระบบ
1. แบบสารวจ/รายงาน
ความ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของ
ศสส.สป. (ได้ร้อยละ 50)
2. ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
กับประชาชน (http://testmoi.
moi.go.th/inforpeple)
(ได้ร้อยละ 100)
3. ระบบฐานข้มอูลหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
(http://edp.moi.go.th)
(ได้รัอยละ 20)
4. ระบบประมวลผลข้อมูล
โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน
(หมวดถนน,น้า) (ตามความ
ต้องการผู้บริหาร)
5. ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการของ มท.4.0
(ได้รัอยละ 90)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสร้าง
และการจัดการฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ ร้อยละของหน่วยงาน ระบบ
วางแผนระบบโครงสร้างและการจัดการ
ทีร่ ้องขอ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(ร้อยละ 100)

1

-

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)
65

100

165

16.25

25

41.25

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

-ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส

- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์

แบ่งเป็นไตร
มาส

(Application) ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

ความต้องการตามความประสงค์

ตามทีห่ น่วยงานร้องขอ

ของหน่วยงาน

ละ 25%)
หากทางานได้

- ออกแบบและวางแผนระบบ

ค่าเป้าหมาย 100)

โครงสร้างและการจัดการฐาน
ข้อมูลของระบบงานสารสนเทศ

(Application ) ตามความ
ประสงค์ของหน่วยงาน
-พัฒนาระบบโครงสร้าง และ
การจัดการ ฐานข้อมูลของระบบ
งานสารสนเทศ (Application )

ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ปรับปรุง/
เพิม่ เติม
-ทดสอบการใช้งาน และติดตัง้

ระบบบทีพ่ ฒ
ั นา
-จัดทาคู่มือการใช้งานของระบบ

-ส่งมอบระบบงาน
- การบารุงรักษา ให้คาปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ดาเนินการตามการร้องขอ
จากหน่วยงาน 5 ระบบ
1. แบบสารวจ/รายงาน
ความ
พึงพอใจและไม่พงึ พอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของ
ศสส.สป. (ได้ร้อยละ 50)

50

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

8. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสร้าง
และการจัดการฐานข้อมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

9. งานศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
(Back Office, Font Office)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน (Back Office,
Font Office) ตามทีห่ น่วยงานร้องขอ

ร้อยละของ
ระบบ
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
(ร้อยละ 100)

1

-

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

2. ระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
กับประชาชน (http://testmoi.
moi.go.th/inforpeple)
(ได้ร้อยละ 100)
3. ระบบฐานข้มอูลหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
(http://edp.moi.go.th)
(ได้รัอยละ 20)
4. ระบบประมวลผลข้อมูล
โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน
(หมวดถนน,น้า) (ตามความ
ต้องการผู้บริหาร)
5. ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการของ มท.4.0
(ได้รัอยละ 90)
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
100
100 200
25
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
ร้องขอ
มาส
- ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ละ 25%)
ต้องการของผู้ใช้ การประมวลผล
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ทางด้านข้อมูลเข้า (Input)
ข้อมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม

25

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

-

-

-

0

0.00
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

9. งานศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
(Back Office, Font Office)
(ต่อ)

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- พัฒนาโปรแกรมโดยสร้าง
โปรแกรม ตามที่ได้ออกแบบไว้ /

ปรับปรุง/เพิม่ เติม
- ทดสอบการใช้งานและติดตัง้

โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
- จัดทาคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
- ส่งมอบระบบงาน
- การบารุงรักษา ให้คาปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ดาเนินการตามการร้องขอ
จากหน่วยงาน 5 จังหวัด
ได้แก่ จันทบุรี, สมุทรสงคราม,
มหาสารคาม , สุราษฎร์ธานี,
และสิงห์บรุ ี และหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท. ได้แก่ กองคลัง สป.
10. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ตามทีห่ น่วยงานร้องขอ

ร้อยละของ
ระบบ
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
(ร้อยละ 100)

1

-

ดาเนินการเอง

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
0
0
0
0
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
ร้องขอ
มาส
- ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ละ 25%)
ต้องการของผู้ใช้ การประมวลผล
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ทางด้านข้อมูลเข้า (Input)
ข้อมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน (Flow
Chart) ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม

0

0

-

-

-

-

0

0.00
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

10. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
(ต่อ)

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- พัฒนาโปรแกรมโดยสร้าง
โปรแกรม ตามที่ได้ออกแบบไว้ /

ปรับปรุง/เพิม่ เติม
- ทดสอบการใช้งานและติดตัง้

โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
- จัดทาคู่มือการใช้งานของ
โปรแกรม
- ส่งมอบระบบงาน
- การบารุงรักษา ให้คาปรึกษา

ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีหน่วยงานร้องขอ
11. เป็นศูนย์กลางประสาน
ดาเนินการประสานข้อมูลสารสนเทศของ
ร้อยละของ
ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานทีร่ ้องขอ
มหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ร้อยละ 100)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

ดาเนินการเอง

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
0
0
0
0
- ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
ร้องขอ
มาส
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์
ละ 25%)
ความต้องการตามความประสงค์ของหน่วยงาน
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
- ประสานขอข้อมูลจาก
หน่วบงานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูล
- ติดต่อขอรับข้อมูลจาก
หน่วยานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูล
- นาข้อมูลทีไ่ ด้รับมาปรับปรุง
ตามความต้องการ
- ส่งมอบข้อมูล
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

0

0

-

-

-

-

0

0.00

- ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีหน่วยงานร้องขอ
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

12. ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูล
เพือ่ การบริหารและวางแผน
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ดูแลระบบงานศูนย์ข้อมูลเพือ่ การบริหาร
ร้อยละของ
ระบบ
และวางแผนพัฒนาของกระทรวง
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
มหาดไทย

1

-

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)
0

0

0

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

0

0

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

-รับแจ้งจากหน่วยงานที่ร้องขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส

- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการตามความประสงค์

ของหน่วยงาน
- พัฒนา และปรับปรุงข้อมูล
ตามความต้องการ
-ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข
- ส่งมอบระบบงานเพือ่ ใช้งาน
- การบารุงรักษา ให้คาปรึกษา
ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

แบ่งเป็นไตร
มาส

ละ 25%)
หากทางานได้

ค่าเป้าหมาย 100)

- ไม่มีการดาเนินการ เนื่องจาก

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดาเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน
สอบการใช้ทรัพยากรในระบบ ให้กับผู้ขอใช้เครือข่ายมหาดไทย
Internet (Authentication)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละของ
การตรวจสอบ

ระบบ

1

-

ดาเนินการเอง

ไม่มีหน่วยงานร้องขอ
ดาเนินการตรวจสอบและ
100
100 200
25
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
ลงทะเบียนให้กับผู้ชอใช้
แบ่งเป็นไตร
เครือข่ายมหาดไทย
มาส
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
ละ 25%)
- รับเอกสารการลงทะเบียน
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ของผู้ใช้เครือข่าย
- ผู้ขอใช้เครือข่ายลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารโดยต้องมีผู้บงั คับบัญชารับรอง
- ตรวจสอบและทาการอนุญาต

ให้ผู้ชอใช้เครือข่ายสามารถ
ใช้งานเครือข่ายมหาดไทย
-แจ้งผู้ชอใช้บริการเครือข่ายสามารถใช้งานได้
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ (18 คน)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดาเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบารุง
ร้อยละของ
ระบบ
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ รักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
แม่ข่าย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

ดาเนินการเอง

15. งานบริหารจัดการและบารุง ดาเนินการบริหารจัดการและบารุงรักษา
ร้อยละของ
ระบบ
รักษาและติดตั้งระบบป้องกัน และติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1

-

ดาเนินการเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
100
100 200
25
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
- ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
แบ่งเป็นไตร
- ตรวจสอบระบบการใช้งาน
มาส
- บารุงรักษาตามแผนงาน
ละ 25%)
- รายงานผลการซ่อมตาม
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ
(4ครัง้ )
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
100
100 200
25
- รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
- ตรวจสอบระบบปฏิบตั ิการ
มาส
เครื่องทีจ่ ะติดตั้ง
ละ 25%)
-ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
หากทางานได้
NOD32

16. งานซ่อมบารุงรักษาเครื่อง ดาเนินการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ร้อยละของ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ของกระทรวงมหาดไทย และสานักงาน หน่วยงานทีร่ ้องขอ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาดไทยและสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

1

-

ดาเนินการเอง

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

- ทาการอัปเดทโปรแกรม
ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบนั
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ
(42 ครัง้ )
100
100 200
25
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- รับแจ้งการซ่อมบารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
โทรศัพท์
มาส
-ลงทะเบียนการขอรับบริการ
ละ 25%)
จากกลุ่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
- ดาเนินการตรวจซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เครือข่าย

- ทดสอบการใช้งาน
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

16. งานซ่อมบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยและสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ต่อ)
1

18. งานบริหารจัดการและบารุง ดาเนินการบริหารจัดการและบารุงรักษา

1

ร้อยละของ

รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หน่วยงานทีร่ ้องขอ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์คืนให้กบั ผู้ขอรับบริการ

17.งานบารุงรักษาระบบเครือข่าย ดาเนินการบารุงรักษาเครือข่ายให้บริการ
ร้อยละของ
ระบบ
ให้บริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ
หน่วยงานทีร่ ้องขอ
รักษาความปลอดภัยระบบ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย
สารสนเทศ ภายในกระทรวง
มหาดไทย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในของ
กระทรวงมหาดไทยและ

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

ต่อพ่วงภายในของกระทรวงมหาดไทย
และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระบบ

-

ดาเนินการเอง

- รายงานผลการซ่อมตาม
แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ
(96 ครัง้ )
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
0
100 100
0
- รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
-ทาการติดตั้งระบบเครือข่าย
มาส
ให้บริการภาครัฐ (GIN)
ละ 25%)
- ตรวจสอบการใช้งานระบบ
หากทางานได้
เครือข่ายให้บริการภาครัฐ (GIN)

ดาเนินการเอง

25

25

-

-

-

-

0

0.00

25

25

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

- รายงานผลการซ่อมตาม
แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
0
100 100
0
- รับแจ้งการซ่อมบารุงทาง ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้(มี1004 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตร
โทรศัพท์
มาส
- ลงทะเบียนการขอรับบริการ
ละ 25%)
จากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ดาเนินการตามคาร้อขอ
(63 ครัง้ )
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

19. โครงการจ้างบารุงรักษา
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการ
ระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ
บารุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Video Streaming) ระบบอินเทอร์เน็ต (Video Streaming)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- จัดทา TOR
หนังสือเลขที่ ศสส.จ 33/2562 - จัดหาผู้รับจ้าง
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เริ่ม - กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ที่
1วันต.ค.61-30
ก.ย.62 รวม12 เดือน - กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
รวมเงินทัง้ สิ้น 199,000.- บาท - ตรวจรับงาน
เดือน 1-11 อัตรา 16,583.33 บาท =182,416.63 บาท
เดือน 12 อัตรา 16,583.37 บาท
บริษัท กรีนคลัสเตอร์ จากัด
20. โครงการจ้างบารุงรักษา
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการ
ระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เว็บไซต์และระบบจดหมาย
เว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานใน
- จัดทา TOR
สังกัด สป.มท.
- จัดหาผู้รับจ้าง
ระยะเวลา มี.ค.62-ก.ย.62 เดิม ต.ค.61-ก.ย.62
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
หนังสือเลขที่ ศสส.จ ....../2562 - กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
ลงวันที่ ....................... เริ่มวันที่ - ตรวจรับงาน
1 มี.ค.62-30 ก.ย.62 รวม7 เดือน
รวมเงินทัง้ สิ้น 758,383.31 บาท
อัตราเดือนละ 108,333.31 บาท
บริษัท เดอะ โซลูชั่นส์ ไอซีที จากัด

เป้าหมาย

-

1

ระบบ

199,000

1

ระบบ

1,300,000

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

199,000
(12 เดือน)

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

758,383.31
เดือนละ 108,333.31
จานวน 7 เดือน
บริษัท เดอะ โซลูชั่นส์ ไอซีที จากัด
(1 มี.ค.62-30 ก.ย.62)
หนังสือที่ .................
ลงวันที่ ..............

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

ไตรมาสที่ 1
20
60
80
20
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
- จัดทา TOR = 20 %
- จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62) =5%
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งวดทีท่ ี่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62๗ = 5 %

60

80

ไตรมาสที่ 1
11
60
71
11
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
- จัดทา TOR = 20 %
- จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ลงนามสัญญา
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง= 1%

60

71

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
82,916.65

-

-

-

82,916.65

-

41.67

-

41.67

-

-

-
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาทาการบารุงรักษา
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการ และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวง โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่1-2และ3 มหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1 -2 และ3
ระยะเวลา พ.ย.61-ธ.ค.61 (เดิม ต.ค.61-ก.ย.62)
- จัดทา TOR
สัญญาเลขที่ 2/2562 ลงวันที่
- จัดหาผู้รับจ้าง
31 ตุลาคม 2561 เริ่มวันที่
- กาหนดแนวทางการดาเนินการ
1 พ.ย.61-31 ธ.ค.61 รวม2 เดือน - กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
รวมเงินทัง้ สิ้น 3,660,880.- บาท - ตรวจรับงาน
งวดละ 1,830,440.- บาท
บริษัท แอพเวิร์คส์ จากัด
22. จ้างบารุงรักษาและ
ดาเนินการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ สนับสนุน
คอมพิวเตอร์เพือ่ สนับสนุน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน
- จัดทา TOR
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- จัดหาผู้รับจ้าง
สัญญาเลขที่ ศสส.จ 43/2562
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่ม
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
วั1นต.ค.61-30
ที่
ก.ย.62รวม 12 เดือน - ตรวจรับงาน
รวมเงินทัง้ สิ้น 1,350,000- บาท
งวดละ 112,500.- บาท
บริษัท เอ พลัส แลพนเนอร์ จากัด

เป้าหมาย

-

ระบบ

1

5,501,000

ระบบ

1

1,350,000

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

-

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

3,660,880
ไตรมาสที่ 1
30
70
100
30
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
(จานวน2 เดือน) - จัดทา TOR = 20 %
พ.ย.61-ธ.ค.61 - จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
ฮัตราเดือนละ
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
1,830,440.00 - กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง = 15%
- ตรวจรับงาน =15 %
เบิกจ่ายเงินหมดเรียบร้อยแล้ว
จานวน 2 งวด (พ.ย.61-ธ.ค.61)

1,350,000

ไตรมาสที่ 1
20
60
80
20
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
- จัดทา TOR = 20 %
- จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ลงนามสัญญาเมื่อ 1 ก.พ.62
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที่ 1-5 = 5%
งวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)
- ตรวจรับงานงวดที่ 1-5 (ต.ค.61-ก.พ.62)
จานวน 5 งวด = 5%

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

70

100

3,660,880

-

3,660,880

100.00

0

100.00

60

80

562,500

-

562,500

41.67

0

41.67
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กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

23.เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณ
ดาเนินการเช่าใช้สื่อสัญญาณข้อมูลระบบ
ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตแบบ อินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์
องค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหาร
บริหารจัดการ
จัดการ
- จัดทา TOR
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- จัดหาผู้รับจ้าง
สัญญาเลขที่ 16/2562 ลงวันที่
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4 มกราคม 2562 เริ่มวันที่
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62รวม 12 เดือน - ตรวจรับงาน
รวมเงินทัง้ สิ้น 24,000,000- บาท
งวดละ 2,000,000.- บาท
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
24. โครงการจ้างบารุงรักษา
ดาเนินการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ แก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
และการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลา พ.ย.61-ก.ย.62 (เดิม ต.ค.61-ก.ย.62)
- จัดทา TOR
สัญญาเลขที่ 1/2562 ลงวันที่
- จัดหาผู้รับจ้าง
31 ตุลาคม 2561 เริ่มวันที่
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 รวม 11 เดือน - กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
รวมเงินทัง้ สิ้น 16,400,040.- บาท - ตรวจรับงาน
งวดละ 1,366,670.- บาท
บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

เป้าหมาย

-

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) - โอนให้.....

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม
ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1

ระบบ

24,000,000

24,000,000
(12 เดือน)

ไตรมาสที่ 1
20
60
80
20
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
- จัดทา TOR = 20 %
- จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
- ลงนามสัญญาเมื่อ4 ม.ค.62
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง 5 งวด
(ต.ค.61-ก.พ.62) =5 %
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
5 งวด (ต.ค.61-ก.พ.62) =5 %

60

80

#######

-

10,000,000

41.67

0

41.67

ระบบ

1

16,500,000

15,033,370
(11 เดือน)*

ไตรมาสที่ 1
8
70
78
8
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
- จัดทา TOR = 20 %
- จัดหาผู้รับจ้าง = 40 %
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

70

78

5,466,680

-

5,466,680

36.36

0

36.36

20 %
40 %
10 %
15 %
15%

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยก ละสะสม
(ยกไป)
มา
(ยกไป)

- กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง ง

วดที่ 1-4 (พ.ย.61-ก.พ.62) = 4%
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
งวดที่ 1-4 (พ.ย.61-ก.พ.62)
และส่งเบิกจ่ายเงิน = 4%
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กสส. ไม่ได ้ทำแผนงบดำเนินงำนเลย แต่มรี ำยงำน

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.งานบริการระบบการประชุม
ทางระบบวีดีทศั น์ทางไกล
(Video Conference)
(มาจากรายงาน)

2.งานบริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
กระทรวงมหาดไทย
(มาจากรายงาน)

ให้บริการระบบการประชุมผ่านระบบ
วีดีทศั น์ทางไกล (Video Conference)
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ทีร่ ้องขอ

ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจา
ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย ให้กับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ทีร่ ้องขอใช้หอ้ งประชุม
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ในการให้บริการ
ระบบการประชุม
วีดีทศั น์ทางไกล
(Video
Conference)
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ในการให้บริการ
ระบบโสตทัศนูป
กรณ์หอ้ งประชุม
พร้อมการทดสอบ
ระบบให้พร้อม
ใช้งาน
เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย

3.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/ การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/
บารุงรักษาระบบโทรศัพท์ /โทรสาร บารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท์/โทรสาร

ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/

กระทรวงมหาดไทย

บารุงรักษา

ภายใน สป.มท

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

100

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

-

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

100

200

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)
100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

25

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

25

50

-

-

-

-

0

0.00

ได้ดาเนินการ 32 ครั้ง ครบถ้วน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

100

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
ได้ดาเนินการ 109 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

100

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
ได้ดาเนินการ 95 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามเวลาเฉลี่ยถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทางานได้

100

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
ได้ดาเนินการ 11 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทางานได้

(มาจากรายงาน)

ค่าเป้าหมาย 100)

4..การใช้งานระบบสื่อสาร
ดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยี

ภารกิจถวายความปลอดภัย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. บรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ขณะเสด็จ
(ติดตัง้ /รือ้ ถอน)
แปรพระราชฐานประทับแรมหรือทรง
(มาจากรายงาน)
ปฏิบตั ิ พระราชกรณียกิจในทุกพืน้ ที่
ทัว่ ประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย 100)
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กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5.งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซ่อม/บารุงรักษาระบบ
สื่อสารดาวเทียม

การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บารุงรักษา

เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย

ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย์เทคโนโลยี

ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/

สารสนเทศและการสื่อสาร สป.

บารุงรักษา

6. งานบริการการตรวจสอบ/

การตรวจสอบ/ตรวจซ่อม/บารุงรักษา

เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย
ตรวจสอบ/
ตรวจซ่อม/
บารุงรักษา
(ตรวจสอบสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง)

ตรวจซ่อม/บารุงรักษาระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารกล้องวงจรปิด ของ

เพือ่ ความมั่นคง (CCTV) มท.

กระทรวงมหาดไทย

(มาจากรายงาน)

7. โครงการจ้างบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน
พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 จังหวัดนราธิวาส
1.2 จังหวัดยะลา
1.3 จังหวัดปัตตานี
1.4 จังหวัดสงขลา
1.5 จังหวัดสตูล

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี

-

-

100

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

-

-

100

ขัน้ ตอนดาเนินการ/

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
25
50
ได้ดาเนินการ 6 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส แบ่ง
ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามเวลาเฉลี่ยถือว่าเป็น เป็นไตรมาสละ 25%
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) หากทางานได้ค่าเป้าหมาย 100)
ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
25
50
ได้ดาเนินการ 12 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ประสบความสาเร็จเรียบร้อย ทาครบตามเวลาเฉลี่ยถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)
หากทางานได้

ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

-

-

-

-

0

0.00

-

-

-

-

0

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

-

33,649,000.00

-

งบประมาณ 2561 จากส่วนกลาง
ไปตั้งจ่ายส่วนภูมิภาค

โอนจัดสรรให้กับจังหวัดแล้ว (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
0
ทาครบตามเวลาเฉลี่ยถือว่าเป็น โอนปีละครั้ง
เมื่อวันที่ ..........................

