รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ไตรมาสที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ส.วนติดตามประเมินผลด0านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
โทรศัพท*/โทรสาร 0 2282 6560-79
เบอร* มท. 51112,51129

E-mail: moi0210.4@gmail.com

คํานํา
รายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป+นเอกสารที่จัดทําขึ้น
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน0วยงานในสังกัด เพื่อให3ผู3บริหารและผู3เกี่ยวข3องได3ใช3ประโยชน"ในการ ติดตามผลความก3าวหน3า
การดําเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ แก3ไขป6ญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางานและเร0งรัดระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อให3การดําเนินงาน
เป+นไปตามแผน ระยะเวลาและสอดคล3องกับแผนการเบิกจ0ายงบประมาณ อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ศูน ย" เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร สํานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ0 มงานติ ดตามประเมิ น ผลด3 านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ขอขอบคุณทุกหน0วยงานที่กรุณาสนับสนุนข3อมูลผลการดําเนินงานที่เป+นประโยชน"กับการจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังเป+นอย0างยิ่งว0ารายงาน
ฉบับนี้จะเป+นประโยชน"ต0อการพัฒนาองค"กรต0อไป

กลุ0มงานติดตามประเมินผลด3านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
e-mail : moi0210.4@gmail.com
Hotline : 51112, 51129

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป. ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61)
แผนงาน : ยุทธศาสตร2พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ5นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส5วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

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

จํานวนภารกิจ
3
9
25
12
8
6
13
12
12
11
13
11
13
13
21
14
9
9
214

แลวเสร็จปกติ
1
12
2
3
1
4
6
2
1
3
11
3
49

ระหว5างดําเนินการ
3
8
11
10
8
5
9
12
11
7
7
9
12
6
14
3
9
6
150

ยังไม5ไดดําเนินการ
2
1
1
7
4
15
ข

สรุ ป งบประมาณแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 61)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวย : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : พื้นฐานด)านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,386,000

42,900,000

481,286,600

438,386,000

438,386,000

1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA)

146,249,000

146,249,000

1.2 คาสาธารณูปโภค

271,624,600

271,624600

20,512,400

20,512,400

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

-

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ2าย

242,491,655.89

ร3อยละ

55.32

-

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

42,900,000

42,900,000

27,300,000

27,300,000

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณLสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)

อยูระหวางดําเนินงานในงวดที่ 2 ใน 27
จังหวัด กําหนดแล)วเสร็จ 25 ม.ค.61 แต
เนื่องจากมีบางจังหวัดอยูระหวางการ
ปรับปรุงไมพร)อมให)ติดตั้งอุปกรณLและ
ขณะนี้อยูระหวางแก)ไขสัญญา
ค

หนวง : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตรLพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
งบลงทุน
Action 1

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,386,000

42,900,000

481,286,600

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ2าย

ร3อยละ

554,000

1.29

42,900,000

42,900,000

10,200,000

10,200,000

ลงนามในสัญญากับบริษัท บีทามสL โซลูชั่น
จํากัด เลขที่สัญญา 22/2561 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางตรวจรับ
งานงวดที่ 2

5,400,000

5,400,000

อยูระหวางดําเนินการสรุปเสนอผลการ
พิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาผล

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสLของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.2 รายการผูกพันใหม
- โครงการสถาปRตยกรรมองคLกรของกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสร)างฝากไว)ที่ กองคลัง สป. 6 รายการ งบประมาณ 6,076,800 บาท

ง

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

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได้
รับจัดสรรตามประเภทรายจ่ายประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. จัดทําแผน
ปฏิบตั ิราชการประจําปี

หน่วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
การดําเนิ นงานตามระยะเวลาที:กาํ หนด

ออกแบบฟอร์ มการรายงานผลพร้อมทั9ง
แจ้งแนวทาง วิธีการ ช่องทางในการรายงาน
ผล

จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําปี

รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ เสนอปั ญหา /
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ศสส. รายไตรมาส และประจําปี เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ

นํารายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ศสส.