100

100

-

-

-

-

0

0.00

30.31
15.93
24.86
26.85
2.04

30.31
15.93
24.86
26.85
2.04

-

-

-

-

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

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

-

จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
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กสส. ไม่ได ้ทำแผนงบดำเนินงำนเลย แต่มรี ำยงำน

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8.โครงการเช่าใช้เชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สัญญาเลขที่ 14/2562 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่

1.จัดทา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24% แบ่งเป็นงวดละ 2%

เป้าหมาย

-

-

-

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

12

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)

ไตรมาสที่ 1

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

76

88

12

76

88

76

88

12

76

88

ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

9,713,460

-

รวมสะสม
(ยกไป)
9,713,460

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

50.00

0

50.00

-

0

0.00

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
(TOR)
=25%
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%
3. ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.61 =26%

ไตรมาสที่ 2
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

รวมเงินทั้งสิ้น 19,426,920.- บาท

งวดละ 1,618,910.- บาท
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

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

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

19,426,920
(12 เดือน)
งวดละ
งวดละ 1,618,910.- บาท

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

9.โครงการเช่าบริการส่ง
ข้อความสั้น Short Messaging
Service:SMS

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

งบประมาณ (บาท)

1.จัดทา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

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

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

-

-

-

120,000

120,000 ไตรมาสที่ 1
(เบิกจ่ายตามการ 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
=25%
ใช้งานจริง) (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

12

-

-

-

3. ลงนามสัญญา 17 ธ.ค.61 =26%

ไตรมาสที่ 2
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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กสส. ไม่ได ้ทำแผนงบดำเนินงำนเลย แต่มรี ำยงำน

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

10.การเช่าใช้บริการระบบ
เชื่อมโยง่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
ระบบสื
(Wireless LAN) ผ่านดาวเทียม
สาหรับพระตาหนักภูพงิ ค์ราช
นิเวศน์ ภูพานราชนิเวศน์
ทักษิณราชนิเวศน์ วังไกลกังวล
และอาคารทีป่ ระทับโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่

1.จัดทา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

เป้าหมาย

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

4,500,000 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
=25%
อัตราเดือนละ 375,000.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%
ไตรมาสที่ 2

38

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)

5,000,000

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

50

88

38

50

88

2,250,000

-

2,250,000

50.00

0

50.00

76

88

12

76

88

13,500,000

-

13,500,000

50.00

0

50.00

3. ลงนามสัญญา 4 ม.ค.62 =26%

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

(มาจากรายงาน)

สัญญาเลขที่ 15/2562 ลงวันที่
4 มกราคม 2562 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

รวมเงินทัง้ สิ้น 4,500,000.- บาท

งวดละ 375,000.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
11.การเช่าใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมย่านความถี่ C-Band
จานวน 7-18 Transponder
สัญญาเลขที่ 8/2562 ลงวันที่
7 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

1.จัดทา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท

งวดละ 2,250,000.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)

-

-

-

28,000,000

27,000,000 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
=25%
เดือนละ 2,250,000.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

12

3. ลงนามสัญญา 7 ธ.ค.61 =26%

ไตรมาสที่ 2
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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กสส. ไม่ได ้ทำแผนงบดำเนินงำนเลย แต่มรี ำยงำน

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

12.การเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์และ
การบารุงรักษาสาหรับโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
(กปร.)
สัญญาเลขที่ 13/2562 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่

1.จัดทา TOR =25%
2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%
3.ลงนามสัญญา = 26%
4.ตรวจรับ = 24%

เป้าหมาย

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G

C=A+B

5,499,960 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
=25%
เดือนละ 458,330.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

12

J=H+I

G=D+F

ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้
(ยกไป)

6,000,000

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M

ร้อยละ รวมร้อย
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสนี้

สะสม
ยกมา

รวมสะสม
(ยกไป)

M=K+L
ร้อยละ ร้อยละ
ไตรมาสนี้ สะสม
ยกมา

รวมร้อย
ละสะสม
(ยกไป)

76

88

12

76

88

2,749,980

-

2,749,980

50.00

0

50.00

76

88

12

76

88

8,700,000

-

8,700,000

50.00

0

50.00

3. ลงนามสัญญา 25 ธ.ค.61 =26%

ไตรมาสที่ 2
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

รวมเงินทัง้ สิ้น 5,499,960.- บาท

งวดละ 458,330.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
13.จ้างบารุงรักษาซ่อมและแก้ไข 1.จัดทา TOR =25%
เครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียม 2.จัดซื้อจัดจ้าง = 25%

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 3.ลงนามสัญญา = 26%
สัญญาเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 4.ตรวจรับ = 24%
18 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม 12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 17,400,000.- บาท

งวดละ 1,450,000.- บาท
บริษัท สามารถคอมเทค จากัด

-

-

-

20,000,000

17,400,000 ไตรมาสที่ 1
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR =20%
=25%
เดือนละ 1,450,000.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 25%

12

3. ลงนามสัญญา18 ธ.ค.61 =26%

ไตรมาสที่ 2
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.62) 6 งวด ๆละ2%=12%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.โครงการจ้างบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 10/2562 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เป้าหมาย

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

25,000,000

รวมเงินทั้งสิ้น 4,169,100.- บาท
งวดละ 347,425.- บาท

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จากัด

24,999,960 ไตรมาสที่ 1
12
70
82
12
70
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
TOR =20%
(TOR)
=20%
งวดละ 2,083,330.- บาท

82

12,499,980

-

12,499,980

50.00

0

50.00

82

2,084,550

-

2,084,550

50.00

0

50.00

2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

งวดละ 2,083,330.- บาท

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยก ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไป)
ไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

3.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

รวมเงินทั้งสิ้น 24,999,960.- บาท

บริษัท สามารถคอมเทค จากัด
2.โครงการจ้างบารุงรักษาและ 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือ 2.จัดหาผู้รับจ้าง
สื่อสารและเครือข่ายของสานักงาน 3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบ 4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
ทางด่วนข้อมูลระยะที่ 1,2 และ 5 ตรวจรับงาน
ระยะ 3 (ส่วนกลาง)
สัญญาเลขที่ 17/2562 ลงวันที่
4 มกราคม 2562 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

ร้อยละ

100

4,200,000

ไตรมาสที่ 2
1 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่่ 1-6
1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
งวดที
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
4,169,100 ไตรมาสที่ 1
22
60
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน
TOR) =20%
=20%
งวดละ 347,425.- บาท(TOR

82

22

60

2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
ไตรมาสที่ 2
1. ลงนามสัญญา 4 ม.ค.62
2.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
3. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงาน งวดที่ 1 - 6
(ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

21,700,000

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

21,699,480 ไตรมาสที่ 1
22
60
82
22
60
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
TOR =20%
(TOR)
=20%
งวดละ 1,808,290.- บาท

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยก ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไป)
ไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

82

10,849,740

-

10,849,740

50.00

0

50.00

82

33,670,800
(ตามสัญญา)
(เบิกจ่ายจริง
33,665,943.54
บาท ค่าปรับลด
4,856.46
บาท)

33,670,800
(ตามสัญญา)
(เบิกจ่ายจริง
33,644,716.11
บาท ค่าปรับลด
26,083.89
บาท)

67,341,600
(ตามสัญญา)
(เบิกจ่ายจริง
67,310,659.65
บาท ค่าปรับลด
30,940.35
บาท)

25.00

25

50.00

2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
ไตรมาสที่ 2
1.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

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

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

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

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

เป้าหมาย

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รวมเงินทั้งสิ้น 134,683200.- บาท
งวดละ 11,223,600.- บาท

บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

2 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
135,000,000
134,683,200 ไตรมาสที่ 1
12
70
82
12
70
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
TOR =20%
=20%
งวดละ 11,223,600.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
3.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

ไตรมาสที่ 2
1 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่่ 1-6
1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
งวดที
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จานวน 1 วงจร สาหรับเลข
หมาย 1567 ของศูนย์ดารงธรรม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.3/2562
ลงวัธันนทีวาคม
่ 2561 เริ่มวันที่
17
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 240,750.- บาท
งวดละ 20,062.50 บาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

2,499,999

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

2,499,948 ไตรมาสที่ 1
12
70
82
12
70
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
=20%
TOR =20%
งวดละ 208,329.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยก ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไป)
ไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

82

1,249,974

-

1,249,974

50.00

0

50.00

82

120,375

-

120,375

50.00

0

50.00

3.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

รวมเงินทั้งสิ้น 2,499,948.- บาท
งวดละ 208,329.- บาท
6.โครงการเช่าบริการ SIP TRUNK 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5.โครงการเช่าใช้บริการท่อร้อย
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา
5 เส้นทาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สัญญาเลขที่ 12/2562 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561 เริ่มวันที่
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เป้าหมาย

ร้อยละ

100

ไตรมาสที่ 2
1 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
250,200
240,750 ไตรมาสที่ 1
12
70
82
12
70
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
TOR =20%
=20%
งวดละ 20,062.50 บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
3.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

ไตรมาสที่ 2
1 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาผู้รับจ้าง
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
5 ตรวจรับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

20 %
40 %
10 %
15 %
15 %

ร้อยละ

100

รวมเงินทั้งสิ้น 540,100.- บาท

11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท
งวดที่ 12= 45,008.37 บาท กับ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
8.เช่าบริการคู่สายจากศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4
คู่สายง 4 เส้นทาง (4 เลขหมาย)
ไปยั
หนังสือเลขที่ ศสส.ซ.4/2562
ลงวั
่ 2561 เริ่มวันที่
17 ธันนทีวาคม
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น 51,360.- บาท
งวดละ 4,280.- บาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7.เช่าบริการเชื่อมโยงระบบ
โทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทย
กับกรมทีด่ ิน(อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หนังสือเลขที่ ศสส.ซ 7 /2562
ลงวั
นที่ 2562 เริ่มวันที่
4 มกราคม
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวม12 เดือน

เป้าหมาย

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ของไตร สะสม ละสะสม
(ยกไป) มาสนี้
ยกมา (ยกไป)

549,900

540,100 ไตรมาสที่ 1
22
60
82
22
60
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
=20%
TOR =20%
1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 (TOR)
11 งวด ๆ ละ 45,008.33 บาท 2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%
1 งวด 45,008.37 บาท ไตรมาสที่ 2
1. ลงนามสัญญา 4 ม.ค.62
2.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%
3. กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง งวดที่ 1-6
(ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงาน งวดที่ 1 - 6
(ต.ค.61-มี.ค.61) = 6%
50,000
51,360 ไตรมาสที่ 1
12
70
82
12
70
(12 เดือน) 1.จัดทาร่างขอบเขตของงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน ในงวดงาน)ได้ 100
=20%
TOR =20%
อัตราเดือนละ 4,280.- บาท (TOR)
2. จัดหาผู้รับจ้าง 40%

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้
สะสมยกมา รวมสะสม (ยก ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ไป)
ไตร สะสม ละสะสม
มาสนี้ ยกมา (ยกไป)

82

270,049.98

-

270,049.98

50.00

0

50.00

82

25,680

-

25,680

50.00

0

50.00

3.กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 10%

ไตรมาสที่ 2
1 กากับตรวจสอบผู้รับจ้าง
งวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานงวดที่ 1-6 (ต.ค.61-มี.ค.62)=6%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562-2565
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
แผนพัฒนำ
แผน
จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี บุคลำกรด้ำน
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป.มท.
เทคโนโลยี
2.สำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมด้ำนเทค สำรสนเทศและ
โนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ กำรสื่อสำร สป.มท.
บุคลำกรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
พ.ศ. 2562-2565
3.จัดทำ (ร่ำง)แผนพัฒนำบุคลำกรฯ
4.เสนอ(ร่ำง)แผนฯให้คณะกรรมกำรจัด
ทำแผนพัฒนำบุคลำกรเพือ่ พิจำรณำ
5.เสนอแผนพัฒนำฯ ทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบ

1

-

จำกคณะกรรมกำรฯแล้วต่อผู้บริหำร
พิอนุจำรณำ
มัต/ิ ประกำศใช้

จานวน
เงินที่ทา
สัญญา/
ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) โอนให้.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื
่อสำร สป.มท.
2.สำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม
ด้ำนเทคสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
โนโลยี
บุของ
คลำกรในสังกัด
กระทรวงมหำดไทย
3.จั
ดทำ (ร่ำง)แผนพัฒนำบุคลำกรฯ
4.เสนอ(ร่ำง)แผนฯให้
ทคณะกรรมกำรจั
ำแผนพัฒนำบุคดลำกรเพือ่ พิจำรณำ
5.เสนอแผนพัฒนำฯ ทีผ่ ่ำนควำม
เห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรฯแล้
วต่อผู้บริหำร

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
0
100
100
0
100
(ถ้ำในกระบวนงำน (1ภำรกิจ) ภำยใน 1 ปีงบประมำณ
ทำครบตำมขัน้ ตอนถือว่ำเป็น ครบ 1 แผน
กำรทำงำนครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
-

-

-

-

0

0.00

พิอนุจำรณำ
มัต/ิ ประกำศใช้

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2
1,999,960
ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี ร้อยละควำมสำเร็จ โครงกำร
ของกำรด
ำเนิ
น
กำร
(*แผนเดิ
ม
ก
ำหนดร้
อ
ยละ
100)
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประจำปี

และกำรกำรสื่อสำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

งบประมำณ พ.ศ. 2562

0 ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน
หลักสูตรอบรม =4%

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

4

0

4

4

-

-

-

-

0

0.00

0
0
0
0

4
6
6
5

4
6
6
5

0
0
0
0

4
6
6
5

4
6
6
5

-

-

-

-

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได้จำก
กำรสำรวจฯ และวำงแผนในกำร
ร่ำงหลักสูตรอบรม = 4%
3.กำหนดหลักสูตร หัวข้อวิชำ =6%
4.กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย =6%
5.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย =5%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรกำรสื่อสำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

จานวน
เงินที่ทา
สัญญา/
ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

6. ประสำนหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
ก่อนเสนอโครงกำร เช่น ประสำน
วิทยำกร/ กำหนดเนือ้ หำหลักสูตร
สถำนทีจ่ ัดฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์
และอำหำร) = 10%
7. เสนอโครงกำรฯ ต่อ ปมท.=5%

1,490,960
430,400

0
0

8. ในปีงบประมำณปี 2562 จัดทำ
จำนวน 2 โครงกำร ดังนี้
8.1 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน
- 4 หลักสูตร ประกอบด้วย =44%

10
5

-

8.1.1 กำรอบรมระบบวิทยุสื่อสำร=14%

404,800

8.1.2 กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำ
Mobile Application ด้วย React
0
Native =12%
8.1.3 กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำร
0
ใช้โปรแกรม Advance Excel =12%

250,960

8.1.4 กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร Web
Service =6%

404,800

10
5

0

0
0

-

10
5

10
5

-

-

-

-

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

-

-

-

-

-

0
0

0.00
0.00

-

-

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรกำรสื่อสำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

509,000

จานวน
เงินที่ทา
สัญญา/
ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

8.2 โครงการการประชุมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ านให้กับ
บุคลากรของ ศสส.สป. =16%
*หากโครงการ/หลักสูตร ใดทาตามขัน้ ตอนนี้
ผลการดาเนินงานเท่ากับ 100
กระบวนการทาโครงการ/หลักสูตร ดังนี้
-ประสำนงำนด้ำนกำรอบรม (เชิญ

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

-

-

-

วิทยำกร จัดเตรียมสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์

อำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดืม่ )=15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0.00

0
0
-รวบรวม/ส่งหลักฐำนหักล้ำงเงินยืม=10 0
-.ประเมินผลกำรอบรม =5
0
-.สรุปผลกำรอบรม = 5
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

-

-

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-.ยืมเงินทดรองรำชกำร=15
-จัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม=10

-แจ้งเวียนหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องส่ง
รำยชื่อบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม/
รวบรวมรำยชื่อ/จัดทำใบลงทะเบียน=10

-ดำเนินกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ประชุมสัมมนำ เพิม่
ศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนฯ=25
-จัดทำวุฒิบัตรรับรองผลกำรอบรม=5

การดาเนินการในไตรมาสที่ 1+2
ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างเสนอ
ขออนุมตั ิ ปมท.
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.ออกแบบ/จัดทำฐำนข้อมูล
2. บันทึกข้อมูล
3.ตรวจสอบควำมถูกต้อง
4.ประมวลผล/วิเครำะห์
5.นำเสนอผู้บงั คับบัญชำ

4.กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

และจัดหำระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหำดไทย
ของกระทรวงมหำดไทย
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62

บริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหำดไทย เพือ่ พิจำรณำ
โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3.กำรจัดทำฐำนข้อมูล
บุคลำกรทีผ่ ่ำนกำรฝึกอบรม
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ย้อนหลัง 5 ปี
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
ของข้อมูลบุคลำกร
ทีผ่ ่ำนกำรอบรม
ด้ำนไอซีทขี อง

100

-

จานวน
เงินที่ทา
สัญญา/
ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) โอนให้.....
-

กระทรวงมหำดไทย

จำนวนครั้ง
ทีม่ ีกำรประชุม

ครั้ง

12

-

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ขัน้ ตอนกระบวนกำรจัดทำ
1. ออกแบบ/จัดทำฐำนข้อมูล=15%

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
0

2. รวบรวมรำยชื่อผู้ผ่ำนอบรมที่
ใช้งบประมำณ ศสส.สป./ประสำนงำน
กับหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรอบรม
รำยชื่อกับหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
อบรมตำมสัญญำจ้ำงของ ศสส.สป.
=15%
3. บันทึกข้อมูลจัดเก็บแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ = 15%
4.ตรวจสอบควำมถูกต้อง = 15%
5. ประมวลผล/วิเครำะห์ =15%
7. นำเข้ำสู่ระบบโปรแกรม=15%
8. นำเสนอผู้บงั คับบัญชำ =10%
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1
ได้ออกแบบ รวมรวม บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบควำมถุกต้อง ประมวลผล
เพือ่ นำเข้ำสู่ระบบโปรแกรมฯ
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1
1
ได้ดำเนินกำรประชุม 1 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2
ได้ดำเนินกำรประชุม 1 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

75

75

0

75

75

-

-

-

-

0

0.00

1

2

8.33

8.33

16.67

-

-

-

-

0

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5.จัดทำแผนกำรจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงำนใน
สังกัด สป.มท.
ระยะเวลำ ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละควำมสำเร็จ ร้อยละ
1.สำรวจครุภณ
ั ฑ์ภำยในหน่วยงำน
ของกำรด
ำเนินงำน
ในสังกัด สป.มท. ทีม่ ีอำยุกำรใช้งำน
เกินกว่ำ 7 ปี
2.รวบรวมข้อมูล/ประมวลผลกำรสำรวจ
3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำมควำม
จำเป็นของหน่วยงำน
4.จัดทำแผนควำมต้องกำรครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

100

-

จานวน
เงินที่ทา
สัญญา/
ใบสั่งซือ้ /
สั่งจ้าง) โอนให้.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2
-
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ศสข. 1 - 12

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ออกทาการตรวจสอบ/บารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT ของ
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี
อ่างทอง
และสิ
งห์บรุ ี ให้มีความสะอาดเรียบร้อย
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/
ประสานจังหวัดในข่าย
- ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์
- รายงานผู้บงั คับบัญชา
2.โครงการนิเทศงานให้กับ
ออกนิเทศงานด้านระบบเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสานักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับ
จังหวัดในข่าย 5 จังหวัด
เจ้าหน้าทีส่ ื่อสาร สานักงานจังหวัด
ระยะเวลา ม.ค.62-ก.พ.62
ในข่าย 5 จังหวัด ได้แก่
ยา สระบุรี และ
และ ก.ค.62-ส.ค.62
สุพระนครศรี
พรรณบุรี ออ่ยุาธงทอง
สิงห์บรุ ี มีขนั้ ตอนดังนี้
- จัดทาโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- นิเทศงาน/ให้ความรู้/แลกเปลี่ยน
ความรู้/รับทราบปัญหาและอุปสรรค
- รวบรวมข้อมูล/จัดทารายงานเสนอ
ผู้บงั คับบัญชา
- เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
3.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพือ่ เป็นการจัดระบบไฟฟ้าของตู้ควบคุม
ห้องเครื่องมือสื่อสารของ ศสข.1( ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและตัดตู้ควบคุม
อย.)
ให้เป็นปัจจุบนั
ทีเ่ ลิกใช้เงานออก เพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั
ระยะเวลา ต.ค.61-ม.ค..62

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.โครงการออกบารุงรักษา
เชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ให้กับจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา พ.ย.61-ธ.ค.61
และ พ.ค.62-มิ.ย.62

เป้าหมาย

จานวนครั้งทีเ่ ข้า
ทาการและครบ
ทัง้ 5 จังหวัด

จานวนครั้งทีเ่ ข้า
ทาการนิเทศและ
ครบทัง้ 5 จังหวัด

ครั้ง

ครั้ง

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ

2 ครั้ง

2 ครั้ง

100

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

40,000

40,000

25,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1
ครั้งที่ 1 (18-21 ธ.ค.61)
-เดินทางไปราชการเพือ่ บารุง
รักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ที่
จังหวัดในข่าย 4 จังหวัด
ไตรมาส 2 ยังไม่มี

-

-

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่ถึงกาหนด
ไตรมาสที่ 2
ครั้งที่ 1 (วันที่ 4-8 มี.ค.62)
-เดินทางไปราชการเพือ่
ทศงาน กับเจ้าหน้าที่
นินิเเทศงานให้
กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.ในข่าย
5 จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
0

100

100

0

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(หากทางาน

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

2 ครั้ง แบ่ง

การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

50

50

-

0

50

18,640

10,740

10,740

-

26.85

26.85

-

18,640

46.60

0.00

46.60

ค่าเป้าหมาย
100)

100

0

100

50

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(หากทางาน

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

2 ครั้ง แบ่ง

การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

ไตรมาสที่ 1 ไม่มีดาเนินาร
ไตรมาสที่ 2 ไม่มีดาเนินาร
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

5.โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าทีร่ ะบบสารสนเทศ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(สัญญาจ้าง1/2562 ลว.27 พ.ย.61
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)

จ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศ สานักงาน จานวน 12 ครั้ง
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และเป็นการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ผู้รับดาเนินการ
- ตรวจรับงานจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
จ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานสารสนเทศเพือ่
ปฏิบตั ิงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ศสข.1 (อย.)

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4.โครงการจัดล้างทาความ
ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจาสานักงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ม.ค..62

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

95,000

-

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

180,000

180,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

ไตรมาที่ 1 ไม่มีดาเนินการ
ไตรมาที่ 2 ไม่มีดาเนินการ

ไตรมาสที่ 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

1. ทารายงานขอความเห็นชอบ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

และขออนุมัติ =20%
2. ทาบันทึกตกลงจ้าง=20%
3. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
บันทึกตกลงจ้าง 3 ครั้ง (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

1. ทารายงานขอความเห็นชอบ

4. ส่งมอบงาน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3%

และขออนุมัติ =20%
2. ทาบันทึกตกลงจ้าง=20%
3. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม

5. ตรวจรับงานจ้าง 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3 %

6.- เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =3 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

บันทึกตกลงจ้าง 12 ครั้ง= คิดครั้งละ 2 %

1. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม

=24%
4.
ส่งมอบงาน 12 งวด ๆ ละ 1% =12%

บันทึกตกลงจ้าง 3 ครั้ง (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ตรวจรับงานจ้าง12 งวด ๆ ละ 1% =12%

2. ส่งมอบงาน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3%

6.- เบิกจ่ายเงิน 12 งวด ๆ ละ 1% =12 %

3. ตรวจรับงานจ้าง 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3 %

4.- เบิกจ่ายเงิน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =3 %
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(สัญญาจ้าง2/2562 ลว.27 พ.ย.61

ค่าจ้างเดือนละ 9,500.-บาท)

7.โครงการออกให้บริการติดต่อ
สื่อสารผ่านระบบสื่อสาร
ดาวเทียม แบบ FTDMM
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดอาคาร
และจ้างทาสวน มีหน้าทีท่ าความสะอาด
อาคารทัง้ ภายในและภายนอกให้สะอาด
เรียบร้อย ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ภายใน
และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีความ
สวยงามร่มรื่น

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.โครงการจ้างเหมาตาแหน่ง
พนักงานบริการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

108,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
114,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100.00

15

55

70

28,500

28,500

57,000

25.00

25.00

50.00

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

50

71,340

14,440

85,780

25.00

25.00

50.00

สป.มท.เรื่องค่าจ้าง* และขออนุมัติ =20%

2. ทาบันทึกตกลงจ้าง=20%
3. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
บันทึกตกลงจ้าง 3 ครั้ง (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

4. ส่งมอบงาน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3%

1. ทารายงานขอความเห็นชอบ

5. ตรวจรับงานจ้าง 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61)=3 %

และขออนุมัติ =20%
2. ทาบันทึกตกลงจ้าง=20%
3. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

6.- เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =3 %

1. ดาเนินงานให้เป็นไปตาม

บันทึกตกลงจ้าง 12 ครั้ง= คิดครั้งละ 2 %
=24%
4.
ส่งมอบงาน 12 งวด ๆ ละ 1% =12%

บันทึกตกลงจ้าง 3 ครั้ง (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ตรวจรับงานจ้าง12 งวด ๆ ละ 1% =12%

3. ตรวจรับงานจ้าง 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3 %

6.- เบิกจ่ายเงิน 12 งวด ๆ ละ 1% =12 %

4.- เบิกจ่ายเงิน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =3 %

- ประสานงานตารวจทางหลวงขอรถนาขบวนฯ

200.00

*จ้างตามประกาศ 1. ทารายงานขอความเห็นชอบ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน

ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมใน
ร้อยละ
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการ
ความสาเร็จ
สื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ของการ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถฯ ดาเนินการ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
ตลอดจนภารกิจอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย/ร้องขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทาแผนฯ

100.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

2. ส่งมอบงาน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62)=3%

ร้อยละ

100

200,000

-

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
ออกปฏิบัตภิ ารกิจรถยนต์สื่อสาร

ดาวเทียมฯ จนเสร็จสิ้นตาม
ข้อสั่งการ จานวน 9 ครั้ง

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

สามารถส่ง
เบิกจ่ายได้
ครบทุกครั้งที่

ดาเนินการ
ให้ไตรมาส ๆ
ละ

25%)

-ขอสนับสนุนเบอร์โทรศัพท์จาก ศสส.สป.
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

9.โครงการออกตรวจซ่อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ให้กับจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7.โครงการออกให้บริการติดต่อ - เตรียมความพร้อม/ทดสอบ เครื่องมือ
สื่อสารผ่านระบบสื่อสาร
อุปกรณ์ ก่อนออกปฏิบตั ิภารกิจ
ดาวเทียม แบบ FTDMM
- ออกปฏิบตั ิภารกิจ
(ต่อ)
- สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข.๑/ผวจ.
- รวบรวมข้อมูล/เผยแพร่ทางเว็บไซต์
8.โครงการให้บริการระบบ
ให้บริการการประชุมระบบวีดิทศั น์
ประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
- ได้รับหนังสือสั่งการ
- ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์และทดสอบ
การใช้งาน
- ปฏิบตั ิภารกิจจนเสร็จสิ้น
-รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ

100

ครั้ง

จานวนครั้ง
ทีอ่ อก
ปฏิบตั ิ
หน้าาทีที่่
หน้

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

(เดิมแผน
กาหนดเป็น
ร้อยละ)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

20,000

-

ให้บริการประชุมระบบ VCS 100
100
200
ตามทีม่ อบหมายจนเสร็จสิ้น (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ภารกิจ
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
ไตรมาสที่ 2 = 6 ครั้ง
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

ไตรมาสที่ 2
100
100
200
ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ ICT (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
สามารถใช้งานได้ปกติ
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

ความสาเร็จ
ของจานวนครั้ง
ทีร่ ้องขอรับบริการ
ต่อจานวนครั้ง
ทีด่ าเนินการได้

ออกทาการตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารและ ตามจานวนครั้งที่
อุปกรณ์ ICT ของจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ได้รับแจ้ง/ร้องขอ
ที่ชารุดขัดข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และสามารถออก
- ได้รับคาร้องขอ
ปฏิบตั ิงานได้
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ผลสาเร็จตาม
- ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
- รายงานผู้บงั คับบัญชา

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว
และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทันต่อสถานการณ์และทันสมัย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

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

เป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
ตามภารกิจ

ร้อยละ

- จัดหาโปรแกรมจัดทาเว็บไซต์
- ออกแบบความต้องการของเว็ปไซต์
- เลือกแบบตามความต้องการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนือ้ หา/รูปภาพ)
- นาเข้าข้อมูล
11.โครงการติดตามความก้าวหน้า ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานของ
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
การใช้งานระบบป้องกันไวรัสแบบ ระบบป้องกันไวรัสเป็นประจาทุกวัน
ของการดาเนินการ
องค์กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ - ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางที่
จังหวัดในข่าย 5 จังหวัด
รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รายงานให้ ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ
ทุกสัปดาห์
- รายงาน ผอ.ศสส.สป.
- นาลงเว็บไซต์

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100

-

-

ไตรมาสที่ 2
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของ ศสข.1(อยุธยา) ให้มี
ความสวยงามทันสมัย และ
สามารถใช้งานเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทีถ่ ูกต้องเป็นจริง
และเป็นปัจจุบนั

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

100

-

-

ไตรมาสที่ 2
ตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบ องกันไวรัสเป็นประจา
ระบบป้
ทุกวัน จานวน 12 เดือน

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

12.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทจี่ าเป็นต่อ
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
การปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดาเนินการ
และการสื่อสาร เพือ่ ให้การทางาน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การจ้าง
ซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีสิทธิภาพ
- ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง/ซื้อ
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจ้าง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย

100

60,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 2
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน 2 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100
0
100
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

12,772.59

25
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

25

-

12,772.59

25.00

0.00

25.00

สามารถส่ง
เบิกจ่ายได้
ครบทุกครั้งที่

ดาเนินการ
ให้ไตรมาส ๆ
ละ

25%)

79

ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สื่อสาร
และด้าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1.1 ดาเนินการตรวจสอบ/บารุงรักษา
จานวนเอกสาร
ระบบและอุปกรณ์ ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ สรุปผลการ
MD110 และตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP
ตรวจสอบและ
Phone ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
บารุงรักษาระบบ
-จัดทาแผนปฏิบตั ิงานเสนอผู้บงั คับบัญชา และอุปกรณ์
-ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน 1 เดือน/ชุด
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
1.2 ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบ จานวนเอกสารสรุป
ป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ผลการตรวจสอบ
บารุงรักษาการใช้งาน
แบบองค์กรของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ
จังหวัดในข่าย
ระบบป้องกันไวรัส
-จัดทาแผนปฏิบัตงิ านเสนอผู้บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ชุด

12

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
ผ่านการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
0
และเสนอแผนการปฏิบตั ิงาน
5
10
15
5
10
15
-ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
5
10
15
5
10
15
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการ
ปฏิ
บตั ิงานในเดือน ม.ค.62มี.ค.62 จานวน 3 เดือน
2.50
7.50
10.00 2.50
7.50
10.00
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 3 ชุด 2.50
7.50
10.00 2.50
7.50
10.00

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

-

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2

ชุด

12

-

-

15

50
15

15

5

35
10

5

10

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 3 เดือน

2.50

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 3 ชุด

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2

0.00
-

0.00

-

-

0.00
-

-

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
0.00
-

0
0.00
-

0
0.00
-

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

5

35
0.00
10

50
0.00
15

0
0.00
-

15

5

10

15

-

7.50

10.00

2.50

7.50

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

7.50

10.00

2.50

7.50

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

80

ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สื่อสาร
และด้าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

เป้าหมาย

1.3 ดาเนินการตรวจสอบ/บารุงรักษา จานวนเอกสาร
ระบบและอุปกรณ์สื่อสัญญาณของ
สรุปผลการ
ศสข.2รี)
(ชลบุ
ตรวจสอบและ
-จัดทาแผนปฏิบตั ิงานเสนอผู้บงั คับบัญชา บารุงรักษาและ
- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน อุปกรณ์สื่อสัญญาณ
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
1 เดือน/ชุด
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน

ชุด

12

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
5
10
15
5
10
15

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
-

0.00

-

-

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

5

10

15

5

10

15

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

15

50
15

15
5

35
0.00
10

50
0.00
15

0
0.00
-

0
0.00

5

35
10

-

0
0.00
-

0
0.00
-

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

5

10

15

5

10

15

-

-

-

-

0.00

0.00

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

1.4 ดาเนินการตรวจสอบ/บารุงรักษา
วงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูง ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ

จานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บารุงรักษาวงจร
เช่าสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ
รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

1.5 ดาเนินการรวบรวมรายงานการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1. การตรวจสอบและบารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สื่อสาร
และด้าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

เป้าหมาย

จานวนเอกสาร

ชุด

12

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

- ผ่านการจัดทาแผนการ

ตรวจสอบ/บารุงรักษา เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า สรุปผลการ

ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

ตรวจสอบและ
บารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
1 เดือน/ชุด

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
5
10
15
5
10
15

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
-

0.00

-

-

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

5

10

15

5

10

15

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

พร้อมข้อเสนอแนะ
รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2

1.6 ดาเนินการรวบรวมรายงานการ
ตรวจสอบ/บารุงรักษาการใช้งานระบบ
วงจรเช่า ISDN แบบ BAI ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีก่ าหนดไว้
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน

จานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บารุงรักษาการใช้
งานระบบวงจรเช่า
ISDN แบบ BAI
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ยกเลิกการเช่าใช้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ

พร้อมข้อเสนอแนะ

82

ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย
และอุปกรณ์สื่อสารและด้าน ICT ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย ตาม
ภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/
การ อม/บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
ตรวจซ่
(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3
-นาเสนอผู้บงั คับบัญชาและรายงานผล
ให้ ศสส.สป ทราบ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.รายงานการตรวจซ่อม
อุปกรณ์ เครือข่าย,อุปกรณ์
สื่อสารและด้าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

จานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ซ่อมอุปกรณ์
เครือข่าย และ
อุปกรณ์สื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
5
10
15
5
10
15

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
-

0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

5

10

15

5

10

15

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

10

15

5

0.00
10

0.00
15

0.00
-

0.00

5

-

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

0.00
0.00

5

10

15

5

10

15

-

-

-

-

0.00

0.00

ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ม.ค.62-มี.ค.62 จานวน 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

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2

-

-

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ

3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน
อุปกรณ์เครือข่าย, อุปกรณ์
สื่อสารและด้าน ICT
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

พร้อมข้อเสนอแนะ
ดาเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง/

จานวนเอกสาร
สรุปผลการ
รื้อถอนอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์
ติดตั้ง / รื้อ ถอน
อุปกรณ์สื่อสารและด้าน ICT ของ
อุปกรณ์เครือข่าย
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข่าย
อุปกรณ์สื่อสาร
ตามภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้าน
ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ รต.
4.1
- นาเสนอผู้บงั คับบัญชาและรายงานผล

ให้ ศสส.สป ทราบ
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
งบประมาณพร้อมข้อเสนอแนะ

ชุด

12

-

-

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 2
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4.การนิเทศงานและตรวจเยีย่ ม ดาเนินการออกพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและ
ลูกข่ายเพือ่ ให้ความรู้และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกข่ายเพือ่ รับฟังปัญหา
ถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ละ พร้อมนาข้อมูลมาช่วยกันแก้ไขปรับปรุง
จังหวัดเพือ่ นาเสนอ ศสส.สป. ให้ดีขนึ้ และให้คาปรึกษาและนาทางด้าน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
บริหารการสื่อสารและด้านเทคนิคอื่น ๆ
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน
งานทีก่ าหนดไว้ (จังหวัดละ 2 ครั้ง /
ปีงบประมาณ)
- รับทราบปัญหาและอุปสรรคในพืน้ ที่

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ในการดาเนินงานฯ
(ร้อยละ 6.25 /
จังหวัด / ครั้ง)

87.5

60,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

ดาเนินการครัง้ ที่ 1
ได้จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและ
ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดาเนินงานแล้ว อยูร่ ะหว่างการ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ตาม
แผนงานที
ก่ าหนดไว้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

และเสนอแนะให้คาปรึกษา พร้อมแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างกัน
- ดาเนินงานตรวจสอบและตรวจซ่อม
พร้อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน
กรณีทพี่ บว่าอุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยีย่ ม
ของแต่ละจังหวัดในข่าย
- รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยีย่ ม
ของแต่ละจังหวัดในข่าย ให้ผู้บงั คับบัญชา
ทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู้ MDF ของชุมสาย
โทรศัพท์มหาดไทยให้กับจังหวัด
ในข่าย
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เพือ่ ปรับปรุง
ร้อยละ
ระบบเชื่อมโยงภายในตู้ MDF / จัดทา
ความสาเร็จใน
ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท์ประจาตู้
การดาเนินงาน
MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์
(ร้อยละ12.5/
ป้องกันไฟฟ้าจากคู่สายตอนนอกทีเ่ ข้ามา จังหวัด)
เชื่อมต่อตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD110
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
- ดาเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู้ MDF จังหวัดในข่าย
- บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ่อม
และบารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม
แบบ ร.2) และรายงานเป็นรายเดือน
(ตามแบบ รต.4.3)
- รายงานผลการดาเนินงานของแต่ละ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

75

25,000
ที่รายงานมาปรับเป็น

45,000.00

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 2
ได้ดาเนินการตามแผนงานไป
แล้ว 4 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดฉะเขิงเทรา
2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดนครนายก
4. จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์
ถึ2562
ง 1 มีนาคม 2562

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
100.00
0.00
100.00 25.00
0.00
25.00
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง)
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
12,400.00

0.00

12,400.00

25.00

0.00

25.00

สามารถส่ง
เบิกจ่ายได้
ครบทุกครั้งที่

ดาเนินการ
ให้ไตรมาส ๆ
ละ

25%)

จังหวัดในข่าย ให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.การปฏิบตั ิภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
หรือ Ku-Band
- ถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนี าถและพระบรม
วงศานุวงศ์
-จัดเครือข่ายด้านการสื่อสารใน
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั /ิ
การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ
ตามทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ดาเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ
Ku-Band เพือ่ ถวายความปลอดภัยด้าน
การสื่อสารและภารกิจทีส่ าคัญ ตามทีไ่ ด้รับ
การร้องขอในพืน้ ทีจ่ ังหวัดลูกข่ายและ
พืน้ ทีจ่ ังหวัดอื่นๆ
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามแผนฯ เมื่อได้รับ
การร้องขอให้สนับสนุนระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่C-Band หรือKu-Band
ตามภารกิจนัน้ ๆ พร้อมรายงานผลการ
ติดตั้ง / รื้อถอน ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1
-รายงานผลปฏิบตั ิงานต่อผู้บงั คับบัญชา
และรายงานผลให้ ศสส.สป. ทราบทุกครั้ง
หลังปฏิบตั ิภารกิจแล้วเสร็จ
- สรุปผลการปฏิบตั ิภารกิจสื่อสาร
ดาวเทียมเป็นรายไตรมาสตามแบบ รต.5
- สรุปการปฏิบัตงิ านประจาปีงบประมาณ

พร้อมข้อเสนอแนะ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

เป้าหมาย

ร้อยละความ
สาเร็จของการ
ดาเนินงานฯ =
=(จานวนครั้ง
ความสาเร็จใน
การดาเนินงาน
จานวนครั้งการ
ร้องขอ) X 100
และให้นามาคิด
เป็นไตรมาสโดย
นาผลทีไ่ ด้หาร4
(ไตรมาส)

ร้อยละ

100
(รวม 4
ไตรมาส)

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
ไตรมาสที่ 2
100.00 100.00
200.00 25.00
25.00
50.00
1.-ปฏิบัตภิ ารกิจถวายความปลอดภั(ยถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ด้านการสื่อสาร แด่พระเจ้า ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การท
างานครบ
100
ของทุ
ก
ครั
้
ง
)
ละ 25%)
วรวงค์เธอ พระองค์เจ้า
พระวรราชาทิ
น
ด
ั
ดามาตุ
ทรง
หากทางานได้
โสมสวลี
เสด็นการส่
จ วนพระงค์ ณ โรงเรม
เป็
ค่าเป้าหมาย
ฝึกงหลวง รีสอร์ท รีเวอร์ไซต์
100)
อ.เมือง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่
28 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
2. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

120,000

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
68,080.00 15,360.00

83,440.00

56.73

12.80

69.53

ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
พระองค์เจ้าสิริวณ
ั ณวรีนารีรัตน์
ทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอานวยการ
โครงการอนุรักษ์แนวปารรังและ
สิ่งมีชีวติ ได้ทะเลไทย ในพระดาริฯ
ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม วันที่ 7 ม.ค.62
3. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความปลอดภัย
ด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเทพ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานเปิดงาน Thailand
International Science Fair 2019
(TISF 2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 8 ม.ค.62
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.การปฏิบตั ิภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
หรือ Ku-Band
(มีต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

4. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจในพืน้ ที่
จ.สระแก้ว ณ โรงเรียนตารวจ
ตระเวณชายแดนประชารัฐบารุง1
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
5. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ประทับแรม ณ เชื่อนวชิราลงกรณ์
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจบุรี ใน
วันทีม.ค.62
่
10
6. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า
อทิตยาทรกิตติคุณ ทรงเททอง
หล่อพระพุทธาทิตยาทรประชานาถ
ณ วัดขับหี่ ร่า อ.นายายอาม
จ.จันทรบุรี วันที่ 5-7 ก.พ.62
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.การปฏิบตั ิภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
หรือ Ku-Band
(ต่อ)

7.การจ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

7. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ระหว่างปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจในพืน้ ที่
จังหวัดตราด ณ สนามบินเฮลิคอปเตอร์
ชั่วคราวนามฝูงิน 207 อ.เมือง
จ.ตราด ระหว่าง 4-6 มี.ค.62
8. ปฏิบตั ิภารกิจถวายความ

ดาเนินการจ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารสานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 1คน
- ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี
- ดาเนินการจัดหาการจ้าง
- ขออนุมัติจัดจ้างและทาสัญญาจ้าง
- ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ=
(จานวนครั
านวนครั้ง้ง
(จ
ความสาเร็จใน
การดาเนิน
การจ้าง
/จานวนครั้งใน
การเบิกจ่าย

ร้อยละ

100

99,600
ต่อปี

ปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
พระเจ้าหลานเธอพระงองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิด
โครงการกาลังใจในพระดาริฯ
ณ เรือนจาจังหวัดจันทบุรีแห่งที่ 19
ณ เรือนจาจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง
จ.จันทรบุรี วันที่ 25-27 มี.ค.62
99,600
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100.00 100.00
200.00 12.00
(เดือนละ 8,300 บาท) 1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

64.00

76.00

24,900.00 24,900.00

49,800.00

25.00

25.00

50.00

ประจาปี 2562 = 15%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
=15%
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7.การจ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
(ต่อ)

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน งบประมาณ) X

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

ประจาปี 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี =15%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

100 และให้นามา
คิดเป็นไตรมาส
โดยนาผลทีไ่ ด้หาร
4 (ไตรมาส)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั

8.การเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ผ่านทางเว็ปไซต์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%
ดาเนินการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน
ร้อยละของ
และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
ความสาเร็จใน
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ผ่านทาง
การดาเนินงานฯ
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั ทุกเดือน
-จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและเสนอแผน
การปฏิบตั ิงาน
-ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินการจัดหาและจัดทาข้อมูลเผยแพร่

ตามแผนทีก่ าหนด
-รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
-นาเสนอผู้บงั คับบัญชา

ครั้ง

12

-

-

- ผ่านการจัดทาแผนการ
5

10

15

5

0.00
10

0.00
15

0.00
-

5

10

15

5

10

15

-

ต.ค.61-ธ.ค.61 จานวน 3 เดือน

2.50

7.50

10.00

2.50

7.50

10.00

0.00

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จานวน 3 ชุด

2.50

7.50

10.00

2.50

7.50

10.00

15

35

50

15

35

50

ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

-นาออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ศสข.2 (ชลบุรี)
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.การให้บริการระบบการ
ประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

10.การจัดจ้างตรวจสอบและ
ล้างทาความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2
(ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จานวนเอกสาร
ชุด
ประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS) กับ
สรุปผลการ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ประชุมผ่าน
ตามภารกิจหลักและได้รับการร้องขอ
ระบบวีดิทศั น์
-จัดทาแผนปฏิบตั ิงานเสนอผู้บงั คับญ
ั ชา ทางไหล (VCS)
-ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผนการดาเนินงาน 1 เดือน/ชุด
-สรุปรายงานผลการประชุมผ่านระบบ
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2
-นาเสนอผู้บงั คับบัญชาและรายงานผล
ให้ ศสส.สป ทราบ
-สรุปการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ
พร้อมข้อเสนอแนะ
ดาเนินการจัดจ้างตรวจสอบการทางาน
ร้อยละของ
ร้อยละ
ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล้าง
ความสาเร็จของ
ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดาเนินงานฯ =
ศสข.2 (ชลบุรี) จานวน 8 เครื่อง เพือ่
(จานวนความ
ประหยัดดพลังงาน ตามมาตรการประหยัด สาเร็จในการตรวจ
ประหยั
พลังงาน และเป็นการยืดอายุการใช้งาน สอบ และทาความ
- ดาเนินการจัดหาบริษัท/ ร้านค้าเพือ่
สะอาด / จานวน
จัดจ้าง ตรวจสอบการทางานระบบเครื่อง เครื่องปรับอากาศ)
ปรับอากาศ และล้างทาความสะอาด
X 100
เครื่องปรับอากาศของ ศสข. 2 (ชลบุรี)
2 ครั้ง / เครื่อง / ปี
- ขออนุมัติจัดจ้างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
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-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

- ผ่านการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

- ผู้บงั คับบัญชาอนุมัติแผน
การดาเนินงาน
- ดาเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั ิงานในเดือน

12,000

-

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
-

0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

10

15

5

10

15

ต.ค.61-ธ.ค.61 จานวน 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

- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเดือน
ต.ค.61-ธ.ค..61 จานวน 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

15

35

50

15

35

50

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

-

-

5

รวมผลการดาเนินการไตรมาส 1

75

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
0.00
0.00
5
10
15
5
10
15
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ศสข.2 (ชลบุร)ี
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

11. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 2 (ชลบุรี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดาเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างซ่อม
ร้อยละของ
ครุภณ
ั ฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสาเร็จ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
เมื่อมีการจัดซื้อ
- ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณประจาปี
จัดจ้าง
- ดาเนินการจัดหาบริษัทร้านค้า เพือ่ จ้าง,
จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ตามความต้องการ