จ

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

หนา
ก
ข–ง
จ
ฉ
1–5
6 – 10
11 – 52
53 – 133

ฉ

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ส่วนกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส%ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
จัดสรร
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการพัฒนาและ
30,000,000
ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส%
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- จัดทํา TOR
20%
- จัดหาผูรับจาง
40%
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
60%
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
80%
- ตรวจรับงาน
100%

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร+อยละ
ร+อยละ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
27,700,000 บริษัท บีทามส% โซลูชั่น จํากัด 60
4,155,000
15
เลขที่สัญญา 22/2561
ตามสัญญา

ลงวันที่ 2 มี.ค. 61 (540 วัน)
ครบกําหนด 24 ส.ค.62
เบิกจ?ายงวดที่ 1 แลว

1

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กล+องโทรทัศน.วงจรป0ด (CCTV)
ภายในกระทรวงมหาดไทยและ
ศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปBงบประมาณ 2560
2. โครงการพัฒนาเครือขDายวิทยุ
สื่อสารเพื่อการสื่อสารบริหาร
ราชการแผDนดินของ มท. (ระยะ
ที่ 1) ปBงบประมาณ 2560
สัญญาเลขที่ 297/2560
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจ+าง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

1. จัดทํา TOR
2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง
3. ลงนามในสัญญา แบDงจDาย 2 งวด
4. สDงมอบ
5. ตรวจรับ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
จัดสรร
โครงการ
10,312,400
-

-

-

-

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
10,190,000 สัญญาเลขที่ 295/2560
ลงวันที่ 21 ส.ค. 60
ดําเนินการแล+วเสร็จ

27,883,200
27,000,000 1. จัดทํา TOR
(240 วัน ครบ 13 พ.ค.61) 2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง
แบDง 2 งวด 3. ลงนามในสัญญา
งวดที่ 1 =10,800,000.- บาท 4. ตรวจรับ งวดที่ 1
งวดที่ 2 (สุดท+าย) =16,200,000 บาท เบิกจDายเงินงวดที่ 1 แล+ว

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
10,190,000

70

10,800,000

ร,อยละ
100

40.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประชุมวีดิทัศน.ทางไกล
(Video Conference System)
ของกระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 30/2561
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. จัดทํา TOR
2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง
3. ลงนามในสัญญา
4. สDงมอบ
5. ตรวจรับ

งบประมาณ (บาท)

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ร,อยละ
หนวยนับ คาเป=าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ร,อยละ
โครงการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
204,917,362
204,447,700 อยูDระหวDางการสํารวจพื้นที่
60
(540วัน ครบ 29 ต.ค.62) ติดตั้งอุปกรณ.ฯ ตามโครงการฯ
แบDง 4 งวด ของบริษัท แพลท เนรา จํากัด
งวดที่ 1=42,198,005.28 บาท (ผู+รับจ+าง)
งวดที่ 2=58,696,934.67 บาท
งวดที่ 3=68,489,979.50 บาท
งวดที่ 4 (สุดท+าย)=35,062,780.55 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. โครงการระบบรักษาความ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ปลอดภัยของอุปกรณ0สารสนเทศ 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
และการสื่อสาร (ดับเพลิง)
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
ผูกพัน 3 ป7 วงเงินงบประมาณ แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
70,000,000 บาท แยกเป@น
-ป7 2560 = 14,000,000.- บาท 5.รายงานผลการตรวจรับ
-ป7 2561 = 27,300,000.- บาท
-ป7 2562 = 27,700,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่
31 มี.ค.60 (480 วัน) ครบ 24 ก.ค.61
บริษัท กลิสเทน อินเตอร0เทรด จํากัด (ผูรับจาง)
แบง 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท
งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท
งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท
งวดที่ 4(งวดสุดทาย) =19,320,000.- บาท

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป>าหมาย
หนวยนับ คาเป>าหมาย
รอยละ

100

หนวย : บาท
ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
27,300,000
(เฉพาะเงินงบป7 2561)

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
69,000,000 อยูระหวางดําเนินการตาม
74
13,800,000 20.00
ตามสัญญา

สัญญา
เบิกจายเงินงวดที่ 1 แลว
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป-าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนา
สถาป.ตยกรรมองค/กรของ
กระทรวงมหาดไทย
ผูกพัน 2 ป9 วงเงินงบประมาณ
27,000,000 บาท
- ป9งบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท
- งบประมาณป9 2562 =
21,600,000 บาท

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป-าหมาย
จัดสรร
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ระบบ
1
4
5,400,000
รางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ
(เฉพาะงบป92561)
กําหนดหลักเกณฑ/ที่ใช(ในการพิจารณาผู(ชนะ
การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป.ตยกรรม
องค/กรของกระทรวงมหาดไทย
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน
(TOR)โครงการพัฒนาสถาป.ตยกรรม
องค/กรของกระทรวงมหาดไทย
3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด(วยการจัดซื้อจัดจ(างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผู(รับจ(างมา
ดําเนินงานตามโครงการฯ
4.ดําเนินการเชื่อมโยงข(อมูลระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยการบูรณาการข(อมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัดฯ

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร/อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
อยูระหวางเสนอผู(บังคับบัญชา 25
ขอความเห็นชอบรางเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/
(e-Bidding) และประกาศ
ราคากลาง และขอความเห็นชอบ
ดําเนินการหาผู(รับจ(างตาม
โครงการพัฒนาสถาป.ตยกรรมองค/กรของ มท.