- ขออนุมัติจัดจ้าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
- ตรวจรับและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
- ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

100

300,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

1. ค่าตรวจเช็คระยะรอบ
เปลี
่ยน
ถ่ายของเหลวรถยนต์
ประจา

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา
รวม ร้อย
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ละของ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป) ไตร
(ยกไป)
มาสนี้
100.00
0.00
100.00 25.00
0.00
25.00

ศสข.2 (ชลบุรี) หมายเลขทะเบียน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

1 กช 1560 กทม. เบิกจ่าย
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
งบประมาณเป็นเงิน 7,097.10 การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง)
บาทจในวันที่ 1 ก.พ.62
เสร็
2. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน
15 รายการ เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็
นเงิน 15,880.- บาท แล้ว
เสร็จในวันที่ 15 มี.ค.62

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
22,934.00

0.00

22,934.00

7.64

0.00

7.64

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

1.ภารกิจตามแผนงบประมาณ
1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบ
ดาเนินาปี
งาน
ประจ
งบประมาณ 2562
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
และค่าสาธารณูปโภค

1.2 การบริหารงาน
งบประมาณ (งานการเงิน
และบัญชี,งานเบิกจ่าย
งบประมาณ ,งานจัดซื้อ,
จัดจ้างงานพัสดุและสถานที)่

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
จานวนเงินที่
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
ได้รับจัดสรร
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ดาเนินการสรุปผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ร้อยละ
ร้อยละ
85
614,000.00
ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 100
100
200
25
25
50.00
ประจาปีงบประมาณ 2562 หมวด
ความสาเร็จ
กาหนด (ครั้งที่ 1=514,000 บาท
สามารถดาเนินการขออนุมัติ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ตอน +ครั้งที่ 2=100,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ เป็นรายเดือน ของการดาเนินงาน
รายงานผล
งบประมาณประจาปี 2562 ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
รายไตรมาส ดังนี้
เป็น 100% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%) หาก
ทางานได้ค่าเป้าหมาย 100)
- ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจาปี
250,000.00
100
100
200
25
25
50.00
- รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
(ครั้งที่ 1=100,000 ครั้งที่ 2 =150,000)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
แบ่งเป็นไตรมาส
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 250,000 ค่าสาธารณูปโภค)
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%) หาก
- จัดทารายงายนผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินงาน ฯ รายเดือน
- จัดทารายงายนผลการเบิกจ่าย
ดาเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการ
บาท
85%
สามารถบริหารจัดการงาน (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ งานงบประมาณ
กาหนด (ครั้งที่ 1=514,000 บาท
งบประมาณในการจัดซื้อ/ ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก
ประจาปี 2562 และงบประมาณทีไ่ ด้รับ โดยให้สอดคล้อง
รายงานผล +ครั้งที่ 2=100,000 บาท
จัดจ้างและการเบิกจ่าย
ทางานได้ค่าเป้าหมาย 100)
จากส่วนกลาง
กับแผนปฏิบตั ิ
เป็น 100% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
สาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
ราชการประจาปี
614,000.00
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและ 100
100
200
25
25
50.00
วั-สค่ดุาสาธารณูปโภค
2562 และงบ
250,000.00
100
100
200
25
25
50.00
ประมาณทีไ่ ด้รับ
(ครั้งที่ 1=100,000 ครั้งที่ 2 =150,000)
จากส่วนกลาง
รวม 250,000 ค่าสาธารณูปโภค)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
220,597.00 45,730.00 266,327.00 35.93 7.45
43.38

67,907.49 87,653.47 155,560.96

27.16

35.06

62.22

220,597.00 45,730.00 266,327.00
67,907.49 87,653.47 155,560.96

35.93
27.16

7.45
35.06

43.38
62.22
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

1.3 การนิเทศงานให้คาปรึกษา
พร้อมทัง้ ทาการบารุงรักษาเชิง
ป้องกันอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้
อย่างต่อเนืองทีส่ ถานีสื่อสาร
สานักงานจังหวัดในข่ายรวม 7 จังหวัด

ได้แก่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
1.4 จ้างเหมาพนักงานบริการ
เพือ่ ทาความสะอาดทีท่ าการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
และบริเวณโดยรอบตาม
หลักเกณฑ์การจ้างของ สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
จานวนเงินที่
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
ได้รับจัดสรร
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ให้คาปรึกษานิเทศงานทางด้าน 100
ให้คาปรึกษา นิเทศงานทางด้าน
ร้อยละของ
จังหวัด 7 จว./ ปี ศสข.3 (นครปฐม)
29
129
25
29
53.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จานวนสถานี
(รายงานใช้งบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารให้แก่นายช่างไฟฟ้าและ
สื่อสารจังหวัดใน
ค่าเบีเป็ย้ เลีน ้ยง /
การสื่อสาร จานวน 6 จังหวัด (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
แบ่งเป็นไตรมาส
ผู้เกี่ยวข้องพร้อมทัง้ ทาการบารุง
ข่าย7จังหวัด
ค่าเดินทาง)
- ม.ค.62 จ.นครปฐม/จ.สมุทรสงคราม
รักษาเชิงป้องกันเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทีไ่ ด้รับการนิเทศ
- ก.พ.62 จ.นครปฐม/จ.เพชรบุการท
รี างานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก
ทางานได้ค่าเป้าหมาย 100)
สื่อสารระบบต่างๆ
งานและคา
- มี.ค.62 จ.นครปฐม /จ.ราชบุรี
ปรึกษาด้าน
จ.ประจวบคีรีชันธ์ และ จ.สมุทรสาคร
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการ
สื่อสาร
ดาเนินการจ้างเหมาพนักงานบริการ เพือ่ จ้างเหมาบริการ งาน
1
ศสข.3 (นครปฐม) 114,000.00 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
200
12
64
76.00
เดือนละ 9500บาท 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
ทาความสะอาดทีท่ าการศูนย์เทคโนโลยี ทาความสะอาด
รายงานผลกาหนด
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) จานวน 1 งาน
100%
และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑ์การ
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
จ้างของ สป.มท.พร้อมทัง้ คณะกรรมการ
จ้=15%
าง
ตรวจรับงาน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
ค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ประจาปี 2562 ของ ศสข.2 ชลบุรี =15%

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญาจ้าง = 22%

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28,500.00 28,500.00 57,000.00

25.00

25.00

50.00

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.5 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ดาเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ จานวน
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
1 งาน
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก
ตามหลักเกณฑ์การจ้างของ สป.มท. เกณฑ์การจ้างของ สป.มท.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

งาน

1

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ศสข.3 (นครปฐม) 150,000.00
(เดือนละ 12,500บาท

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%
ดาเนินการให้บริการระบบประชุมวีดิทศั น์
ทางไกล (Video Conference System)
แก่หน่วยงานทีร่ ้องขอ ดังนี้
-ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ้องขอ
ใช้บริการระบบประชุมวิดีทศั น์ทางไกล
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ระบบ MCU/VCS และเครือข่าย
- ทาการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
37,500.00 37,500.00 75,000.00 25.00 25.00 50.00

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
จ้=15%
าง

ประจาปี 2562 ของ ศสข.3 (นครปฐม) =15%

2.ภารกิจประจา
2.1 ให้บริการระบบประชุม
วีดิทศั น์ทางไกล (Video
Conference System)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
200
12
64
76.00
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

ร้อยละความ
สาเร็จในการให้
บริการระบบประชุม

วีดิทศั น์ทางไกล
เทียบกับจานวนครั้ง

ทีร่ ้องขอ

ร้อยละ
รายงานแจ้งเป็น

ครั้ง

100

ศสข.3
(นครปฐม)

-

สามารถให้บริการระบบ
ประชุมวีดิทศั น์ทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ้องขอ
จานวน 9 ครั้ง ดาเนินการ
สาเร็จ จานวน 9 ครั้ง

100
100
200
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของทุกครั้ง)ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

25

50.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.1 ให้บริการระบบประชุม
วีดิทศั น์ทางไกล (Video
Conference System)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย 7 จังหวัด
- ติดตัง้ และให้บริการระบบประชุมวิดทิ ัศน์

ทางไกล ตามวันและเวลาทีก่ าหนด
- รื้อถอน(จัดเก็บ)ระบบประชุมวิทัศน์
ทางไกล
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม
- รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา

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

ดาเนินการให้บริการด้วยรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ
ดั-งนีได้้ รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทีร่ ้องขอใช้บริการ
- เข้าร่วมประชุมและสารวจพืน้ ที่ ทีจ่ ะ
ติดตั่งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
- จัดทาบันทึกขออนุมัตินารถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกไป

ร้อยละ
ร้อยละ
90
ความสาเร็จ
รายงานแจ้ง
เทียบกับจานวน
100
ครั้งน้อยกว่า
ที่ร้องขอไม่
ร้อยละ 90

ศสข.3
(นครปฐม)

-

สามารถให้บริการระบบสื่อสาร

ดาวเทียมเคลื่อนทีใ่ นภารกิจ
ถวายความปลอดภัยด้าน
สื่อสารร้องขอจานวน 5 ครั้ง
ดาเนินการสาเร็จ จานวน
5 ครั้ง
ทางานทุกกระบวนงานคิดเป็น
100%

100

100

200

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25

25

50.00

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

ปฏิบตั ิภารกิจ เสนอต่อผู้วา่ ราชการ
จั-งจัหวั
ด ยมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารพร้อม
ดเตรี
ทัง้ ทาการทดสอบระบบดาวเทียมเคลื่อนที่
- ประสาน ศสส.สป. เพือ่ ขอสนับสนุน
ช่องสัญญาณดาวเทียม พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ในข่าย มท และ ทีโอที
- นารถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนทีไ่ ป
ติดตัง้ เครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่

ตามวันและเวลาทีก่ าหนด
- รื้อถอนรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
- รายงานผลการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา

95

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.3.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบเครือข่ายที่
เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและ
จังหวัดในข่ายรวม 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดาเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT /ระบบเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยง
ระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในข่าย รวม
7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
- ตรวจสอบระบบเครือข่าย,ระบบ
MPLS
DC
Power Supply, Battery Back up
- ตรวจสอบระบบสื่อสารข้อมูล L2,L3
- ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ MD110,
IP Phone, Battery Backup
- ตรวจสอบระบบ Surge และ
เครื่องปรับอากาศ

ร้อยละความสาเร็จ
ในการตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารและ
ไม่นอ้ เครื
ยกว่อข่าร้ายอยละ
85
ตามงานแจ้งว่า
อุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร ICT/
ระบบเครือข่าย ให้

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
จานวนเงินที่
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
ได้รับจัดสรร
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ศสข.3 (นครปฐม)
ร้อยละ
85
ดาเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 100
100
200
25
25
50.00
รายงานแจ้งเป็น
เครื่องมือสื่อสาร สามารถ
(ครั้ง)
ใช้งานได้เป็นปกติและต่อเนือ่ ง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ
ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสารอง (UPS) และ

2.4 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แม่ข่าย)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
ดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ICT ทุกระบบ (แม่ข่าย) ดังนี้
ของการใช้งานได้
- บารุงรักษาระบบเครือข่าย,ระบบ MPLS ของอุปกรณ์ ICT
DC Power Supply, Battery Back up ทุกระบบไม่น้อยกว่า
- บารุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล L2,L3
ร้อยละ 85
-บารงุรักษาระบบโทรศัพท์ MD110,
IP Phone, Battery Backup
- บารุงรักษาระบบ Surge และ
เครื
งปรังรับกอากาศ
- บ่อารุ
ษาะบบไฟฟ้าสารอง (UPS)

85

ศสข.3 (นครปฐม)

-

ดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกัน

พร้อมทัง้ ทาความสะอาด
อุปกรณ์ระบบ MPLS สื่อสาร
ข้อมูล/โทรศัพท์/โทรสาร
ระบบ VCS และระบบไฟฟ้า
ทุก 1 สัปดาห์
เครื่องมือสื่อสาร ทุกระบบ
สามารถใช้งานได้ปกติและ
ต่อเนือ่ ง

100

100

200

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25

25

50.00

0.00

0.00

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

และ่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
เครื
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.5 การให้บริการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดาเนินการให้บริการส่งหนังสือ ศสข.3
ร้อยละความสาเร็จ
(นครปฐม)
ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
จานวนเงินที่
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
ได้รับจัดสรร
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ศสข.3 (นครปฐม)
ร้อยละ
70
สามารถดาเนินการส่งหนังสือ 100
100
200
25
25
50.00
รายงานแจ้งเป็น
ทีอ่ อกโดย ศสข.3 (นครปฐม)
ฉบับ
ถึง ผอ.ศสส.สป.ผ่านระบบ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
แบ่งเป็นไตรมาส
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมาย

ของจานวนหนังสือ
ทีน่ าส่งผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็ก
- รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม)
ทรอนิกส์ไม่นอ้ ย
กว่า 70
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ร้อยละ
หนังสือ และผู้รับปลายทาง
- ทาการสแกนเอกสารทีจ่ ะส่ง ด้วย
เครื่อง ดเก็บข้อมูลไว้ใฟล์ทกี่ าหนด
สแกนและจั
- เปิดโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอกนิกส์และตรวจสอบระบบให้พร้อม
ใช้งาน
- ทาการส่งเอกสารทีส่ แกนไว้ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล้กทรอนกส์
- ตรวจสอบความสาเร็จในการส่งเอกสาร
พร้อมทัง้ ประสานงานผู้รับปลายทางและ
รวบรวมเอกสาร
2.6 บริการ – รับส่งเอกสารข่าว ดาเนินการให้บริการรับ - ส่งเอกสารข่าว ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ผ่านระบบโทรสาร และ E - Mail ผ่านระบบโทรสารและ E-mail ดังนี้
ของการรับ-ส่ง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รับเอกสารข่าวทางโทรสาร /E-mail เอกสารข่าวผ่าน
(มีต่อ)
จากต้นทาง(ส่วนกลาง)
ระบบโทรสาร และ
- ตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร E-Mail ไม่นอ้ ยกว่า
ข่าวโทรสาร/E-mail และผู้รับปลายทาง
ร้อยละ 85
(ศสส.สป.) ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ดัดังงนีนี้ ้

งบประมาณ (บาท)

จานวนหนังสือที่ส่งผ่านระบบฯ

การทางานครบ 100 ของ

ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

เท่ากับ 22 ฉบับ จานวนทีส่ ่ง ทุกครั้ง)
ผ่านระบบฯ เท่ากับ 22 ฉบับ
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ศสข.3 (นครปฐม)

-

สามารถส่งข่าวผ่านระบบ
โทรสารและ E-mail ระหว่าง
ส่วนกลางและจังหวัดในข่าย
รวม 7 จังหวัด สาเร็จ
(นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี,
สมุททรสาคร,
รสาคร สมุทรสงคราม,
สมุ

- ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร /E-mail

กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

และส่งเอกสารข่าวไปยังผู้รับปลายทาง
ทีร่ ะบุไว้ให้ครบถ้วน
- ประสานและตรวจสอบเอกสารข่าว
และผู้รับปลายทาง

ดังนี้
ข่าวรับ = 86 ฉบับ
ช่าวส่ง = 602 ฉบับ
ข่าวผ่าน = 688 ฉบับ

100

100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

200

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25

25

50.00

0.00

0.00

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)
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ศสข.3 (นครปฐม)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.6 บริการ – รับส่งเอกสารข่าว
ผ่านระบบโทรสาร และ E - Mail
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(ต่อ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ
ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

- จดบันทึกรายละเอียดเอกสารข่าว
ผู้รับ/ผู้ส่ง ในบัญชีกลางข่าว รับ/ส่ง
- รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการ
เสนอต่อผู้บงั คับบัญชารายสัปดาห์
- จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ
รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อ
ศสส.สป.(รต.6)
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.โครงการจ้างเหมาพนักงาน
บริการ ประจา ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทาสัญญาจ้างเหมาพนักงานบริการ
บริการ เดือนละ 9,000 บาท จานวน
1 คน ระยะเวลา 12 เดือน

ความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
จ้างเหมา 1 ครั้ง
และผลการปฏิบัตงิ าน

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%

จานวน 12 เดือน

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั
5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

งบประมาณ (บาท)

จานวน
เงินที่ทา
จานวนเงิน
สัญญา/
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ที่ได้รับ
ใบสั่งซือ้ /
จัดสรร
สั่งจ้าง) โอนให้.....
เดือน

12

114,000
แผนกาหนด 108,000
เนื่องจากประกาศ สป.มท.

114,000
(เดือนละ

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

100

28,500.00 28,500.00 57,000.00

100

200

12

64.00

76.00

25.00

25.00

50.00

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

9,500.- บาท) ประจาปี 2562 = 15%

รายเดือน ๆละ 9,500 บาท

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
=15%
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

เป้าหมาย

ถึงตรงนี้ค่ะ

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%
2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 12 งวด
งวดละ 2% รวม 24%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2.โครงการจ้างเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานทีป่ ระจา ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ทาสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความสาเร็จ
ความปลอดภัยอาคารสถานทีร่ าชการ
ของการดาเนินงาน
เดือนละ 9,000 บาท จานวน 1 คน
จ้างเหมา 1 ครั้ง
และผลการปฏิบัตงิ าน
12 เดือน
จานวน 12 เดือน
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวน
เงินที่ทา
จานวนเงิน
สัญญา/
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ที่ได้รับ
ใบสั่งซือ้ /
จัดสรร
สั่งจ้าง) โอนให้.....
เดือน

12

114,000
แผนกาหนด 108,000
เนื่องจากประกาศ สป.มท.

114,000
(เดือนละ

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100

0

100

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

64

0

64

28500

0

28,500

25

0

25

25

0.00

25.00

24,931.00

0.00

24,931.00

99.72

0.00

99.72

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

9,500.- บาท) ประจาปี 2562 = 15%

รายเดือน ๆละ 9,500 บาท

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
=15%
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
จานวน 12 งวด = 24%
๓. โครงการจ้างเหมาบารุงรักษา จัดจ้างบารุงรักษาเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า ความสาเร็จคิดเป็น
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้าสารอง สารองให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ร้อยละของการ
ของ ศสข.๔ (นม)
มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงาน
ระยะเวลา เม.ย.62

ร้อยละ

100

25,000

ทาการจัดจ้างบริษัทดาเนินการ

100

0

100

เรียบร้อย และได้ทาการเบิกจ่ายแล้ว

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส

100

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4.งานตรวจสอบสถานภาพ
เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

5. งานให้บริการระบบสื่อสาร
ดาวเทียมสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(Mobile)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทาปฏิทนิ การตรวจสอบสภาพการทางาน ความสาเร็จของ
ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ICT การดาเนินงานเป็น
รายเดืออนน
ทุกวันทาการทุกระบบ
รายเดื

เชื่อมโยงเครือข่ายและควบคุมระบบ
ความสาเร็จเป็นไป
พร้ออมให้
ม บริการด้านการติดต่อสื่อสารผ่าน ตามจานวนครั้งที่
พร้
สามารถออก
รถยยนต์สื่อสารดาวเทียมตามทีไ่ ด้รับ
ปฏิบบริัตกงิ าน
มอบหมาย
และให้
ารด้าน
ด้านการสื่อสารได้

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวน
เงินที่ทา
จานวนเงิน
สัญญา/
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ที่ได้รับ
ใบสั่งซือ้ /
จัดสรร
สั่งจ้าง) โอนให้.....
เดือน

ร้อยละ

12

100

0

งบประมาณ
ตามจ
านวน
เป็นไปตาม

0

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หากดาเนินงานครบทุกขัน้ ตอน
ถือว่าทางานครบ 100 โดยแบ่ง
เป็นไตรมาสละ 25% (4ไตรมาส)
ได้ทาปฏิทนิ พร้อมทาการตรวจสอบ
ติดตามสภาพการทางานของระบบ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ทุกระบบ เป็นประจาทุกวัน
ครบถ้
วน
เป็
นระยะเวลา
3 เดือน

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

หากดาเนินงานครบทุกขัน้ ตอน
ถือว่าครบ 100 โดยแบ่งเป็น

จานวนครั้งที่
ออกปฏิบตั ิภารกิจ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

4 ไตรมาส ๆ ละ 25%

- นารถยนต์สื่อสารดาวเทียม

25
25.00
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

50.00

0.00

0.00

50.00

42,220.00 24,840.00 67,060.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

200.00

0.00

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

ออกปฏิบัตภิ ารกิจตามข้อสั่งการจน

25
25.00
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้

(คิดร้อยละ
การเบิกจ่าย
ทีข่ อวน
ครบถ้
เท่ากับ
100%

ค่าเป้าหมาย 100)

เสร็จสิ้นเรียบร้อย รายไตรมาสที่ 1
จานวน 5 ครั้ง และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. งานให้บริการระบบ

ติดตั้ง ควบคุมให้บริการประชุม

ความสาเร็จเป็นไป

ประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS)

ระบบวีดิทศั น์ทางไกล แก่ กระทรวง

ตามจานวนครั้งที่

วีดิทศั น์ทางไกล ตามทีไ่ ด้รับ

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ทบวง กรม ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

สามารถติดตัง้

มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ถือว่าทางานครบ 100
ไตรมาสที่ 2 จานวน 12 ครั้ง

ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้

บริการ ้งของ
ได้ต่อจให้านวนครั
ข้อสั่งการหรือร้อง
ขอ

ร้อยละ

100

0

-

ได้ให้บริการประชุมระบบ

100

100

200

25

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเป้าหมาย 100)

101

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7. งานพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดส่งบุคลากรเข้าสัมมนาและรับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ได้รับแจ้ง

ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวน
เงินที่ทา
จานวนเงิน
สัญญา/
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ที่ได้รับ
ใบสั่งซือ้ /
จัดสรร
สั่งจ้าง) โอนให้.....
ร้อยละ

100

เงินงบประมาณ

-

จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม 100
0
100
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
จานวน 2 ครั้ง
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

-

ไม่มีเครื่องมือสื่อสารชารุดเสียหาย

เป็นไปตาม
จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ารับการ
อบรม สัมมนา

8.. งานการตรวจซ่อมระบบ

ทราบถึงการขัดข้องของเครื่องมือสื่อสาร ร้อยละความสาเร็จ

ร้อยละ

100

เครื่องมือสื่อสารในจังหวัดเครือข่าย และอุปกรณ์ ICT แล้วออกทาการตรวจซ่อม ของการดาเนินงาน
ได้
รับผิดชอบ
ให้สามารถใช้การได้
คิดเป็นร้อยละ

เงินงบประมาณ

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

เป็นไปตาม
จานวนครั้ง

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ที่ออกดาเนินการ
ตรวจซ่อม

10. โครงการจ้างเหมาล้างบารุงรักษา ดาเนินการจัดจ้างล้างระบบเครื่องปรับ

ระบบเครื่องปรับอากาศประจา อากาศ
ศสข.๔ (นครราชสี
(นม) มา)
ศสข.4

ความสาเร็จของการ ครั้ง
ดาเนินงานคิดเป็น
จานวนครั้ง

2

20,000

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

-

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ธ.ค.61-ม.ค.62

100

200

25

25.00

5,414.00

0.00

5,414.00

100.00

0.00

100.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

50

10,015.20

50.08

0.00

50.08

-

25.00

-

0.00

0.00

25.00

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

(มี 4 ไตรมาส

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น

แบ่งเป็นไตรมาสละ

การทางานครบ 100 ของ

25% (หากทางาน

ทุกครั้ง)

ได้ค่าเป้าหมาย 100)

ดาเนินการจัดจ้างร้านเข้ามา
100
0
100
50
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
(หากทางาน
ดาเนินการล้างทาความสะอาด
2 ครั้ง แบ่ง
พร้อมเติมน้ายาเครื่องปรับอากาศ ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

และครั้งที่ 2 มิ.ย.62-ก.ค.62

100

25
0.00
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้

การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

-

10,015.20

ค่าเป้าหมาย
100)

10.โครงการบารุงรักษาเชิง
บารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือสื่อสาร
ป้องกั
น อสื่อสารและอุปกรณ์ ICT และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.4 (นม.)
เครื
่องมื
ในจังหวัดเครือข่าย
และจังหวัดเครื่อข่ายปีละ 2ครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.62
และครั้งที่ 2 เดือน ก.ค.62

ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
คิดเป็นจานวนครั้ง

ครั้ง

2

32,000

-

ดาเนินการที่ ศสข.4 (นครราชสีมา) 100

0

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

100

25

-

-

-

(หากทางาน
2 ครั้ง แบ่ง
เป็นครั้งละ50%
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100

102

ศสข.4 (นครราชสีมา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวน
เงินที่ทา
จานวนเงิน
สัญญา/
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ที่ได้รับ
ใบสั่งซือ้ /
จัดสรร
สั่งจ้าง) โอนให้.....

11. งานปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของ ศสข.4 (นม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ ศสข.4
นม. ให้มีความสวยงามทันสมัยและ
สามารถใช้งานเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ทีถ่ ูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั

ความสาเร็จของ
การด
าเนิาเนิ
นงานเป็
การด
นงาน น
เป็นรายเดือน

เดือน

11. โครงการนิเทศงานให้กับ
จังหวัดในเครือข่าย

ออกนิเทศงาน เพือ่ รับทราบปัญหา
อุปสรรค เสริมสร้างแนวทางและความ
รู้สึกการปฏิบตั ิทถี่ ูกต้อง ตรงกันกับ
จังหวั
เครื
อข่ดายปีละครั้ง

ความสาเร็จคิดเป็น
ร้อยละของการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ

12

-

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

ของ ศสข.4 (นครราชสีมา) ให้
ทันสมัยตลอดเวลา

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25.00
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้

50.00

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยก รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
มา
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
-

-

-

#VALUE!

0.00

#VALUE!

ค่าเป้าหมาย 100)

100

16,000

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.งานให้บริการระบบการ
ประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS)
และการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ให้บริการระบบการประชุมวีดิทศั น์
กัทางไกล
บกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามทีร่ ้องขอใช้บริการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ให้บริการ

2.งานให้บริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ให้บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ
ร้อยละ
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
ความสาเร็ข
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ของการ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ให้บริการ
พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ตลอดจน
ออกปฏิบัติภารกิจที่เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์
หรือสาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับการร้องขอ
หรือขอรับการสนับสนุน
ดาเนินการโดยส่งเจ้าหน้าที่ ศสข.5 (อด.)
ร้อยละ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตาม
ความสาเร็จ
โครงการต่างๆ ของส่วนกลาง และของ
ของการเข้ารับ
จังหวัดทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีร่ ับผิดชอบ
การฝึกอบรม

ร้อยละ

100

-

จานวนเงินที่ทา
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) โอนให้.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

ประชุมผ่านระบบวีดิทศั น์ทาง
ไกล (VCS) จานวน 9 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
100

100

200

25
(มี 4 ไตรมาส

25

50

ออกภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 100
100
200
(ถ้
า
ในกระบวนงาน
(1ภารกิ
จ)
จานวน 9 ครั้ง
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

เข้ารับการฝึกอบรม,สัมมนา
จานวน 6 ครั้ง

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม
(ยกไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แบ่งเป็นไตร
มาส

ละ 25%)
หากทางานได้

ค่าเป้าหมาย 100)

3.โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์กับงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

170,000

50,000

-

-

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

65,900.00 29,780.00

95,680.00

38.76

17.52

56.28

28,122.00

39.39

16.86

56.24

ดาเนินการส่งเบิกครบถ้วน

19,694.00

8,428.00

ดาเนินการส่งเบิกครบถ้วน
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม
และประสานงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
จังหวัดเครือข่ายในเขตพืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปีละ2
ครั้ง) ครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62
ระยะเวลา

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ดาเนินการนิเทศงาน ตรวจเยีย่ มจังหวัด
จานวนสื่อสาร
เครือข่ายในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ ได้แก่
จังหวัดทีไ่ ด้รับ
อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคราย การนิเทศงานให้
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ
คาปรึกษา
ติดตามและ
ประสานงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
จานวนเงินที่ทา
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
สัญญา/ใบสั่ง
100
200
50
50
100
ซือ้ /สั่งจ้- าง) - นิเทศงานในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ 100
โอนให้..... จานวน 2 ครั้ง
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปีงบประมาณ
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็น 2 ครั้ง
การทางานครบ 100 ของ
ครั้งละ 50%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ครั้ง
2
ได้ร80,000
ับจัดสรร

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
35,500.00 38,500.00 74,000.00
44.38
48.13 92.50
ดาเนินการส่งเบิกครบถ้วน

ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62
5.โครงการบารุงรักษาเพือ่
ป้องกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ทีใ่ ช้งานประจา ศสข.5 (อด.)และ
จังหวัดเครือข่ายในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบครั้งที่ 1 ต.ค.61-มี.ค.62
ระยะเวลา

บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
ICT ทีใ่ ช้งานประจา ศสข.5 (อด.) และ
จังหวัดเครือข่ายในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
8 จังหวัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

หน่วยงานและ
จังหวัดทีไ่ ด้รับ
การบารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์
ส(UPS)
ารองไฟฟ้
และา

ครั้ง

อุปกรณ์ ICT
ครั้งที่ 2 เม.ย.62-ก.ย.62
6.โครงการบารุงรักษา
- สารวจระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระดับความ
ร้อยละ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (CCTV)
สาเร็จของการ
ป้องกันการโจรกรรม
(CCTV) ศสข.5 (อด.)
- จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ ทรัพย์สินของทาง
-ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ราชการ
7.โครงการบารุงรักษา
-สารวจระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
และจังหวัดลูกข่าย
-ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ระดับความสาเร็จ ร้อยละ
ของการป้องกัน
ความเสียหายของ
อุปกรณ์เครือข่าย
การสื่อสาร
ไม่ให้ขัดข้อง

2

50,000

---

0

0

0

50

0

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

30,000

---

0

0

0

50

0

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

30,000

---

0

0

0

50

0

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
-สารวจรถยนต์และเครื่องยนต์
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
100
ได้ร50,000
ับจัดสรร
ก
าเนิ
ด
ไฟฟ้
า
UPS
ของการ
เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์,
บรถยนต์
ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ -จัดจ้างตามระบียบพัสดุ
กาเนิดไฟฟ้า ศสข.5 (อด.)
-ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ รถจักรยานยนต์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
-ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. และเครือ่ งยนต์
กาเนิ
ด า
กาเนิ
ดไฟฟ้
8.โครงการจ้างบารุงรักษาและ

เพือ่ ยืดอายุการ
ใช้งาน
9.โครงการจ้างบารุงรักษา
-สารวจอุปกรณ์สารองไฟฟ้า UPS
ร้อยละความสาเร็จ จานวน
อุปกรณ์สารองไฟฟ้า UPS ศสข.5 -จัดจ้างตามระบียบพัสดุ
ของการป้องกัน
(อด.) และลูกข่าย 8 จังหวัด
-ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ ความเสียหายของ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
-ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล
อุปกรณ์ในกรณี
กระแสไฟฟ้าท้องถิ่น
ศสส.สป.
ขัดข้อง
10.โครงการจ้างบารุงรักษา
-สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ร้อยละ
ร้อยละ
และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอม- ต่อพ่วง
ความสาเร็จ
พิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
-จัดจ้างตามระบียบพัสดุ
ของการบารุง
สานักงานของ ศสข.5 (อด.)
-ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ รักษาเพือ่ ยืดอายุ
-ใช้งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
การใช้งาน
11.งานจ้างเหมาพนักงานบริการ
ศสข.5 (อุดรธานี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตาแหน่ง
กงาน การ ทาความสะอาดอาคาร
จ้พนัางเหมาบริ
สานักงานและบริเวณโดยรอบ ศสข.5
(อุดรธานี) และอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

จ้างเหมา
จานวน
พนักงานบริการ
ตามกาหนดเวลา
จานวน 1 งาน

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญาจ้าง=22 %

100

20,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
จานวนเงินที่ทา
ผลการดาเนินงาน
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) - ตรวจเช็ค บารุงรักษา รถยนต์
โอนให้..... สานักงาน

---

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C
C=A+B
0
0
0

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G
G=D+F
50
0
50

0

50

0

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
5,931.55
0.00
5,931.55
11.86
0.00
11.86

0

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
200
12
64

75

0.00

1,700.00

1,700.00

0.00

8.50

8.50

28,500.00 28,500.00

57,000.00

25.00

25.00

50.00

เดิมแผนกาหนด 50,000 บาท

100

1

20,000

ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

114,000
114,000
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
(เดิมแผนกาหนด (งวดละ 9,500บาท) 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%
108,000 บาท
สป.มท.กาหนดค่าจ้างเพิม่
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
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จ้=15%
าง
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.5 (อุดรธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

11.งานจ้างเหมาพนักงานบริการ 4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครัง้ง้ ๆ ละ 2% รวม 24%
ศสข.5 (อุดรธานี)
ครั
(ต่อ)
5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
A
B
C
C=A+B

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
จานวนเงินที่ทา
ผลการดาเนินงาน
สัญญา/ใบสั่ง
ซือ้ /สั่งจ้าง) - 5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
โอนให้.....
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
D
F
G
G=D+F

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%
2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12
งวด
ครัๆ้ง ละ 2% รวม 24%
12. โครงการซ่อมบารุงพืน้ หลังคา

-ได้ดาเนินการสารวจตรวจพบความเสียหาย

(ดาดฟ้า) อาคารบ้านพัก ศสข.5 บริเวณหลังคาอาคารบ้านพัก ศสข.5
(อุดรธานี)
(อุดรธานี)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
-จัดจ้างตามระบียบพัสดุ
-ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ/
ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป.
13.งานบริหารงานงบประมาณ ดาเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจาปี 2562
ประจาปี (งานการเงินและบัญชี
(งานการเงินและบัญชี งาน
งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จ้าง
เบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ)
จัดจ้าง งานธุรการ และงานสาร ตามวงเงินทีไ่ ด้จัดสรร ให้เป็นไปตาม
บรรณ งานพัสดุ)
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการป้องกัน
ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ในการบริหาร
จัดการงานงบ
ประมาณใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง
งานพัสดุ และ
การเบิกจ่ายให้
เป็นไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

100

100,000

100

464,000
(ครั้งที่ 1 ได้รับ
โอนจัดสรร)

---

เบิกจ่ายไตรมาส 1-2
ตามวงเงินทีไ่ ด้ จานวน 6 เดือน
รับจัดสรร

0

0

0

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0

0

0

0
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

25

0.00

0.00

0.00

144,986.54 197,176.51 342,163.05

0.00

0.00

0.00

31.25

42.49

73.74
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

1.จ้างเหมาจ้างเหมาบุคคล
ทางานด้านสารสนเทศ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
จานวนเงินที่
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
ได้รับจัดสรร
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี
้
ยกมา
สะสม
ไตรมาสนี
้
สะสม
ยกมา
ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลทางาน
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
100
162,000
174,000
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
200
12
64
76
ของการให้
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
ด้านสารสนเทศ
(เดิมแผนกาหนด(งวดละ 14,500บาท 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
ดาเนินการ
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%
162,000 บาท
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
สป.มท.กาหนดค่าจ้างเพิม่
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
ประจาปี 2562 = 15%
จ้=15%
าง
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%
สัญญาจ้างฯ =22%
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จ้าง = 22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
ครั
5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12
งวด
ครัๆ้ง ละ 2% รวม 24%

2.จ้างเหมาทาความสะอาด
อาคาร ศสข.6 (ขก.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลทาความ
สะอาดอาคาร ศสข.6 (ขอนแก่น) และ
บริเวณโดยรอบ
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
43,500.00 43,500.00 87,000.00 25.00
25.00
50.00

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 14,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการให้
ดาเนินการ

100

108,000

114,000
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
200
12
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
งวดละ 9,500 บาท 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%
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28,500.00 28,500.00

57,000.00

25.00

25.00

50.00

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
=15%
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%
5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ครั้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12

2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

งวด ๆ ละ 2% รวม 24%

3.การให้บริการ ระบบประชุม
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS)
(VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

4.การให้บริการรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

5.โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจาปี
งบประมาณ 2562 ของ
ศสข.6 (ขก)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ให้บริการงานการประชุมผ่านทางระบบ
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS) กับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับคาร้องขอ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ให้บริการงาน
(จานวนครั้ง)

ร้อยละ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

-

-

มีหน่วยงานขอใช้บริการ
- ม.ค.62 = 4 ครั้ง
- ก.พ..62 = 3 ครั้ง
- มี.ค.62 = 4 ครั้ง
สามารถบริการได้ จานวน 11 ครั้ง

ให้บริการงานด้านการสื่อสารผ่านรถยนต์ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ความสาเร็จของ
การให้บริการงาน
(จานวนครั้ง)

ดาเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเจ้าหน้าทีข่ อง
ศสข.6 (ขอนแก่น) และเจ้าหน้าทีส่ ื่อสาร
ลูกข่าย

100

ร้อยละ

100

0

-

มีหน่วยงานขอใช้บริการ
ระหว่างเดือน ม.ค.62-มี.ค.62
จานวน 5 ครั้ง สามารถ
ให้
การ 5 ครั้ง
ได้บจริานวน

100

40,000

-

สามารถส่งเจ้าหน้าทืเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต่างๆ จานวน 4 คน
3 หลักสูตร ได้ตามเป้าหมาย

100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

50

0.00

0.00

49,360.00 32,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,560.00

25.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่

25.00

50.00

มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

50

6,748.00

4,705.00

11,453.00

25.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่

25.00

50.00

มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.โครงการบารุงรักษาเพือ่ ป้องกัน ดาเนินการบารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานและ ร้อยละ
จังหวัดทีไ่ ด้รับ
การบารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT
(ปีละ 2 ครั้ง)

100

บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดาเนินการ ของการดาเนินการ
ก็ต่อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชารุดใช้งาน
ไม่ได้)

100

(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.6 (ขก.)

ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ทีใ่ ช้งานประจาศสข.6 (ขก.)
และจังหวัดทีเ่ ป็นเครือข่ายใน
เขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
7. โครงการบารุงรักษาแบบแก้ไข
(Corrective
Maintenance:CM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

และจังหวัดทีเ่ ป็นเครือข่ายในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี
้
ยกมา
สะสม
ไตรมาสนี
้
สะสม
ยกมา
ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
จังหวัดทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วที่ 100
100
200
25
50
75
ศสข.6 (ขอนแก่น)
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)ร้อยละของ
านวน 2 ครั้ง/ปี
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น จการ
การทางานครบ 100% ของ เท่ากับ
50%/ครั
้ง)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

70,000

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
6,748.00 4,885.11 11,633.11 25.00
25.00
50.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที
่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

ค่าเป้าหมาย 100)

70,000

-

1. ค่าตรวจซ่อมแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
(8 พ.ย. 61)
2. ค่าเดินทางไปราชการตรวจ
ซ่อม VCS ที่ จ.ร้อยเอ็ด
(17-18 ต.ค. 61)
3. ค่าตรวจซ่อมอุปกรณ์

100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

18,100.00

4,885.11

22,985.11

25.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่

25.00

50.00

มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที
่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อ Hard-disk)

4.ค่าเข้าดาเนินการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าห้องเครื่องมือ
สื่อสารและระบบเครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า ศสข.1 (อยุธยา)
(7-11 ม.ค.62)
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8.โครงการนิเทศงานและตรวจ
เยีย่ มจังหวัดทีเ่ ป็นเครือข่าย
ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ออกพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและนิเทศงานจังหวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ทีเ่ ป็นเครือข่ายในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
ความสาเร็จ
เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรค และดาเนิน ของการดาเนินการ
แก้ไข
(ปีละ 2 ครั้ง)

9.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ
ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน่วยงานเพือ่ นาไปเผยแพร่ผ่าน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
Web Site
2.พัฒนา/ปรับปรุงหน้า เว็บเพจของ
เว็บไซต์ให้สวยงาม
10. โครงการจัดทาระบบ
1.รวบรวมข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
ฐานข้อมูลครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
2.จัดทาฐานข้อมูล
ศสข.6 (ขก)
3.จัดเก็บฐานข้อมูล
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
4.เผยแพร่ผ่าน Web Site

11. โครงการปรับปรุงระบบ
จัดหำอุปกรณ์และดำเนินกำรปรับเปลื่ยน
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น)
ศสข,6 (ขอนแก่น) เป็นชนิด LED
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี
้
ยกมา
สะสม
ไตรมาสนี
้
สะสม
ยกมา
ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ไตรมาสที่ 1
100
100
200
25
50
75
ดำเนินกำรตรวจเยีย่ มและ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)ร้อยละ 100
ตรวจรับอุปกรณ์ดับเพลิง ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น จานวน 2 ครั้ง/ปี
ระหว่ำงวันที1่ 4-16 พ.ย.61 การทางานครบ 100 ของ =50%/ครั้ง)
ไตรมาสที่ 2
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ดำเนินกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
ระบบวีดิทศั ฯทำงไกล
ระหว่ำงวันที4่ -6 ก.พ.62
ได้ดาเนินการรวบรวม
100
100
200
25
25
50
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ข้อมูลทีส่ าคัญของ
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาสละ
หน่วยงานและนาไป
การทางานครบ 100 ของ
25% (หากทางานได้
เผยแพร่ผ่าน Web Site
ทุกครั้ง)
ค่าเป้าหมย 100)
ของหน่วยงาน
1. รวบรวมข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
100
100
200
25
25
50
2. จัดทาฐานข้อมูล
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
3. จัดเก็บฐานข้อมูล
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
4. เผยแพร่ผ่าน Web Site การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
Internet ของหน่วยงาน
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
100
0
100
0
0
0
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

50,000

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ

ร้อยละ

100

-

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

-

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

10,000

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
6,960.00 4,160.00 11,120.00
25.00 8.32
33.32
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที
่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

-

#VALUE!

-

0.00

0.00
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ศสข.6 (ขอนแก่น)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

12. โครงการจัดทาระบบตัด/ต่อ จัดหำอุปกรณ์และดำเนินกำรปรับเปลื่ยน
อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศ โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น)
ห้องเครื่องมือสื่สาร ศสข.6 (ขก.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

10,000

13. โครงการซ่อมเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า ของถานีสื่อสารจังหวัด
อานาจเจริญ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

20,000

จัดหำรอุปกรณ์และดำเนินกำรปรับเปลื่ยน
โดยช่างของ ศสข.6 (ขอนแก่น)

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
จานวนเงินที่
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
A
B
C
D
F
G
ทาสัญญา/
ผลการดาเนินงาน
C=A+B
G=D+F
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
จ้าง) - โอนให้
มาสนี
้
ยกมา
สะสม
ไตรมาสนี
้
สะสม
ยกมา
ละสะสม
.....
(ยกไป)
(ยกไป)
ยังไม่ได้ดาเนินการ
0
0
0
0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่
0
0
0
0
0
0
11 เมษายน 2562
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

งบประมาณ (บาท)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
ยกมา (ยกไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00
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ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.โครงการบริการระบบสาร
สนเทศและการสื่อสาร เพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั ิราชการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
1.1 ระบบวีดิทศั น์ทางไกล
1.2 ระบบโทรศัพท์
1.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.4 ระบบสื่อสารดาวเทียม
1.5 ระบบรักษาความปลอดภัย
เครือระบบสารสนเทศอิ
ข่าย
1.6
เล็คทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ดาเนินการให้บริการระบบสื่อสารและ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
95
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง/
ของการดาเนินงาน
ทุกระบบ
สามารถใช้งาน
หลัเกณฑ์และเวลามาตรฐานตามประกาศ
ของ ศสส.สป.
ได้เป็นปกติ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

-

จานวนเงิ
นที่ าเนินการ/
ขัน้ ตอนด
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ทาสัญผลการด
ญา/ าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ใบสั่งซือ้เนื/สัอ้ งาน/ขั
่ง น้ ตอนเนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ก าหนดขัน้ ตอนดังนี้
1ำ1. จัดทาแผนงานบารุงรักษา
2.2.จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั ิงาน
.3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4.ดาเนินงานบารุงรักษาระบบ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ แบ่งเป็น
ค่าเป้าหมาย 100)

3.ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ

4.ดาเ นินงานบารุง รักษาระบบ

จั ง หวั ด ใน ข่ า ย รั บผิ ด ช อ บ แ บ่ ง เป็ น

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

2 ร อ บ ร อ บที่ 1 (ต .ค .6 1 -ม๊ .ค .6 2 )

2 รอบ รอบที่ 1 (ต.ค.61-ม๊.ค.62)

รอบที่ 2 ( เ ม.ย.62- ก.ย.62)

รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)
5.รายงานผลการดาเนินการ
บารุงรักษาระบบฯ แต่ละงาน
ใให้ ผอ.ศสข.7(เชียงใหม่)
โห้โดยแบ่ง 5 ขั้นตอนละ 10% รวม

5.รายงานผลการดาเ นินการ

บารุง รักษาระบบฯ แต่ละงาน

ดรรอบละ 50% กาหนด 2 รอบ
อ

ไไตรมาสที่ 2 ดาเนินการ

1ต1. ทาแผนงานบารุงรักษา 10%
.2. บารุงรักษา ศสข.7 (เชียงใหม่)

2 .บ า รุ ง รั ก ษา ศ ส ข .7 (เชี ย ง ให ม่ )

3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เดือนมีนาคม 2562
4.ปฏิบตั ิงานจังหวัดในข่ายรอบที่ 1

13-15 มี.ค.62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18-21 มี.ค.62 จังหวัดลาพูน
ลาปาง,พะเยา และเชียงราย
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ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

2.โครงการตรวจสอบสถานภาพ
3 ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุปกรณ์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของการดาเนินการ
ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดใน ทุกระบบทุกวันทาการ

95
ทุกระบบ
สามารถใช้งาน

เครือข่าย ดังนี้

ได้เป็นปกติ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงิ
นที่ าเนินการ/
ขัน้ ตอนด
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ทาสัญผลการด
ญา/ าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ใบสั่งซือ้เนื/สัอ้ งาน/ขั
่ง น้ ตอนเนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
จ้าง) - โอนให้
.....
ก าหนดขัน้ ตอนดังนี้
1ำ1. จัดทาแผนงาน
2.2.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
.3.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ดาเนินการนิเทศงานจังหวัดใน
ค่าเป้าหมาย 100)
ข่ายรับผิดชอบแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 (ต.ค.61-มี.ค..62)
รอบที่ 2 (เม.ย.62-ก.ย.62)
4.รายงานการดาเนินการ
ใให้ ผอ.ศสข.7(เชียงใหม่)
โห้โดยแบ่ง 4 ขั้นตอนละ 25 % รวม

3 .หั ว หน้ า ฝ่ า ย เท ค โน โล ยี ส า ร ส นเท ศ

2.1 ระบบเครือข่ายสื่อผสม (MPLS)

หั ว หน้ า ฝ่ า ย เท ค โน โล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร

2.2 ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไกล

ดาเ นินการนิเ ทศงานจัง หวัดใน

2.3 ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง

ข่ า ย รั บผิ ด ช อ บแ บ่ ง เป็ น 2 ร อ บ

มหาดไทยและจังหวัด

รอบที่ 1 ( ต.ค.61- มี.ค6. 2)

2.4 ระบบป้องกัน้ และกาจัดไวรัส
แบบองค์
กร พท์ (MD110)
2.5 ระบบโทรศั

รอบที่ 2 ( เ ม.ย.62- ก.ย.62)

2.6 ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
2.7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ดรรอบละ 50% กาหนด 2 รอบ
อ

(C-Band)
2.1i0 ระบบเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า

1ต1. ทาแผนงานตรวจสอบ
.สถานภาพ
2. ตรวจสอบสถานภาพการใช้งาน

และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
กรรโชก
2.12 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ระบบ
เครื่องปรับอากาศ
2.13 ระบบวิทยุสื่อสาร
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หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

4.รายงานการดาเ นินการ

2.8 ระบบการประชุมวีดทิ ัศน์
ทางไกล
VCS)
2.9 ระบบสื
่อสารดาวเทียม
2.11 ระบบไฟฟ้าสารอง ระบบสายดิน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

ไไตรมาสที่ 2 ดาเนินการ

2 .ต ร ว จ ส อ บส ถ า นภา พก า ร ใช้ ง า น

รระบบฯ ของ ศสข.7 (เชียงใหม่)
ะ3. ขออนุมัตแิ ละเดินทางไปราชการ
13-15 มี.ค.62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18-21 มี.ค.62 จังหวัดลาพูน
ลาปาง,พะเยา และเชียงราย

2.14 ระบบ CCTV
2.15 ยานพาหนะ

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
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ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3.การติดตามควบคุม การบารุง - ดาเนินการ ตรวจสอบ ควบคุมการ
รักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
โครงการ (Out Sourcing)
สื่อสารตามโครงการ (Out Sourcing)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รวบรวมผลการดาเนินงาน
- นาเสนอผู้บงั คับบัญชา

เป้าหมาย

กากับตรวจสอบ
และรายงานผล

ระบบ

การดาเนินการ

ทุกระบบ
สามารถ
ใช้งานได้
ได้เป็เป็นนปกติ
ปกติ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

-

จานวนเงิ
นที่ าเนินการ/
ขัน้ ตอนด
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ทาสัญผลการด
ญา/ าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ใบสั่งซือ้เนื/สัอ้ งาน/ขั
่ง น้ ตอนเนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

ก าหนดขัน้ ตอนดังนี้
100
0
100
25
25
1ำ1. จัดทาแผนงาน
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
2.2.จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั ิงาน ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
.3.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
4.ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม ทุกครั้ง)
หากทางานได้
5.รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าเป้าหมาย 100)
แก่ ผอ.ศสข.7(เชียงใหม่ป
ไตรมาสที่ 2
11. ทาแผนงานติดตาม
.2ควบคุ
มฯาทีอ่ อกปฏิบตั ิงาน
2.เจ้าหน้
.รระบบดับเพลิง,ระบบวีดีทศั น์
ะททางไกล
า3. ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ
ติดตามควบคุม ระบบ
ดัระบบวี
บเพลิงด,ิทศั น์ทางไกล จังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ
ก าหนดขัน้ ตอนดังนี้
100
0
100
25
20
1ำ1. จัดทาแผนงาน
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
2.2.จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั ิงาน ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
.3.ดาเนินการปรับปรุงภูมิทศั น์ การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
บริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม่) ทุกครั้ง)
หากทางานได้
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าเป้าหมาย 100)
แก่ ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม่)
ไตรมาสที่ 2
11. ทาแผนปรับปรุงภูมิทศั น์
.2. ประชุมเจ้าหน้าที่ แบ่ง
หน้
3.ปรัาทีบ่ ปรุงภูมิทศั น์ รอบที่ 1 บริเวณบริเวณ ศสข.7 (เชียงใหม่) ตามแผนฯ

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

3.ขออนุมตั เิ ดินทางไปราชการ

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

4 .ติ ด ตั้ ง ร ะ บบสื่ อ ส า ร ด า ว เที ย ม

5.รายงานผลการปฏิบัติง าน

แก่ ผอ.ศสข.7( เ ชียงใหม่ป

ไตรมาส ที่ 1

4.โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ของ ศสข.7 (ชม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ดาเนินการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
ศสข. 7 (เชียงใหม่)

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

เพิ่มข้อความเป็น

รอบที่ 1 ต.ค.61-31มี.ค.62
รอบที่ 2 เม.ย62-ก.ย.62) ร้อยละ

95
มีการ
ภูปรัมบิทปรุ
ศั น์ง

-

-

โดยรอบ
อาคาร

3.ดาเ นินการปรับปรุง ภูมิทัศน์

รายงานผล
ปรับเป็น

4. รายงานผลการปฏิบัติง าน

100

บริเ วณ ศสข.7 ( เ ชียงใหม่)

45

0.00

0.00

0.00

0.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่

0.00

0.00

มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

แก่ ผอ.ศสข.7 ( เ ชียงใหม่)

ไตรมาส ที่ 1
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ศสข.7 (เชียงใหม่)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5..โครงการประหยัดพลังงาน
ของ ศสข.7 (ชม.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานตาม
หลัเกณฑ์ ศสส.สป.
- ประกาศใช้มาตราการประหยัด
พลั
งานนการหลักเกณฑ์
- ดงาเนิ
- ติดตามแก้ไขให้มีผลสัมฤทธิ์
- บันทึกตามแบบรายวัน
- นาเสนอผู้บงั คับบัญชา

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จานวนเงิ
นที่ าเนินการ/
ขัน้ ตอนด
ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ทาสัญผลการด
ญา/ าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ใบสั่งซือ้เนื/สัอ้ งาน/ขั
่ง น้ ตอนเนือ้ งาน/ขัน้ ตอน
จ้าง) - โอนให้
.....

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
95
ของการดาเนินการ รายงานผลปรับเป็น
ตามมาตราการ ร้อยละ
100
ประหยัดพลังงาน
ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

ก าหนดขัน้ ตอนดังนี้
1ำ1. สารวจข้อมูล
2.2. จัดทาแผน
.3. ดาเนินการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ประปา
4. รายงานผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
1. ดาเนินการสารวจข้อมูล
12. ทาแผนประหยัดพลังงาน
.3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน

3 .ด า เนิ น ก า ร ปร ะ หยั ด พลั ง ง า น

ไฟฟ้ า ประปา

4. รายงานผลการดาเ นินงาน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100
0
100
25
30
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

55

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ
รวม
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ร้อยละ
ยกมา สะสม(ยก
ไป)
0.00
#VALUE!
0.00
0.00
0.00
(มี 4 ไตร
มาสงเป็นไตร
แบ่
มาส

ละ 25%)

หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )

ไตรมาส ที่ 1

2. ทาแผนประหยัดพลัง งาน

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตามกฎเกณฑ์เวลาทีก่ าหนดเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี 2562

ร้อยละของความ ร้อยละ
สาเร็จของการ
- งบลงทุน งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ดาเนินงาน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบกลาง
- บันทึกแบบรายงานการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

100

834,000

834,000

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประปา ่ 2
ไไตรมาสที
100
0
100
0
0
ม่1.จัดทาแผนงานการใช้งบประมาณ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
2.เบิกจ่ายงบประมาณ
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
เงินจัดสรร 834,000 บาท การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

0

533,348.49

0.00

533,348.49

63.95

0.00

63.95
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.การนิเทศงานและให้กับ
เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานข้อมูลฯ ของ

ออกนิเทศงานด้านระบบเทคโนโลยี
จานวนครั้งทีเ่ ข้า
สารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ ทาการนิเทศงาน
สานักงานจังหวัดในข่าย 6 จังหวัด กลุ่งานข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดในข่าย
และครบทัง้
ย
ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ก.พ.62-มี.ค.62 อ6 านวยการ
จังหวัด ได้สแานั
ก่ กจังานจั
งหวัดงพิหวั
ษณุดในข่
โลกาแพร่
6 จังหวัด
ครั้งที่ 2 ก.ค.62-ส.ค.62
น่าน ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย
- จัดทาโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
-ขออนุมัติเดินทางไปราชกา
- นิเทศงาน/ให้ความรู้/แลกเปลี่ยน
ความรู
้/ ญหาและอุปสรรค
รับทราบปั
- รวบรวมข้อมูล/ขัดทารายงานเสนอ
ผู้บงั คับบัญชา
- เผยแพร่ทางเว็บไซต์

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ครั้ง

ปฏิบัตงิ านด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทจี่ าเป็นต่อการ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการดาเนินการ
และการสื่อสาร เพือ่ ให้การทางานมี
ประสิ
ทธิภาพมากยิ
ง่ ขึน้ รวมทั้ขาย
ง้ การจ้
- สืบราคาจากท้
องตลาด/หาผู
-ผู้รับางจ้าง

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ขอความเห็นชอบ/อนุมัตซิ ื้อ-จ้าง

2. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

งบประมาณ (บาท)

2 ครั้ง

50,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

ออกตรวจเยีย่ มลูกข่ายรับฟัง
ปัญหางานบริหารด้านเทคนิค
ระบบอุปกรณ์เครื่องมือ
สืของจั
่อสารงหวัดทีร่ ับผิดชอบ
ระหว่
าง เมษายน 2562
วันที่ 3-5

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
0

0

0

0

0

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร้อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0.00
0.00

(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทางาน
ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 ครั้ง แบ่ง
การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย
100)

100

60,000

-

ไม่ได้รายงาน

0

0

0

- จัดทาใบสั่งซื้อ-จ้าง
- ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
- ขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินให้กบั ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ICT ให้กับจังหวัด ในข่าย
รับผิดชอบ

ของจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

3.โครงการออกบารุงรักษาเชิง
ออกทาการตรวจสอบ/ บารุงรักษา
ป้(PM)เครื
องกัน ่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT

เป้าหมาย

จานวนครั้งทีเ่ ข้า
ดาเนินการและ
ครบทัง้ 6 จังหวัด

ครั้ง

2 ครั้ง

40,000
รายงานมาเป็น
50,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

ไม่มีการซ่อมแซมและบารุงรักษา

0
0
0
0
ครุภณ
ั ฑ์สานักงานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทางาน
การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ขอความเห็นชอบ-ขออนุมัติจ้าง
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ผู้รับจ้างดาเนินการ
- ตรวจรับการจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
จ้างบารุงรักษาทาความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศสานักงาน จานวน 11 เครื่อง ตาม

100)

4.โครงการจ้างบารุงรักษาทา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประจาสานักงาน

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็น

ระยะเวลา มี.ค.62

การยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบราคาหาผู้รับจ้าง

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

6,600
รายงานมาเป็น
40,000

0

0

0

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร้อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0.00
0.00

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 ครั้ง แบ่ง

ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก แพร่ ตาก อุตรดิตถ์

ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ธ.ค.61-ม.ค.62 และสุโขทัย น่าน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ครั้งที่ 2 มิ.ย.62-ก.ค.62

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

-

0
0
0
0
ครุภณ
ั ฑ์สานักงานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทางาน

ไม่มีการซ่อมแซมและบารุงรักษา

-

-

-

-

25.00

25.00

ทาครบตามขั้นตอนถือว่าเป็น 2 ครั้ง แบ่ง
การทางานครบ 100 ของ

เป็นครั้งละ50%

ทุกครั้ง)

หากทางานได้

- ขอความเห็นชอบ/อนุมัตจิ า้ ง

ค่าเป้าหมาย

- จัดทาใบสั่งจ้าง/ ผู้รับจ้างดาเนินการ

100)

- ตรวจรับงานจ้าง
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
*รายงานมา 12 เครื่อง*

118

ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

จ้างเหมาพนักงานทาคววามสะอาดอาคาร
ร้อยละ
ร้อยละ
และภายนอกอาคารให้สะอาด เรียบร้อย
ความสาเร็จ
ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ภายในและบริเวณ ของการดาเนินการ
โดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่นสวยงาม

100

114,000

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

64

76

100
200
25
25
ให้บริการ 5 หน่วยงาน 7 ครั้ง 100
จังหวัดลาปาง นครสวรรค์ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
พิษณุโลก ตาก ชัยนาท
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

14,870.00 38,110.00

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

114,000
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.
1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งวดละ 9,500 บาท 61)
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร้อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
28,500.00 28,500.00 57,000.00
25.00
25.00
50.00

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

5.โครงการจ้างเหมาพนักงาน
บริการทาความสะอาดอาคาร
และ
ทาสวน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
(มีต่อ)

เป้าหมาย

100

100

200

12

ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
จ้=15%
าง

กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%
2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 9,500 บาท (ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12
งวด
ครัๆ้ง ละ 2% รวม 24%
6. โครงการออกให้บริการติดต่อ
สื่อสารผ่านระบบสื่อสาร
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที)่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนทีใ่ นภารกิจถวายความปลอด
ภัยด้านสื่อสารแด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ตลอดจน
ภารกิจอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย/ร้องขอ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ร้อยละ

100

180,000
แผนเดิมกาหนด
200,000

-

52,980.00

8.26

21.17

29.43
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ศสข.8 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7.โครงการให้บริการระบบ
การประชุมวีดิทศั น์ทางไกล
(VCS)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ให้บริการการประชุมผ่านทางระบบ
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS) กับกระทรวง
ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่
ได้รับการร้องขอ

ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของจานวน
ครั้งทีร่ ้องขอรับ
บริการต่อจานวน
- ได้รับหนังสือสั่งการ
- ติดตัง้ เครื่อง/อุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานครั้งทีด่ าเนินการได้

100

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวม
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ร้อยละ
ยกมา
สะสม
(ยกไป)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

ให้บริการ 4 หน่วยงาน 11 ครั้ง 100

100
200
25
25
กระทรวงมหาดไทย กพร. (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ศสส.สป. กรมป้องกันฯ
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
ดาเนินการแล้วเสร็จ
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

40,000

-

ไม่มีการซ่อมแซมและบารุงรักษา 100

0

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100
0
100
25
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ปฏิบตั ิภารกิจจนเสร็จสิ้น
- รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมือ่ เสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
8.โครงการออกตรวจซ่อม
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
ให้กับจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ออกทาการตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ ICT ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบทีช่ ารุด ขัดข้อง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ตามจานวน
ครั้งทีไ่ ด้รับแจ้ง/
ร้องขอและ
สามารถ
ออกปฏิ
บตั ิงานได้
- ได้รับคาร้องขอ -ขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ ผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
- ตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์

- รายงานผู้บงั คับบัญชา
9. โครงการซ่อมแซม และ
จ้างซ่อมและบารุงรักษายานพาหนะ
บารุงรักษายานพาหนะสานักงาน สานักงาน รถยนต์ 2 คัน ดังน้
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
๑. รถยนต์ประจาสานักงาน หมายเลข
ทะเบียน ๑ กช ๑๕๓๘ กทม.จานวน๑คัน
๒. รถยนต์ประจาสานักงาน หมายเลข
ทะเบียน ป ๗๐๗๓ พล. จานวน ๑ คัน
- บารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเหตุผล
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ้าง
- จัดทาใบสั่งจ้าง/ผู้รับจ้างดาเนินการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ครั้ง

ร้อยละ

จานวน
ครั้งทีอ่ อก
ปฏิบตั ิ
หน้าที่

100

แผนเดิมกาหนด

20,000

20,000
แผนเดิมกาหนด

30,000

0

100

25

ครุภัณฑ์สานักงานในไตรมาสนี้ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)(มี 4 ไตรมาส

ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
-

--

- ตรวจรับงานจ้าง - ขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงิน
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

ภารกิจพื้นฐาน
1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร
1.1 รับ-ส่งข่าวทางระบบ
รับ-ส่งข่าว ระหว่างจังหวัดในความรับโทรสารและ E-Mail
ผิดชอบกับส่วนกลาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

-รายงานประจา ฉบับ มีการมอบ
เดือน
หมายงาน/
-รายงานตาม
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส แบบ รต.2
และ รต.6

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- รับข่าวจากส่วนกลาง/จังหวัด

- ตรวจสอบรายละเอียดข่าว
- กระจายข่าวไปยังปลายทาง
- ตรวจสอบผู้รับข่าว
- รายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาประจาวัน
ไตรมาสที่ 1

- รับข่าว =224 ฉบับ
- ส่ง 92 ฉบับ

1.2 สลับสายโทรศัพท์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ติดต่อระหว่าง
จังหวัด หรือ ส่วนกลาง

ปฏิบตั ิทกุ วัน

ในรายงานกาหนดว่า
รับ 1,200 ฉบับ
ส่ง 300 ฉบับ
ครั้ง มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
250 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
-รับข่าว140ฉบับรวม 364 ฉบับ 100
100 200
11.67
-รับส่ง 35 ฉบับ รวม 127 ฉบับ 100
100 200
11.67
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- รับสายผู้ติดต่อ
- โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง
ไตรมาสที่ 2

-

18.67
30.67

30.33
42.33

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0

0.00
0.00

0.00
0.00

24.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- รายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาประจาวัน
ไตรมาสที่ 1

60 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

60 ครั้ง รวม 120 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
24.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโต้ตอบ ติดต่อ
ประสานงาน

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.3 การใช้วทิ ยุสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

บริการได้ทนั ที

ครั้ง มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
250 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- ตอบรับผู้ทตี่ ิดต่อเข้ามา
- สอบถามเรื่องทีต่ ้องการให้ประสานงาน

0

- ดาเนินการหรือแจ้งให้เจ้าของเรื่องดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1

60 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
60 ครั้ง รวม 120 ครั้ง
100
100 200
24.00
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- รับเอกสารทีต่ ้องการส่งผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สแกนเอกสารให้อยูร่ ูปแบบไฟล์ PDF
- ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ไตรมาสที่ 2

1.4 การใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของทางราชการ

ร้อยละของ
จานวนหนังสือ
ส่งออกทีส่ ่งผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิล็กทรอนิกส์

ฉบับ มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)

ในรายงานกาหนดว่า
รับ 500 ฉบับ
ส่ง 4,000 ฉบับ

-

24.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

25.60
30.88

49.40
54.50

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

- รายงานสรุปเสนอผู้บงั คับบัญชาประจาวัน
ไตรมาสที่ 1
- รับข่าว 128 ฉบับ

- ส่ง 1,235 ฉบับ
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
- รับข่าว119ฉบับ รวม 247ฉบับ 100
100 200
23.80

- ส่ง 945ฉบับ รวม2,180ฉบับ 100

100

200

23.63
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.5 การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
การประชุมวีดิทศั น์ (Codec)
และอื่น ๆ (แบบประจาที)่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เวลาเฉลี่ยรายการ
ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต่อ ติดตั้งอุปกรณ์
กับจังหวัด และส่วนกลาง
เครื่องมือสื่อสาร
ติดตั้งกล้อง VCS,Monitor เครื่องเสียง

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ครั้ง มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
50 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

การดาเนินการ
- การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
ระบบ VCS ก่อนการประชุม
- ติดตั้ง ตรวจสอบ กล้อง VCS , TV เครื่องขยายเสียง
- ทดสอบอุปกรณ์ระบบ VCS
- ทดสอบการใช้งานกับจังหวัดในข่ายฯ

0

ไตรมาสที่ 1

10 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
9 ครั้ง รวม 19 ครั้ง
100
100 200
18.00
การดาเนินการ
- การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
MCU ก่อนการประชุมระบบ VCS
ไตรมาสที่ 2

1.6 การติดตั้งอุปกรณ์
MCU (แบบประจาที)่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ ต่อสาย Cat๕ เวลาเฉลี่ยรายการ
แล้ว Ping IP ไป จังหวัด และส่วนกลาง
ติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร

ครั้ง มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
50 ครั้ง

-

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
50 ครั้ง

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
18.00

20.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00
-

0.00
-

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
18.00

20.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 ครั้ง
9 ครั้ง รวม 19 ครั้ง

ในการประชุม VCS ได้ดาเนินการตาม ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง
ขัน้ ตอน ดังนี้
ในการให้บริการ
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุม
ระบบการควบคุม
อุปกรณ์ MCU
การประชุมวีดิทศั น์
- ทดสอบระบบVCSกับจังหวัด และส่วนกลาง
ทางไกลผ่าน
- ตรวจสอบ Packit Loss และค่าต่างๆ อุปกรณ์ MCU
ในระบบ VCS ของจังหวัดในข่าย
- ติดต่อระบบ VCSเข้าMCU เข้าส่วนกลาง
พร้อมบังคับภาพและเสียงจังหวัดในข่าย

38.00

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

1.7 การควบคุมระบบการประชุม
ประชุมวีดิทศั น์ฯ ด้วยโปรแกรม
ควบคุมการประชุมผ่านอุปกรณ์
MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

20.00

-

ไตรมาสที่ 1

10 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

9 ครั้ง รวม 19 ครั้ง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)
2.1 การติดตั้งและตรวจซ่อม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร้องขอ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค์
อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ
ศสข.9 นว.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

รายงานตามไตรมาส ครั้ง สามารถใช้งาน
แบบ รต.4 ,ร.2
ได้ปกติ
ทุกวันทาการ

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

20,000

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ - ครั้ง

ครั้ง สามารถใช้งาน
5,000
ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
24 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)
0

0

0

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- จัดเตรียมข้อมูลทีต่ ้องการเผยแพร่
- จัดทาข้อมูล ในรูปแบบภาษา HTML,ASP ,PHP
- ทดสอบข้อมูลและการแสดงผล
- Upload ข้อมูลขึน้ Web Server
- ทดสอบเรียกใช้งาน
ไตรมาสที่ 1

6 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
6 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
100
100 200
25.00
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ
(Ping) ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
- รายงานเสนอผู้บงั คับบัญชาประจาวัน
ไตรมาสที่ 1

2.3 ระบบป้องกันและ
กาจัดไวรัสแบบองค์กร
(Nod 32 Server)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตรวจสอบทุกวันทาการ

รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

-

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

25.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
50.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดในข่าย รับผิดชอบ
รายงานประจาวัน ครั้ง ทุกระบบ
ใช้ งปม.
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
- ทดสอบเส้นทางการเชื่อมโยงไปยัง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ได้ปกติ
Server ของแต่ละจังหวัด (Ping)
ในรายงานกาหนดว่า
- ทดสอบเรียกใช้งานเว็บไซต์
240 ครั้ง
- รายงานเสนอผู้บงั คับบัญชาประจาวัน

3.1 การตรวจสอบศูนย์ข้อมูลกลาง ตรวจสอบทุกวันทาการ

0

ไตรมาสที่ 1

61 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
100
100 200
25.83
กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของระบบ
(Ping) ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่
- รายงานเสนอผู้บงั คับบัญชาประจาวัน
ไตรมาสที่ 2

3.2 การตรวจสอบระบบป้องกัน ตรวจสอบทุกวันทาการ
และกาจัดไวรัสแบบองค์กร
(Nod 32 Server)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รายงานประจาวัน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 ครั้ง

-

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
4) การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด ในข่ายรับผิดชอบ
4.1 การบารุงรักษาเครื่อง
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจา
รายงาน
ครั้ง ทุกระบบ
ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ทุกเดือน
ประจาเดือน
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ได้ปกติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.83

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจา
ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสศ.สป.