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร/อยละ
-
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. โครงการกอสรางอาคาร
- กําหนดราคากลาง = 10%
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง=10%
จํานวน 10 หอง ผูกพัน 2 ป2
- ทําสัญญาจาง = 10%
วงเงินงบประมาณ 10,184,200 - ดําเนินการกอสราง =30%(แบงงวด
บาท
งาน 15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป2งบประมาณ 2561=
- ตรวจรับงานจาง =30%(แบงงวดงาน
2,036,900 บาท
15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป2งบประมาณ 2562=
- ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูจาง=10%
8,147,300 บาท
(แบงงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)
2. โครงการตอเติมอาคาร
- กําหนดราคากลาง
ศสข.1 (อย.) ชั้นลาง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง
- ทําสัญญาจาง
--ดํดําาเนิเนินนการกอสราง
การกอสราง
- ตรวจรับงานจาง
-ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
จัดสรร
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
2,036,900
ของการดําเนินการ
(เฉพาะงบป22561)

ตามสัญญา
9,550,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
- กําหนดราคากลาง =10%
- ขอความเห็นชอบ/ ขออนุมัติ
จาง =10%

ร,อยละ
34

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร,อยละ
-

- ทําสัญญาจาง= 10%
- ดําเนินการกอสรางงวดที่1-2
แลวเสร็จ = 4%

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

162,400

141,300

เบิกจายเงินใหผูรับจางแลว

100

141,300 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ(นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 3 (นครปฐม)

หน(วย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงซอมแซม
- ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางฯ
ระดับความสําเร็จ รอยละ 100%
อาคาร ศูนย1เทคโนโลยี
- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ของการดําเนินงาน
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 - กอหนี้ผูกพัน/หาผูรับจาง
(นครปฐม)
- ดําเนินการฯ
สัญญาเลขที่ มท 0210.03/183/2561 - ตรวจรับงาน
ลงวันที่ 27 เม.ย.61
- อนุมัติเบิกจาย
ระยะเวลา 90 วัน ครบ 26ก.ค.61

แบงจาย 2 งวด งวด 288000
กับ บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น
2015 จํากัด

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

698,000

576,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
-ความคืบหนาของโครงการ
50
ไดปรับปรุงโครงสรางและมุง
หลังคาใหม และฝ=าเพดาน
ภายนอกแลวเสร็จ
-ขณะนี้อยูระหวางปูพื้นและ
ทําฝ=าเพดานภายในโดยในภาพ
รวมแลวเสร็จมากกวา 50%
-ยังไมมีการเบิกจาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)
เป)าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
แผนงาน/งาน/โครงการ
คา
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ
เป)าหมาย
1. กําหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ = 15% รอยละความสําเร็จ
1. โครงการปรับปรุงบานพัก
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง/ดําเนินการ ของการดําเนินการ
ขาราชการ ศูนย-เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 จัดหาผูรับจาง=15%
3.ขออนุมัติจาง/ประกาศผูชนะเสนอราคา= 15%
(พิษณุโลก) ตําบลหัวรอ
อําเภอเมืองพิษณุโลก
4.ลงนามในสัญญา =15%
5.ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา/ส>งมอบ= 10%
จังหวัดพิษณุโลก
สัญญาเลขที่ 576/2561
6. ตรวจรับงาน =15%
7. ขออนุมัติเบิกจ>ายเงินใหผูรับจาง=15%
ลงวันที่ 30 มี.ค.61
ระยะ 90 วัน ครบกําหนด 28 มิ.ย.61
แบ>ง 3 งวด ดังนี้
งวด 1=225,000 บาท
งวด 2= 360,000 บาท
งวด 3= 315,000 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