0

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 3 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4.2 การบารุงรักษาระบบป้องกัน -ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกเดือน
และกาจัดไวรัสแบบองค์กร
(Nod 32 Server)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 3 ครั้ง
5) การติดตาม ควบคุม การบารุงรักษาอุปกรณ์ เครือ่ งมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อบริษัทฯ เข้ามาดาเนินการ
รายงานผล
ครั้ง ทุกระบบ
ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
แม่ข่าย (Data Server) และ
ภายหลังบริษัทฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เข้ามาดาเนินการ
ได้ปกติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานกาหนดว่า
4 ครั้ง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
5.2 ระบบการประชุม VCS
และอุปกรณ์ MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เมื่อบริษัทฯ เข้ามาดาเนินการ

รายงานผล
ภายหลังบริษัทฯ
เข้ามาดาเนินการ

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
4 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ดาเนินการ 1 ครั้ง

25.00

50.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

ไตรมาสที่ 1

1 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ไม่มี ครั้ง รวม 1 ครั้ง
ดาเนินการ - ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
0
100 100

-

25.00

25.00

0.00
0

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

-

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100

- ครั้ง

0

0

0

25.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9 (นว.)
6.1 งานการเงินและบัญชี
6.1.1 หมวดค่าตอบแทน
ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ
ใช้สอยและวัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

รายงานการเบิกจ่าย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจาเดือน

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
36 ครั้ง
838,000.00

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

-

ไตรมาสที่ 1

838,000.00 9 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

6.1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

รายงานการเบิกจ่าย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจาเดือน

838,000.00
ใช้ งปม.
ศสข.๙ (นว.)

มีการมอบ
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
36 ครั้ง

838,000.00 16 ครั้ง รวม 25 ครั้ง
-

ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ

รายงานการเบิกจ่าย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจาเดือน

208,000.00
มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
44.44

25.00

69.44 ####### ####### 309,184.10
-

23.19
0

13.71

36.90
-

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
22.22

25.00

47.22 76,011.69 54,520.83 130,532.52
-

0.00
0

0.00

0.00
-

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
50.00

25.00

75.00 30,950.00 20,610.00 51,560.00

0.00

0.00

0.00

(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)

ไตรมาสที่ 1

9 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

6.1.3 หมวดงบกลาง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

208,000.00 8 ครั้ง รวม 17 ครั้ง
-

หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.2 งานพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

-

ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ

รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
47 ครั้ง

-

3 ครั้ง

-

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
ดาเนินการ 3 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
50.00

25.00

75.00 30,950.00 20,610.00 51,560.00

0.00

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
50.00

25.00

75.00

0.00

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.53

12.77

38.30 68,639.10 72,000.00 140,639.10

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

6.4 การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม ดาเนินการสารวจวัสดุอุปกรณ์ทมี่ ีความจา ดาเนินการจัดซื้อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง
และจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ ตามกาหนดเวลา
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

0

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

6.3 การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาเดือน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

-

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
ดาเนินการ 6 ครั้ง

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

6 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

6 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

6.4.1 จัดจ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ้าง
สานักงาน ของ ศสข.9 (นว.)
ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หน.หน่วยงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
จ่ายเงินผู้รับจ้างพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

เป้าหมาย

ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา

ครั้ง/วัน มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
9 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ - ครั้ง

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ
ส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน
หน.หน่วยงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
จ่ายเงินผู้ขาย พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา

6.4.3 การจ้างพนักงานทา ดาเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดาเนินการตาม
ความสะอาด
และขออนุมัติดาเนินการจ้าง โดยดาเนิน
กาหนดเวลา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
การทัง้ ปี ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา
จ้าง และส่งมอบงานเป็นรายเดือน
กรรมการจะดาเนินการตรวจรับและราย
งานผลการตรวจรับต่อหน.หน่วยงาน จ่าย
เงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมใบสาคัญการรับเงิน
6.4.4 การจ้างพนักงานสารสนเทศ ดาเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดาเนินการตาม
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ดาเนินการจ้างโดยดาเนินการทัง้ ปี ตาม
กาหนดเวลา
บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน

เป็นรายเดือน คณะกรรมการจะดาเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอต่อ หน.หน่วยงานจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับจ้างพร้อมใบสาคัญการรับเงิน

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
20 ครั้ง
ครั้ง มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

0

0

- ครั้ง

-

2 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
ดาเนินการ - ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0
100
22.22
0

-

22.22 6,849.10
0

0.00

6,849.10

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100

- ครั้ง

0

0

0

-

-

-

0.00

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ครั้ง

0

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

6.4.2 จัดซื้อวัสดุ
สานักงานของ ศสข.๙ (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
ดาเนินการ 3 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00
25.00

25.00

50.00 28,500.00 28,500.00 57,000.00
######

0.00
0.00

0.00

0.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0.00

43,500.00 43,500.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7) การบริหารงานทั่วไป
7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทาหนังสือ/เอกสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

- รายงานประจาเดือน

ครั้ง

- ดาเนินการ
ทุกวันทาการ

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
36 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ 9 ครั้ง

ปฏิบตั ิงานทุกวันทาการ

- รายงานประจาเดือน

ฉบับ

- ดาเนินการ
ทุกวันทาการ

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
รับ 1,000 ฉบับ
ส่ง 750 ฉบับ

-

25.00

-

0

-

0

-

ไตรมาสที่ 1

9 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

7.2 งานธุรการและ
สารบรรณ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

-

9 ครั้ง รวม 18 ครั้ง
- ข่าวรับ 258 ฉบับ
- ข่าวส่ง 141 ฉบับ

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00
25.8
18.8

25.00

50.00
-

0.00
0

0.00

0.00
-

0.00
0

0.00

0.00
-

25.80
18.80

53.60
43.20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1
- รับ 258 ฉบับ

- ส่ง 141 ฉบับ
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
27.80
-ส่ง 183 ฉบับ รวม 324 ฉบับ
100
100 200
24.40
ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

- รับ 278 ฉบับ รวม 536 ฉบับ

7.3 งานอาคารสถานที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การสารวจ/ตรวจสอบ/บารุงรักษา

- รายงานประจาเดือน

- ดาเนินการ
ทุกวันทาการ

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/
ผู้รับผิดชอบ ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

-

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

การซ่อมแซม บารุงรักษา

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

7.4 งานยานพาหนะ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

- รายงานผล
เมื่อดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
-รายงานประจา
เดือน

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ - ครั้ง

รายงานประจา
เดือน

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ครั้ง

มีการมอบ
ใช้ งปม.
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

-

0

0.00

0.00

-

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานประจา
เดือน

0

-

ไตรมาสที่ 2

8.2 การจัดห้องประชุม ของ การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์/
ของ ศสข.9 (นว.)
โต๊ะ/เก้าอี้ และทาความสะอาด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

-

3 ครั้ง
3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ตรวจสอบ/บารุงรักษาทุกเดือน

-

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

8) การบริการต่าง ๆ
8.1 การตรวจสอบ/บารุง
รักษารถยนต์ ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 1

3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8.3 การตรวจซ่อม
การสารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/
สาธารณูปโภค ของ ศสข.9 (นว.) ปรับปรุง/บารุงรักษาและดาเนินการ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เมื่อมีการแจ้งเสีย

เป้าหมาย

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

มีการมอบ
ใช้ งปม.
0
หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง
ดาเนินการ - ครั้ง
100
100 200
9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบารุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัด
ในข่ายรับผิดชอบ
9.1 การตรวจสอบระบบ
ใช้คาสั่ง Ping
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย (MPLS)
ของ ศสข.9 (นครสวรรค์)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ของ ศสข.9 (นครสวรรค์)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
9.2 การตรวจสอบระบบตู้ชุมสาย ใช้โปรแกรม FIOL
โทรศัพท์ MD 110 ของ ศสข.9
(นครสวรรค์)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดาเนินการทุกวัน/
รายงานประจา
เดือน

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

-

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)
0

0

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
- ใช้การตรวจสอบสัญญาณ
- ใช้คาสั่ง Ping
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

-

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

กว่าร้อยละ 80

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.3 การตรวจสอบระบบสื่อสาร ใช้คาสั่ง Ping
ข้อมูล ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

-

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
ดาเนินการทุกวันทาการ
25.42
จานวน 61 ครั้ง

25.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 2

9.4 การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัย
(Firewall)ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม

กว่าร้อยละ 80
มีตรวจสอบข้อมูล
ทุกวัน

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

0

0

25.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 2

9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า,
เครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า,
เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจดูทตี่ ู้เมนไฟฟ้า
- โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า
- ปิด-เปิดเครื่องสารองไฟฟ้า
ดูการจ่ายไฟฟ้าสารอง

กว่าร้อยละ 80
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

-

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
48 สัปดาห์

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการดาเนินการ 12 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.00
ดาเนินการ 12 ครั้ง รวม 24 ครั้ง

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร - ติดตั้งจานดาวเทียม เพือ่ ทาการ
ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND)
เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป.
แบบ FTDMA ของ ศสข.9 (นว.) - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ์ที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
กาหนด
- ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ข่าย มท.
และ ข่ายองค์การฯ

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
9.7 การตรวจสอบระบบ
โทรศัพท์และโทรสาร
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ใช้โทรศัพท์เรียกออกทางใกล้ และ
ร้อยละความสาเร็จ
ทางไกลไปยังจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ของการใช้งานของ
และส่วนกลาง
อุปกรณ์ ICT ทุก
- ทดสอบการรับ-ส่งเอกสารผ่านเครื่อง ระบบ และเครื่อง
โทรสาร
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ครั้ง

ทุกระบบ

ใช้ งปม.

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0

สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

25.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 2

9.8 การตรวจสอบระบบ
ป้องกันไฟฟ้ากระโชก (Surge
Protection) ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ดูสถานะหลอดไฟทีต่ ู้ปอ้ งกันไฟฟ้า
กระโชก

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

-

0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

25.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.42

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

9.10 การตรวจสอบระบบ
กราวด์อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ดูสถานะหลอดไฟ
- ตรวจการทางานของ Magnatic
- ตรวจการทางานของ Phase
Protector

- ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบ
- ตรวจดูบอ่ กราวด์

9.11 การตรวจสอบระบบ
- ใช้โปรแกรม VMS เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
โทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย - Read parameter ดึงข้อมูลจาก
(IP Phone) ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ์มาตรวจสอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม
การเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ
อัตโนมิติ ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

-

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
ดาเนินการทุกวันทาการ
จานวน 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

0

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง
ดาเนินการทุกวันทาการ
25.42
จานวน 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
0 100 25.42
ดาเนินการ 61 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

25.42

-

ไตรมาสที่ 2

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 วัน

-

25.42

51.25

0.00

0

0

25.42

25.42

51.25

0

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

- ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสาร
- ดูการกระพริบหลอดไฟทีเ่ สา
- ดูตู้เครื่องควบคุมการกระพริบของ
หลอดไฟ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.12 การตรวจสอบระบบ
วิทยุและเสาวิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
อากาศของ ศสข.9 (นว.)
และการทางานของเครื่อง
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ของการใช้งานของ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ในรายงานก
าหนดว่
า
อุปกรณ์ ICT ทุกระบบ
12
ครั
ง
้
และเครื่องมือสื่อสาร

-

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไตรมาสที่ 2

กว่าร้อยละ 80

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
9.14 การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ดับเพลิง)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจาวัน
- ดูสถานะไฟการทางาน
- ดูสถานะเกดวัดระดับน้ายาเคมี

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)
25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

25.00

50.00

25.00

0

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

-

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

0

25.42

-

-

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

25.42

51.25

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.15 การตรวจสอบอุปกรณ์
สลับสัญญาณ L3 (Router)
ระหว่าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
Cisco รุ่น WS-C3850-24T
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจาวัน
ทางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์อื่น

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

-

0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

0

25.42

-

-

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

9.16 การตรวจสอบอุปกรณ์
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
Cisco รุ่น WS-2960x-24TS
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ รายงานประจาวัน
ทางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
240 ครั้ง

25.42

51.25

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 61 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.42

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการทุกวันทาการ
100
100 200
25.83
ดาเนินการ 62 ครั้ง รวม 123 ครั้ง

0

25.42

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

10) การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ์ ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ
10.1 การบารุงรักษาระบบ
- ทาความสะอาดดูดฝุ่นตู้ชุมสาย
ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
- ตรวจสอบการทางานของตูช้ ุมสายโทรศัพท์ ของการใช้งานของ
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ MD 110
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
อัตโนมัติ
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสารอง
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.42

0
25.00

51.25

25.00
50.00

0.00

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

10.2 การบารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์โทรสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

- เช็ดทาความสะอาดเครื่องโทรศัพท์
ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
โทรสาร
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
- ตรวจสอบการทางาน โทรออก รับสาย อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
- ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.3 การบารุงรักษา
เครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชค
(Surge Protection)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
- ตรวจสอบการทางาน

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
- ตรวจสอบการทางาน

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

10.4 การบารุงรักษาเครื่อง
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับ
อากาศอัตโนมัติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

0
25.00

25.00
50.00

25.00
50.00

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

10.5 การบารุงรักษาระบบ
กราวด์อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ทาความสะอาดบ่อกราวด์
- ย้าจุดต่อบาร์กราวด์ให้แน่นหนา

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.6 การบารุงรักษาระบบ -ทาความสะอาด ดูดฝุ่นอุปกรณ์เครื่องมือ ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สื่อสารในรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ประจาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ -ตรวจสอบสภาพรถยนต์ น้ามันเครื่อง น้า อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) หม้อน้า น้ากลั่นของแบตเตอรี่
ร้อยละ 80
12 ครั้ง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น ระบบอุปกรณ์ ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
- ตรวจสอบการทางาน
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

10.7 การบารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ในข่ายกระทรวง
มหาดไทย ( IP Phone )
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

25.00

50.00

-

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

10.8 การบารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ
ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
(Self Support) ของ ศสข.9(นว.) - ตรวจสอบทาความสะอาดระบบกราวด์ เครื่องมือสื่อสาร
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
เสาวิทยุสื่อสาร
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.8.2 สายส่งและสายอากาศ
ทีต่ ิดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบสภาพสายส่งสายอากาศ
- ตรวจวัดสายส่งและสายอากาศด้วย
เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น
ทาความสะอาดขัว้ ต่อต่าง ๆ

ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
เครื่องมือสื่อสาร
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

- ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง สามารถใช้งาน
20,000
- ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ
เครือ่ งมือสื่อสาร
ได้ปกติ
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ไตรมาสที่ 2

10.8.3 ระบบสัญญาณไฟเสา
วิทยุสื่อสาร (Self Support)
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

25.00

50.00

-

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

- ทาความสะอาด เป่าฝุ่น
- ล้าง Filter กรองอากาศ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

10.9 การบารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน
15,000
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.10 การบารุงรักษาอุปกรณ์ - ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน ร้อยละความสาเร็จ
เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหว่าง - ดูดฝุ่น ทาความสะอาด
ของการใช้งานของ
ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ผ่านใยแก้วนาแสง (FMUX-01)
ร้อยละ 80
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.11 การบารุงรักษาอุปกรณ์ - ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง ทุกระบบ
ใช้ งปม.
สามารถใช้งาน ศสข.9 (นว.)
สลับสัญญาณ L3 (Router)
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด
ของการใช้งานของ
ระหว่าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ได้ปกติ
Cisco รุ่น WS-C3850-24T
ร้อยละ 80
ในรายงานกาหนดว่า
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

25.00

50.00

25.00
50.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

10.12 การบารุงรักษาอุปกรณ์ - ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
Cisco รุ่น WS-2960x-24TS
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.13 การบารุงรักษาเครื่อง
วิทยุสื่อสารแบบประจาที่
แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

- ตรวจสอบการทางานทุกวันทาการ
- ทาความสะอาด

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
10.14 การบารุงรักษาระบบ - ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม
รักษาความปลอดภัย (Firewall) - ทาความสะอาด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง สามารถใช้งาน ใช้ งปม.
ของการใช้งานของ
ได้ปกติ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 80
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

คิดจากกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00

0

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

25.00

50.00

25.00
50.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

142

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร - ตรวจสอบ ควบคุมการบารุงรักษา
เช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ อุปกร์เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ
สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป.
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

มีการกากับ
ตรวจสอบและ
รายงานผล
การดาเนินการ

ครั้ง

ทุกระบบ
สามารถใช้งาน

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
12) การดาเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)
12.1 ถวายความปลอดภัย - รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดาเนินการ
ด้านสื่อสารแด่ พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ - ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
พระบรมราชินนี าถ และ
แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
พระบรมวงศานุวงค์ทกุ พระองค์ - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ครั้ง

จัดทาแผน
206,000
ดาเนินการ
ในรายงานกาหนดว่า
20 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 0 ครั้ง รวม 3 ครั้ง
12.2 จัดเครือข่ายสื่อสารใน - รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดาเนินการ
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
เทียมจากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
สนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของ - ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช่วยเหลือ แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
ผู้ประสบภัยพิบตั ิ/ประเพณี - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว.
และภารกิจอื่นๆทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ครั้ง

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

จัดทาแผน
20,000.00
ดาเนินการ
ในรายงานกาหนดว่า
4 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 15.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200

0
25.00

0

-

25.00

25.00
50.00

15.00

25.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 1 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

0
25.00

25.00
50.00

0.00
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

13) แผนงาน การติดตามตรวจ - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ่อมบารุง
ซ่อมบารุงรักษา (MA) ระบบ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป.
(C-Band) แบบ F-TDMA
ของ ศสข.9 (นว.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
14) แผนการติดตาม ควบคุม
- ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ ทีอ่ ยู่
การบารุงรักษารักษา อุปกรณ์ ในโครงการศูนย์ข้อมูลกลาง ให้สามารถ
เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข่าย ใช้งานได้ปกติ
7 จังหวัดตามโครงการศูนย์ข้อมูล - ประสานการปฏิบตั ิงาน/ปัญหา/
กลางกระทรวงมหาดไทย
อุปสรรค์ เพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง แก้ไข
และจังหวัด (โครงการ Outsourcing
ของบริษัท
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
15) แผนการติดตามการใช้งาน - ประสานการปฏิบตั ิงาน/ปัญหา/
ระบบป้องกันไวรัสแบบองค์กร อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(Nod 32) จังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ร้อยละความสาเร็จ ครั้ง ระบบสามารถ ใช้ งปม.
ใช้งานได้ปกติ ศสข.9 (นว.)
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ในรายงานกาหนดว่า
ร้อยละ 90
4 ครั้ง

รายงานผลหลัง
เสร็จสิ้นการ
ปฏิบตั ิงาน

ครั้ง

ทุกระบบ
สามารถใช้งาน

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100

ดาเนินการ - ครั้ง

ได้ปกติ
ในรายงานกาหนดว่า
4 ครั้ง

16) แผนการนิเทศงานและให้

- จัดทาแผนงาน

กลุ่มงานอานวยการ สานักงาน ข่ายรับผิดชอบ (รอบแรกช่วงเดือน ต.ค.จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด มี.ค. รอบหลังในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สรุปการดาเนินการ และรายงาน

0

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ดาเนินการ 1 ครั้ง
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ระบบสามารถ

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)
ในรายงานกาหนดว่า
12 ครั้ง
ใช้งานได้ปกติ

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 3 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2

ดาเนินการทุกวันทาการ
ดาเนินการ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ขออนุมัติไปราชการ
และการสื่อสาร สป.ฃ สื่อสารจังหวัด - ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน

0

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
ครั้ง

0

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)

ไตรมาสที่ 1

รายงานผลหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบตั ิ
งาน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

จานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง ดาเนินการ
57,000
จังหวัดทีไ่ ด้รับ
ตามแผนงาน ในรายงานแจ้งว่า
การนิเทศ
2 ครั้ง
ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 25.00
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
100 200
25.00

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
0
0
0 0.00
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 100
0
100
50.00

0

25.00

25.00

50.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ - ครั้ง

0

0.00
-

50.00

0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค์)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

17) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
อาคารสานักงานปัจจุบนั และ
บริเวณโดยรอบ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
19) แผนงานการจาหน่ายพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ ทีช่ ารุด เสื่อมสภาพ
สูญไป หรือหมดความจาเป็นของ
ศสข.9 (นว.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
20) แผนงานการบารุงรักษา
ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร
ด้าน ICT ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรม 5 ส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ร้อยละ

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

80
2,000
ในรายงานกาหนดว่
ในรายงานแจ้
า งว่า
1 ครั้ง
ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์)

-สรุปการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดาเนินงาน รายงานผลการ
ดาเนินงาน

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน
ข่ายรับผิดชอบ
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

ดาเนินการ
ตามแผนงาน

ร้อยละ

80
2,000
ในรายงานกาหนดว่
ในรายงานแจ้
า งว่า
1 ครั้ง
ใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์)

รายงานผลหลังเสร็จ ร้อยละ
80
สิ้นการปฏิบตั ิตาม
ในรายงาน
แผนงาน
กาหนดว่า
1 ครั้ง

จานวนสถานี
สื่อสาร
สื่อสารจั
งหวัด
ทีไ่ ด้รับการนิทเศ

ครั้ง

ใช้ งปม.
ศสข.9 (นว.)