1,250,500

900,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม
(จํานวนเงิน)
(2)
1. กําหนดราคากลาง/
73.33
225,000
25
แบบรูปปรายการ
รายการ=15%
= 15%
แบบรู
2. ขอความเห็นชอบ
ราคากลาง/ดําาเนิ
ราคากลาง/ดํ
เนินนการ
การ
จัดหาผูรับจาง =15%
3.ขออนุมัติจาง/ประกาศ
ผูชนะการเสนอราคา=15%
4.ลงนามในสัญญา =15%
5.ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา/

ส>งมอบงานงวดที่ 1=3.33%
6.ตรวจรับงานงวดที่ 1=5%
7.เบิกจ>ายเงินงวดที่ 1= 5%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร%พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการกอสรางอาคารชุด
พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใตถุนโลง
6 ยูนิต ของศูนย?เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ
ผูกพัน 2 ป9 ป9 2561 จํานวน
1,732,700.- บาท ป9 2562
จํานวน 6,890,600.- บาท)
สัญญาเลขที่ 258/2561 ลงวันที่

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
โครงการ
หนวยนับ
จัดสรร
ตามสัญญา
เป=าหมาย
1.จัดทําแผน =10 %
1,732,700
8,613,300
(เฉพาะงบป92561)
2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง =10 %
3.ขออนุมัติราคากลาง= 10%
ขั้นตอนและหรือวิธี
การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ผลงาน
ร<อยละ ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร<อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 65
ศสข.12 (สงขลา) สงมอบพื้นที่

ใหกับผูรับจาง

4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสรางฯ =10%

5.พิจารณาผลผูยื่นเสนอราคา และ
ขออนุมัติจางฯ= 10%
6. จัดทําสัญญา= 10%
7.ตรวจรับและเบิกจายเงินตามงวดงาน
=40 %

21 พฤษภาคม 2561 จํานวน365วัน
หางหุนสวนจํากัด ล่ํากอสราง 2015

แบงเปGน 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
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร%พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธี
การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
โครงการ
หนวยนับ
เป=าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ร<อยละ ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร<อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

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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แผนงาน : พื้นฐานด!านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. ฝายบริหารทั่วไป

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย จัดสรร ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
- งานรับ-สง จัดเก็บ แจงเวียนกฎหมาย รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินการ
- งานรวบรวมสถิติขอมูล
- งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- งานธุรการตางๆ และงานกิจกรรมพิเศษ
- งานวางแผน วิเคราะห9และจัดทําคําขอ รอยละความสําเร็จ รอยละ
งบประมาณรายจายประจําปA และเพิ่มเติม ของการดําเนินการ
- งานจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบ
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2562

100

-

-

หนวย : บาท

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร7อยละ
ร7อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
หนังสือรับ 1,560 ฉบับ
25
หนังสือสง 3,703 ฉบับ
หนังสือเวียน - ฉบับ
สถานการณ9ปกติ
- งานสงกรานต9ออเจา ชาว
เทคโนฯ 61
การจัดทําขอมูลและเอกสาร 50
ประกอบคําของบประมาณ
รายจายประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ขั้นคําขอ)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย จัดสรร ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
2. ฝายงบประมาณสื่อสาร (ตอ) - งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
ใหกับ ศสข. 1 – 12
- งานบริการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปAงบประมาณทุกประเภทของ
ขาราชการ ลูกจาง บริษัทหรือหนวยงาน
ที่เปJนผูขาย หรือผูรับจาง
- งานเรงรัด ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ
และสงใชเงินยืมทดรองราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณ

หนวย : บาท

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร7อยละ
ร7อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
จัดสรรงบประมาณรายจาย
50 242,491,655.89 ประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แก ศสข.1-12
ครั้งที่ 1 และติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
3. ฝายพัสดุสื่อสาร

3. ฝายพัสดุสื่อสาร (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
งานควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ9
- งานซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ9ของ
ศสส.สป.
- งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ9 ประจําปA
- งานควบคุมการใชยานพาหนะ/การ
เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศสส.สป.
- งานจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ
ของ ศสส.สป.
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
จางเหมารักษาความปลอดภัย ศสส.สป.
ประจําปAงบประมาณ 2561 (รปภ.)
จางเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด
อาคาร ศสส.สป. (แมบาน)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก
ทํางานที่ ศสส.สป.
จัดซื้อน้ําดื่มฯ
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชาบริการคูสายจากศาลากลางจังหวัด

หนวย : บาท

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย จัดสรร ตามสัญญา
ร7อยละ
ร7อยละ
โครงการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
กํากับการดําเนินโครงการเชา 25
25
ของการดําเนินการ
ใหเปJนไปตามสัญญา
9 โครงการ
กํากับการดําเนินโครงการจาง
ใหเปJนไปตามสัญญา
5 โครงการ

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

600,000

600,000 บัตรเติมน้ํามัน

100

646,107

100

460,000

646,107 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 18/2561 75
ลงวันนทีที่ ่31
9 พฤศจิ
ลงวั
ตุลาคมกายน
25602559
460,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2561 75
ลงวันนทีที่่ 30
9 พฤศจิ
ลงวั
พฤศจิกกายน
ายน2559
2560

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ

100

3,102,166 3,102,166 สัญญาจารายบุคคล
75
จํานวน 20 ราย
66,000 66,000 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ1/2561 75

100
100

42,800

1/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2560่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ
42,800 ใบสั

75

75

130,170.40

21.7

411,159

63.64

276,000

60

1,908,044.33 61.51
26,080

39.52

25,680

60

5/2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
กาญจนบุรี จํานวน 4 คูสาย ไปยัง
4 เสนทาง (4 หมายเลข)
จัดจางบริการบํารุงรักษา
ระบบลิฟท9โดยสาร
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ (บาท)

หนวย : บาท

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย จัดสรร ตามสัญญา
ร7อยละ
ร7อยละ
โครงการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ของการดําเนินการ
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

35,310

35,310 ใบสั่งจาง เลขที่ ศสส.ซ
23/2561 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2560

75

เบิกจาย
สิ้นปAงบประมาณ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
1. การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป'งบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายไตรมาส
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
- หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล
- ตอบขอซักถาม รวบรวมรายงาน
ประมวล วิเคราะห8
- จัดทํารายงานเป*นรูปเลม
- รางหนังสือ นําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8 นําออกเผยแพร
ทางเว็บไซต8ของ ศสส.สป.

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสารที่ได เลม
4
จัดทําเป*นรูปเลม
ไตรมาสละ 1 เลม

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 3 เลม

รอยละ
75

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
2. การติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT
ของ ศสส.สป. ประจําป' 2561

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
จํานวนเอกสารที่ได เลม
1
โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป' จัดทําเป*นรูปเลม
งบประมาณ พ.ศ.2561 รายป'
- ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป' จาก กอก.
- ตรวจสอบแผนงาน/โครงการดาน ICT
ที่ไดรับงบประมาณ
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ
- ประสานงานกับผูรับผิดชอบแผนงาน/

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
อยูระหวางดําเนินงาน

รอยละ
50

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-

โครงการตาง ๆ
- รวบรวมขอมูลจากการรายงาน
ประมวลผล
- จัดทํารายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ทราบและอนุมัติ
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8 นําออก
เผยแพรทางเว็บไซต8
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
3. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป'
ไดรับจัดสรร ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ.2561รายไตรมาส
งบประมาณ 2561
- จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน
- ประสานหนวยงานในสังกัด ศสส.สป.
ใหจัดทําขอมูล
- หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงาน
ขอมูลผลการดําเนินโครงการ
- รวบรวม ประมวล วิเคราะห8
- จัดทํารายงานเป*นรูปเลม
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลระบบเว็บไซต8 นําออก
เผยแพรทางเว็บไซต8
4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ
และอุปกรณ8 ICT ของ ศสส.สป. อุปกรณ8 ICT
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ8
ICT รายเดือน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสารที่ได เลม
4
จัดทําเป*นรูปเลม
ไตรมาสละ 1 เลม

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ8
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 3 เลม

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 9 ชุด

รอยละ

ผลการเบิกจาย

75

( จํานวนเงิน )
-

75

-

รอยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
5. การติดตาม การตรวจซอมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ
การบํารุงรักษาอุปกรณ8ดาน ICT ซอมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ8ดาน
ICT
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลางและจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการตรวจซอม และการบํารุง
รักษาอุปกรณ8 ICT รายเดือน
6. การติดตามประเมินผลการ
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
เชาวงจรสื่อสารสัญญาณ
ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ
ความเร็ว 2 Mbps
ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร8เมชั่นไฮเวย8
จํากัด
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการใชงาน
7. การติดตามประเมินผล
รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก
การเชาใชสัญญาณดาวเทียม
สวนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได
รถสื่อสารดาวเทียม
ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียม
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลประเมินการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณดาวเทียม C – Band

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
สรุปผลการตรวจ
ซอมบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ8
ICT 1 เดือน/ชุด