ระบบ
31,000
อุปกรณ์ ในรายงานแจ้งว่า
เครื่องมือสื่อสารใช้งบ ศสข.9 (นครสวรรค์)
มีประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
A
B
C
H
I
J
D
F
G
K
L
M
C=A+B
J=H+I
G=D+F
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ ไตรมาสนี้ สะสม รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา สะสม (ยก
ยกมา
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ไป)
ยกมา (ยกไป)

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการ 0 ครั้ง รวม - ครั้ง
0
0
0
ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ - ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการ 0 ครั้ง รวม - ครั้ง
0
0
0
-

0
-

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ - ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการ 0 ครั้ง รวม - ครั้ง
0
0
0
-

0
-

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ - ครั้ง

ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
100
0 100 0.00
ไตรมาสที่ 2
ทาขัน้ ตอนกระบวนงานครบ= 100
ดาเนินการ 0 ครั้ง รวม - ครั้ง
0
0
0
-

0
-

0.00

ไตรมาสที่ 1

ดาเนินการ - ครั้ง

0
-

0.00

และใช้งานได้ตลอดเวลา

ในรายงาน
กาหนดว่า
1 ครั้ง
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ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

1. ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ทาการตรวจซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือสื่อสาร ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
อุและ
ปกรณ์ ICT ในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ และอุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้ปกติ การดาเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

- ตรวจเช็ค,ซ่อม ปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ 21 ครั้ง

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือข่าย เมื่อได้รับการร้องขอหรือมอบหมายให้

100

-

-

- วางเครือข่ายสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมเพือ่ ถปภ. จานวน
ทัง้ สิ้น 5 ครั้ง

-

-

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง การดาเนินงาน

และอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

วางเครือข่ายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร

3. ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน
ระบบเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์ ICT การเชื่อมโยง
เครือข่ายต่าง ๆ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ทัง้ ฮาร์แวร์และ ดาเนินงาน
ซอฟต์แวร์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตาม
แบบรายงาน

100

4.การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ ICT
Preventive Maintenance :
PM) เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ICT ทีใ่ ช้ประจา ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี) การดาเนินงาน
และจังหวัดในเขตทีร่ ับผิดชอบ จานวน
5 จังหวัด ให้สมาชิกใช้งานได้ตามปกติ

100

- ทาการตรวจสอบความพร้อม

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
ICT ทุกวันทาการทัง้ สิ้น
264 ครั้ง

-

-

- ทาการบารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ ICT
ศสข.10 จานวนทัง้ สิ้น 46
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100
100
200
50
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
0
100
100
0
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

75

-

-

-

0.00

0.00

25

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

-

0.00

0.00
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ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

5. บารุงรักษาซ่อมแซม บารุง จัดทาแผนการบารุงรักษายานพาหนะทุกคัน ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดาเนินการซ่อมบารุง เมื่อมีความ
การดาเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
ชารุดขัดข้อง

100

-

-

6. บารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้า ตรวจสอบการทางาน ทาความสะอาด ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
(UPS) ทีใ่ ช้กับระบบ ICT
และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน การดาเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

7. บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทางานระบบทาความเย็น ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ทาความสะอาดและเติมน้ายาทาความเย็น การดาเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

0.00

0

8. ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม
ป้องกันไวรัส
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ติดตั้งใช้งาน ประสานแนะนาการใช้งาน ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
จังหวัดลูกข่าย
การดาเนินงาน

100

-

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

- บารุงรักษารถ NISSAN
100
100
200
25
25
50
NISSAN NAVARA 1 กช1527 (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
กทม.
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้ค่าเป้ามหมาย 100
- ทาการตรวจสอบบารุง
100
100
200
25
25
50
รักษาเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
จานวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
50
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่
(ถ้
า
ในกระบวนงาน
(1ภารกิ
จ
)
(มี
4
ไตรมาส
ทดแทนของเก่าจานวน3เครื่อง
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
- ตรวจสอบการทางาน
เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
- ประสานงานลูกข่ายติดตั้ง 100
100
200
25
25
50
โปรแกรมป้องกันไวรัส
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

0.00

0.00

-

3,600.00

25.00 25.00
(มี 4 ไตรมาส

50.00

3,600.00

แบ่งเป็นไตร
มาส

ละ 25%)
หากเบิกจ่าย
ได้
ยอดตามที
่ขอเบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งนัน้ )
-

-

-

-

0.00

0.00
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ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

9.ดาเนินการด้านการพัสดุ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

10.ให้บริการระบบการประชุม
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS) และ
ควบคุม MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

จัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่าย
ใช้งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
การดาเนินงาน

100

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)
100

100

200

25

25

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

-

0.00

0.00

25

-

-

-

0.00

0.00

และควบคุมพัสดุ ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ให้บริการประชุมวีดิทศั น์ทางไกล (VCS) ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน
5 จังหวัด

100

-

-

- ให้บริการการประชุม
วีดีทศั น์ทางไกลส่วนกลางกับ
จังหวัดลูกข้ายจานวน 6 ครั้ง

11. การพัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ การ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั ทันสมัย ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ การดาเนินงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
หน่วยงาน

100

-

-

- จัดทาข้อมูลเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

12. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดาเนินการนิเทศงานตรวจเยีย่ มและ
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
และประสานงานการดาเนินงาน ประสานการปฏิบตั ิงานสื่อสารในจังหวัด การดาเนินงาน
ให้กับจังหวัดเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ ทีร่ ับผิดชอบ จานวน 5 จังหวัด
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

100

-

-

- นิเทศงานลูกข่าย จังหวัด
ชุมพร ระนอง พังงาน และ
ภูเก็ต จานวน 4 ครั้ง
(วันที่ 26ก.พ.-1มี.ค.62) และ
(วันที่ 12-15 มี.ค.62)

ควบคุม MCU เชื่อมโยงจังหวัดลูกข่าย

ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
0
100
25
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

-
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง จัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรม

ประสิทธิภาพการนาเทคโนโลยี หลักสูตรต่าง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานอื่น ๆ จัดฝึกอบรม
มาใช้ประโยชน์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
14. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ขอความเห็นชอบจ้างเหมาหาผู้รับจ้าง
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
และตกลงจ้าง ควบคุมการทางานตาม
สัญญาจ้าง
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2562 = 15%

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
การดาเนินงาน

100

-

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
การดาเนินงาน

100

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยก รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อยละ
มาสนี้
มา
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม สะสม (ยก
(ยกไป)
ยกมา
ไป)

-

- ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการฝึก 100
0
100
25
0
อบรม จานวน 3 หลักสูตร (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
(2 หลักสูตร ผู้จัดรับผิดชอบ ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
ค่าใช้จ่าย
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
150,000 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100
100
200
14
60
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
สัญญาเลขที่ 2/2562 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%

25

5,518.00

74

50,000.00

-

5,518.00

25,000.00 75,000.00

-

0.00

0.00

33.33

16.67

50.00

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
จ้=15%
าง

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้ง ๆ ละ 2% รวม 24%
ครั

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12

2. เบิกจ่ายเงิน 4 งวด ๆ ละ 12,500 บาท (ธ.ค.61-มี.ค.62) =8 %

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

งวด
ครัๆ้ง ละ 2% รวม 24%
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ตรวจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินการ
อุปกรณ์ ICT ตลอดถึงการตรวจเช๊ค Hardware & Software ตามแบบ
การเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ
รายงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ของ
ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพือ่ ให้
วันทาการ
รับบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
2.การบารุงรักษาเพือ่ ป้องกัน
บารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจังหวัดลูกข่าย ของการดาเนินการ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ
จังหวัดลูกข่าย ได้แก่
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง
และพัทลุง

1. ตรวจสอบสถานภาพการ

ใช้งานระบบเครื่องมือสื่อสารและ

งบประมาณ (บาท)
จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

100

-

-

08.30 - 09.30 น.
ทุกวันทาการ

100

40,000

-

ครัง้ ที่ 1 25-27 ก.พ.62

สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ทุกระบบ ทั้ง

ครัง้ ที่ 2

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

100
0
100
50
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(หากท
) างาน
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น2 ครั้ง แบ่ง
การทางานครบ 100 ของ เป็นครั้งละ50%
หากทางานได้
ทุกครั้ง)

0

50

-

-

-

-

0.00

0.00

0

50

-

-

-

-

0.00

0.00

ค่าเป้าหมาย
100)

ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62

ครั้งที่ 2 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62
3.การนิเทศงานและให้คาปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก่เจ้าหน้าทีจ่ ังหวัด
ลูกข่ายในความรับผิดชอบ

จัดให้เจ้าหน้าทีพ่ บปะข้าราชการ
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
นายช่างไฟฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของการดาเนินการ
ทีจ่ ังหวัดลูกข่าย
อย่างน้อยปีละ 2
- ทาความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
ครั้ง ครั้ง
ระยะเวลา ครั้งที่ 1ต.ค.61-31มี.ค.62 - รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ครั้งที่ 2 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62 - กาหนดแนวทางการทางานร่วมกัน

100

40,000

-

ครัง้ ที่ 1 25-27 ก.พ.62
ครัง้ ที่ 2

100
0
100
50
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(หากท
) างาน
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น2 ครั้ง แบ่ง
การทางานครบ 100 ของ เป็นครั้งละ50%
หากทางานได้
ทุกครั้ง)
ค่าเป้าหมาย
100)
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เพือ่ ภารกิจถวายความปลอดภัยด้าน

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

การสื่อสารแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ

- ให้บริการรถยนต์สื่อสารดาวเทียม ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ

ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ
พระองค์
ในพื
น้ ทีร่ ับผิดชอบ และพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับ
การมอบหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4.การให้บริการรถดาวเทียม
เคลื่่ออนที
นที่่
เคลื

เป้าหมาย

ของการให้บริการ

100

ตามภารกิจ

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

1. ภารกิจถวายความปลอดภัย 100 100
200
25
25
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
ตารวจตระเวณชายแดนบ้าน การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ควนมีชัย อ.ชะอาด จ.นครศรี ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ธรรมราช วันที่ 15 ม.ค.62
ค่าเป้าหมาย 100)

- สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและ

2.ร่วมกับรถยนต์สื่อสาร

กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ
ต่การ
างๆ และจังหวัดลูกข่าย เมื่อมีการร้อง
ขอ

ดาวเทียม ศสข.10 (สุราฎร์ธานี)
ภารกิจถวายความปลอดภัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

-

-

-

0.00

0.00

อทิตยาทรกิตคิ ุณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรี
ธรรมราช วันที่ 31 ม.ค.-1ก.พ.62
3.การกิจถวายความปลอดภัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ โรงแรมพิมาลัย
รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เก่าะลันตา
จ.กระบี่ วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
4.ทดสอบรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
ณ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)
วันที่ 14 มี.ค.62
5. สนับสนุนการสื่อสารในการ
ประชุม รมต.อาเซียนด้านดิจิทลั
โรงแรมบันยันทรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต วันที่ 27-31 มี.ค.62
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

๕. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณภายในและภายนอก
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๑๑
(นครศรีธรรมราช)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
6.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
การบริหารจัดการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
อาคาร ศสข.๑๑ (นศ.) โดยการติดตั้ง ของการดาเนินงาน
เพิม่ เติมและเปลี่ยนสวิทส์ สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร
ทีช่ ารุดเสียหายจากการใช้งาน

100

40,000
รายงานปรับยอด
27,000

1 มกราคม - 31 มีนาคม
2562

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
และการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ของการดาเนินงาน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนถึงด้านอืน่ ๆ ที่
เกี
ย่ วข้าเนิ
อง นการจัดส่งเจ้าหน้าทีข่ อง
โดยด

100

งบปกติ

-

20-21 มีนาคม 2562

100

-

-

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

ศสข.11(นคศรี
ฯ) มมนา เพือ่ พัฒนา
เข้ารับการฝึกอบรมสั
คุณภาพบุคลากรร่วมกับ ศสส., จังหวัด

หน่วย : บาท

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

100
60
160
25
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

25

6,232.00

100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

50

5,260.00

0.00

6,232.00

-

15.58

5,260.00

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

และหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับด้าน ICT
ซึ่งด้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมกิจกรรม

7.การให้บริการระบบการ

ให้บริการระบบการประชุมวีดีทศั น์
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ทางไกล
(VCS)
ให้
ก
บ
ั
ส่
ว
นราชการต่
า
ง
ๆ
ของการให้บริการ
ประชุมวีดีทศั น์ทางไกล (VCS)
ตามที
ไ
่
ด้
ร
ั
บ
การร้
อ
งขอ
และการควบคุมระบบการ

ประชุมทางไกล (MCU)
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

-

-

-

-
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8.การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบ
1. ระบบโทรสาร (FAX)
2. ระบบ E-mail

ให้บริการรับ – ส่งข่าวสารผ่าน
เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงาน

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการให้บริการ
รับ – ส่ง ข้อมูล
ข่าวสารได้100%
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แบบรายงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
สถิติข่าวสถิรัตบิ - ส่ง
รายเดือน
9. จ้างเหมาบริการทาความสะอาด จ้างเหมาทาความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสาเร็จ ระดับ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
กาหนดคิดร้อยละของการดาเนินงาน ของการดาเนินงาน
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
จ้างเหมาทาความสะอาด
ประจาปี 2562 = 15%
2. ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง = 15%

งบประมาณ (บาท)

95

5

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

-

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)
100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

108,000
105,000 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) 100 100 200
12
ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได้ 100
รายงานปรับยอด อัตราจ้างเดือนละ 1. ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณ
ประจ
าปี 2562 = 15%
105,000 8,750 บาท

4. ตรวจรับงานจ้างและรายผล รวม 12
ครั้ง้งๆ ละ 2% รวม 24%
ครั
5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 12 งวด
คิดงวดละ 2% รวม 24%

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

5. ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน
งวด
12 ๆครัละ้ง 2% รวม 24%

76

-

26,250.00

-

26,250.00

-

52,500.00

-

0.00

0.00

25.00

25.00

50.00

2. ดาเนินการจัดหาผู้รับ
จ้=15%
าง
3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทา
สัญญาจ้างฯ =22%
4. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ต.ค.61-ธ.ค.61) =6%

3. ขออนุมัติจ้ดจ้างและทาสัญญา
จ้าง = 22%

64

50

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)

5. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด(ต.ค.61-ธ.ค.61) =6 %

1. ตรวจรับงานจ้างและรายงานผล
จานวน 3 งวด (ม.ค.62-มี.ค.62) =6%
2. เบิกจ่ายเงิน 3 งวด ๆ ละ 8,750 บาท

(ม.ค.62-มี.ค.62) =6 %
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ศสข.11 (พิษณุโลก)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประชุมชี้แจงวิธกี าร
- ติดตามแก้ไข ให้มีผลสัมฤทธิ์

ระดับความสาเร็จ ระดับ
ของการดาเนินงาน
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและน้าประปา

11. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน
ประจาปี 2562
- จัดทาบัญชีควบคุมและสถิติ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

10. การประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

- แบบรายงาน
มาตรการประหยัด
พลังงานรายเดือน
ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสม รวม ร้อยละของ ร้อยละ
รวมร้อย
มาสนี้ ยกมา สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ยกมา ละสะสม
(ยกไป)
(ยกไป)

- 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200
25
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

98
764,000.00
764,000.00 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 100 100 200
25
25
(ยังรวมค่าสาธารณู(ยั
ปโภค)
งรวมค่าสาธารณูปโภค)
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี) 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็นแบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

5

-

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละ ร้อยละ รวมร้อย
(ยกไป) ไตรมาสนี้ สะสม
ละสะสม
ยกมา
(ยกไป)
-

112,842.62

-

103,720.69

-

#######

-

0.00

0.00

14.77

13.58

28.35
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ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

2.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี 2562
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

3.งานรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบตั ิการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

-เปิดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
-ลงรับหนังสือพร้อมปริ้นเอกสาร
-ลงทะเบียนรับ
-นาเสนอผู้บงั คับบัญชา
-แจกจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

1.งานสารบรรณหนังสือผ่าน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ

-รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายเดือน
-จัดทารายงานเสนอผู้บงั คับบัญชา
-ส่งรายงานให้ ศสส.สป.

จัดทารายงาน รายงาน
ส่งให้ ศสส.สป. (ราย
(รายเดือน)
เดือน)

การจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายไตรมาส
- จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
- จัดทารายงานเสนอผู้บงั คับบัญชา
- ส่งรายงานให้ ศสส.สป.

จัดทารายงาน รายงาน
ส่งให้ ศสส.สป. (ราย
(รายไตรมาส)
ไตร
มาส)

100

12

-

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ทุกวันจะทาการเปิดระบบ
100
100
200
25
25
สารบั
อิเล็กญทรอนิกส์เพือ่ รับ และส่ง (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
หนังสือผ่านทางระบบฯ และ ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส

ปริ้นเอกสารเพือ่ เสนอผู้บงั คับ
บัญชาแจกจ่ายมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
ตูลาคม 2561-เดือนมีนาคม
2562
ส่งให้ ศสส.สป.

4

-

-

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
100
100
200
0
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น แบ่งเป็นไตรมาส
การทางานครบ 100 ของ
ละ 25%)
ทุกครั้ง)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

25

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

-

0.00

0.00

การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผน 100
100
200
ปฏิบตั ิราชการประจาปีงบ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) การทางานครบ 100% ของ
,ไตรมาส 2 (เดือนมกราคมถึงเดือน ทุกครั้ง)
มีนาคม 2562) ให้ ศสส.สป.

25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
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ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ์ ICT ทีใ่ ช้งาน
ประจา ศสข.12 (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ปีละ 2 ครั้ง)

6.โครงการวางเครือข่ายระบบ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

4. โครงการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
ICT ทีใ่ ช้งานประจา ศสข.12
(สงขลา) และของจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62
5.การบริหารจัดการโครงการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

เป้าหมาย

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100% ของ
ทุกครั้ง)

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

0

-

-

-

-

0

0.00

บริหารจัดการการจ้างเหมา ซ่อมแซม ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
และบารุงรักษาโครงการกล้องโทรทัศน์ ของการดาเนินงาน
วงจรปิด (CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต้

100

-

-

ดาเนินการตามเป้าหมาย
ตามห้วงเวลา

25
0
25
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0

-

-

-

-

0.00

0.00

- สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน
พืน้ ทีร่ ับผิดชอบและตามทีร่ ้องขอ

100

-

-

ดาเนินการนารถสื่อสาร
100
100
200
ดาวเที
ยม่ออกปฏิบัตถิ วายความ (ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
เคลื่อนที

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)
25
25
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%)
หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

50

-

-

-

-

0.00

0.00

50

-

-

-

0.00

#VALUE!

- จัดทาแผนงานการใช้รถสื่อสารดาวเทียม

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ

ปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
พระบรมวงศานุวงศ์ จานวน การทางานครบ 100 ของ
1 ครั้ง
ทุกครั้ง)

- อานวยการประสานงานกับหน่วยงานที่ร้องขอ

7.การให้บริการระบบประชุม
วีดิทศั น์ทางไกล (VCS) และ
ควบคุมระบบ MCU
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)

- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
ให้บริการระบบประชุมร่วมผ่านระบบ
VCS ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานทีร่ ้องขอ

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100

-

-

ได้ดาเนินการให้บริการประชุม
ผ่านระบบวีดีทศั น์ทางไกล
จานวน 5 ครั้ง 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย มท., ศสส.สป.

100
100
200
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

#VALUE!
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ศสข.12 (สงขลา)
(1)
แผนงาน/งาน/โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) งบดาเนินงาน
ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(2)
ขัน้ ตอนและหรือวิธีการ
ดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
(ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ)

8.การนิเทศงานและการให้
ดาเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม
คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีและ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ
การสื่อสารสถานีสื่อสารในลูกข่าย แก้ไขปัญหา
ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62

(3)
ตัวชีว้ ัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

จานวนเงินที่
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ได้รับจัดสรร

ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
ของการดาเนินงาน

100

-

จานวนเงินที่
ทาสัญญา/
ใบสั่งซือ้ /สั่ง
จ้าง) - โอนให้
.....
-

ขัน้ ตอนดาเนินการ/
ผลการดาเนินงาน
เนือ้ งาน/ขัน้ ตอน

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายที่ทาได้
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ
A
B
C
D
F
G
C=A+B
G=D+F
ไตร สะสมยกมา รวม ร้อยละของ ร้อยละ รวมร้อย
มาสนี้
สะสม ไตรมาสนี้ สะสม ละสะสม
(ยกไป)
ยกมา (ยกไป)
0
0
0
(ถ้าในกระบวนงาน (1ภารกิจ)
ทาครบตามขัน้ ตอนถือว่าเป็น
การทางานครบ 100 ของ
ทุกครั้ง)

0
0
(มี 4 ไตรมาส
แบ่งเป็นไตรมาส
ละ 25%
(หากทางานได้
ค่าเป้าหมาย 100)

0

หน่วย : บาท

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงินเบิกจ่าย (บาท)
ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%)
H
I
J
K
L
M
J=H+I
M=K+L
ไตรมาสนี้ สะสมยกมา รวมสะสม ร้อยละไตร ร้อยละ
รวมร้อย
(ยกไป)
มาสนี้
สะสม ละสะสม(ยก
ยกมา
ไป)
-

-

-

-

0.00

0.00
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายชัชวาลย เบญจสิริวงศ
คณะทํางาน
1. นางสาวสุภาพร
2. นางเพ็ชรรุ,ง
3. นางสาวป.ยะดา
4.นายวีระชาติ
ที่มาของขอมูล

จรัญวรพรรณ
เซียงหลิว
เชื้อทองฮั้ว
ชุ,มพาลี

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย

1. กลุ,มงานอํานวยการ
2. กลุ,มงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
3. กลุ,มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ,มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. กลุ,มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศสข. 1 - 12

กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.

ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.