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 9 ชุด

รอยละ

ผลการเบิกจาย

75

( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใชงาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดของ ณ จุดใดบาง
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 9 ชุด

75

-

-

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช
งานดาวเทียม
และ ใหบริการ
รถดาวเทียม
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 9 ชุด

75

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
8. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
การสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
- ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียในงานบริการของ
ศสส.สป
เดือนป'งบประมาณ
รอบ
6 เดืรอบ
อนป'6งบประมาณ
พ.ศ. 2561พ.ศ.
- จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน
สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ
จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด
แบบสอบถาม
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8 นําหนังสือสั่ง
การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี
สวนเกี่ยวของชวยดําเนินการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสาร
เลม
1
สรุปผลรอยละ
ความพึงพอใจและ
ไม
ผูรัพึบงบริพอใจของ
การและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ในงานบริการของ
ศสส.สป. รอบ 6
เดื
เดืออนน จํจําานวน
นวน 11
เล
เลมม
(ต.ค.60 - มี.ค.61)

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1 เลม

รอยละ
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
8. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
- รวบรวมแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

รอยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

รอยละ

ในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ
แบบสอบถาม
- กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม
ลงในโปรแกรม SPSS
- บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมได!โดยโปรแกรม spss
- กําหนดเกณฑ8การประมวลผลความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ
- ประมวลผลความพึงพอใจ และไมพึง
พอใจโดยโปรแกรม spss
- จัดทํารายงานเป*นรูปเลม
- จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง
พอใจและไมพึงพอใจในงานบริการของ
ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
8. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)
9. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุนเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 12 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต8ของ ศสส.สป.
การสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป.
- ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียในงานบริการของ
ศสส.สป รอบ 12 เดือนป'งบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลรอยละ
ความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในงานบริการของ
ศสส.สป. รอบ 12
เดือน จํานวน 1 เลม
(เม.ย.61-ก.ย. 61)

เลม

1

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

เริ่มดําเนินการ ก.ค. 61

รอยละ

-

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

-

รอยละ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุนเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 12 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน
สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ
จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด
แบบสอบถาม
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8 นําหนังสือสั่ง
การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี
สสวนเกี
วนเกี่ย่ยวของช
วของชวยดํ
วยดําาเนิ
เนินนการ
การ
- รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุด
แบบสอบถาม
- กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม
ลงในโปรแกรม SPSS
- บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss
- กําหนดเกณฑ8การประมวลผล
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
- ประมวลผลความพึงพอใจ และ
ไมพึงพอใจโดยโปรแกรม spss

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

รอยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

รอยละ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป:าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9. การออกแบบปรับปรุง
กระบวนการ สนับสนุนเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 12 เดือน ประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- จัดทํารายงานเป*นรูปเลม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป:าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

รอยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

รอยละ

- จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจในงานบริการ
ของ ศสส.สป.
- ประสานผูดูแลเว็บไซต8นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต8ของ ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. การพัฒนาเว็บไซตใหกับ
หนวยงานในสังกัด สป.มท.

เป=าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวย
รอยละของการ ระบบ
1
งานในสังกัด สป.มท.ตามที่รองขอ
ดําเนินการตาม
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
ภารกิจและการ
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหความ
รองขอจาก
ตองการตามความประสงคของหนวยงาน
หนวยงาน
- ออกแบบเว็บไซต พรอมแผนผังเว็บไซต (รอยละ 100)
(Site Map) และหนาเว็บเพจที่เชื่อมโยง
- ออกแบบเว็บไซตพรอมจัดทําเว็บไซต
ตนแบบ (Prototype)
- พัฒนาเว็บไซต
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข
- สงมอบระบบเพื่อใชงาน
- ใหคําปรึกษา ประสานงานและ
แกไขปBญหาใหกับผูใชงาน

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจ
100
และการรองขอจาก
หนวยงาน 1 เว็ปไซต
(เว็ปไซตงานงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
2. การปรับปรุงเว็บไซตของ
กระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th) เว็บไซต
เครือขายภายใน (moinet)
และเว็บไซตของศูนยเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(www.ict.moi.go.th)

เป=าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตทั้ง 3 เว็บไซต รอยละของการ ระบบ
1
ตามที่หนวยงานรองขอและตาม
ดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงาน
ภารกิจและการ
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
รองขอจาก
/ตามภารกิจ
หนวยงาน
- ศึกษาวิเคราะหความตองการในการ
(รอยละ 100)
เผยแพรขอมูล และบริการอิเล็กทรอ
นิกสตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
- ออกแบบระบบใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับการใชงาน
- ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจตามแบบ
หรือแนวทางที่กําหนด
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไข
- ใชงานจริง ประสานแกไข

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจและ
100
การรองขอจากหนวยงาน
(198 เรื่อง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
3. การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในสังกัด สป.มท.
ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต
(www.moi.go.th) และ
เว็บไซตเครือขายภายใน
(moinet)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัด สป.มท.
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
/ตามภารกิจ
- ศึกษาวิเคราะหความตองการในการ
เผยแพรขอมูล และบริการอิเล็กทรอ
นิกสตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
- ทําการ Scan หรือปรับปรุงขอมูล
ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
- ทําการเผยแพรขอมูลผานเครือขาย
ภายในหรือเครือขายภายนอกตาม
ความประสงคของผูขอรับบริการ
- ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไข

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
รอยละของการ ระบบ
1
นําเขาขอมูล
(รอยละ 100)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจและ
100
การรองขอจากหนวยงาน
(158 เรื่อง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
4. ถายทอดสดการประชุม
ผานระบบ Video
Streaming

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการถายทอดสดการประชุม
ตาง ๆ ผานระบบ Video Streaming
- ไดรับสําเนาหนังสือแจงจากสวน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
- จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการใชงาน
ถายทอดสด
- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ใหพรอมใชงาน
- ทําการถายทอดสดการประชุม

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
รอยละของการ ระบบ
1
ถายทอดการ
ประชุม
(รอยละ 100)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจ
100
(11 ครั้ง)

- จัดทําระบบการถายทอดการประชุมยอนหลัง

5. การตรวจสอบเว็บไซต
ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย

ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซตที่มีหัวขอ/
ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย
- คนหาที่อยูเว็บไซต (URL) ที่มีขอความ
รูปภาพ Clip Video ที่มีหัวขอ/
ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย
-จัดเก็บขอมูลเป\นรายสัปดาห
-รวบรวมขอมูลเป\นรายเดือน
-สงใหกับสํานักกิจการความมั่นคงภายใน

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การตรวจสอบ

ระบบ

1

ดําเนินการตามภารกิจ
(229 เว็บไซต)

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
6. การประสานตอบกระทูที่
มีขอซักถามในเว็บไซต
กระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th)

7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสาร
สนเทศ (Application)
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ประสานขอมูลและตอบกระทูที่ไดมี
ผูซักถามในเว็บไซตของกระทรวง
มหาดไทย (www.moi.go.th)
- ทําการตรวจสอบกระทูในเว็บไซตของ
กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
- พิจารณาขอซักถามวาเกี่ยวของกับสวน
ราชการใดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ติดตอประสานขอขอมูลเบื้องตน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตอบขอซักถามของผูที่ถามเขามา
ในกระทู
- บันทึกการตอบขอซักถาม
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application)ใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานตามที่หนวยงานรองขอ
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
รอยละความ
ระบบ
1
สําเร็จของการ
ตอบกระทู

รอยละของการ
ดําเนินการตาม
การรองขอจาก
หนวยงาน
(รอยละ 100)

ระบบ

1

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจ
100
และการรองขอจาก
(3 เรื่อง)

ไมการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
- ศึกษาและวิเคราะหความตองการของ
และพัฒนาระบบงานสาร
ผูใชการประมวลผลทางดานขอมูลเขา
สนเทศ (Application)
(input) ขอมูลออก (output)
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน(ตอ) - ออกแบบโครงสรางของขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart)
ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบรายงาน
ออกแบบหนาจอโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมโดยสรางโปรแกรม
ตามที่ไดออกแบบไว/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
- ทดสอบการใชงานและติดตั้ง
โปรแกรมที่พัฒนา
- จัดทําคูมือการใชงานของโปรแกรม
- สงมอบระบบงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา ประสาน
งานและแกไขปBญหาใหกับผูใชงาน

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสราง
และการจัดการฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน

เป=าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ รอยละของการ ระบบ
1
วางแผนระบบโครงสรางและการจัดการ
ดําเนินการตาม
ฐานขอมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
การรองขอจาก
(Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะ
หนวยงาน
งานตามที่หนวยงานรองขอ
(รอยละ 100)
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห ความตอง
การตามความประสงคของหนวยงาน
-ออกแบบและวางแผนระบบโครงสราง
และการจัดการฐานขอมูลของระบบงาน
สารสนเทศ (Application ) ตามความ
ประสงคของหนวยงาน
-พัฒนาระบบโครงสราง และการจัดการ
ฐานขอมูลของระบบงานสารสนเทศ
(Application ) ตามที่ไดออกแบบไว/
ปรับปรุง/เพิ่มเติม

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และวางแผนระบบโครงสราง
และการจัดการฐานขอมูลและ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(Application) ใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน (ตอ)
9. งานศึกษา วิเคราะห
ออกแบบและพัฒนาระบบ
งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Back Office, Font Office)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-ทดสอบการใชงาน และติดตั้งระบบที่
พัฒนา
-จัดทําคูมือการใชงานของระบบ
-สงมอบระบบงาน
-การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา ประสาน
งานและแกไขปBญหาใหกับผูใชงาน
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (Back Office,
Font Office) ตามที่หนวยงานรองขอ
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
- ศึกษาและวิเคราะหความตองการของ
ผูใช การประมวลผลทางดานขอมูลเขา
(input) ขอมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสรางของขอมูล ขั้นตอน
การดําเนินงาน (Flow Chart)
ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบรายงาน
ออกแบบหนาจอโปรแกรม

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

รอยละของการ
ดําเนินการตาม
การรองขอจาก
หนวยงาน
(รอยละ 100)

ระบบ

1

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )

ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
9. งานศึกษา วิเคราะห
- พัฒนาโปรแกรมโดยสรางโปรแกรม
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ตามที่ไดออกแบบไว/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- ทดสอบการใชงานและติดตั้งโปรแกรม
(Back Office, Font Office)(ตอ) ที่พัฒนา
- จัดทําคูมือการใชงานของโปรแกรม
- สงมอบระบบงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา ประสาน
งานและแกไขปBญหาใหกับผูใชงาน
10. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร (GIS)
(GIS) ตามที่หนวยงานรองขอ
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
- ศึกษาและวิเคราะหความตองการของ
ผูใชการประมวลผลทางดานขอมูลเขา
(input) ขอมูลออก (output)
- ออกแบบโครงสรางของขอมูล ขั้นตอน
การดําเนินงาน(Flow Chart) ออกแบบ
ฐานขอมูล ออกแบบรายงาน ออกแบบ
หนาจอระบบ

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

รอยละของการ
ดําเนินการตาม
การรองขอจาก
หนวยงาน
(รอยละ 100)

ระบบ

1

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )

ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
10. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) (ตอ)

11. เป\นศูนยกลางประสาน
ขอมูลสารสนเทศของกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดและ
กลุมจังหวัด

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- พัฒนาระบบโดยสรางระบบตามที่ได
ออกแบบไว/ปรับปรุง/เพิ่มเติม
- ทดสอบการใชงาน และติดตั้งระบบที่
พัฒนา
- จัดทําคูมือการใชงานของระบบ
- สงมอบระบบ
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา ประสาน
งานและแกไขปBญหาใหกับผูใชงาน
ดําเนินการประสานขอมูลสารสนเทศของ

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุมจังหวัด

- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหความตอง
การตามความประสงคของหนวยงาน
- ประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เป\น
เจาของขอมูล
- ติดตอขอรับขอมูลจากหนวยงานที่เป\น
เจาของขอมูล

รอยละของการ
ดําเนินการตาม
การรองขอจาก
หนวยงาน
(รอยละ 100)

-

-

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )

ดําเนินการตามการรองขอ
จากหนวยงาน (2 จังหวัด
ไดแก พิจิตร ภูเก็ต ซึ่ง
ดําเนินการเรียบรอยแลว

100

-

-

- นําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงตามความตองการ

- สงมอบขอมูล
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
12. ดูแลระบบงานศูนยขอมูล
เพื่อการบริหารและวางแผน
พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย

เป=าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดูแลระบบงานศูนยขอมูลเพื่อการบริหาร รอยละของการ
และวางแผนพัฒนาของกระทรวง
ดําเนินการตาม
มหาดไทย
การรองขอจาก
- ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ
หนวยงาน
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหความตอง (รอยละ 100)
การตามความประสงคของหนวยงาน
- พัฒนา และปรับปรุงขอมูลตามความ
ตองการ
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข
- สงมอบระบบเพื่อใชงาน
- การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา ประสาน
งานและแกไขปBญหาใหกับผูใชงาน

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ
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แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
เป=าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
รอยละของการ ระบบ
100
ตรวจสอบ
(รอยละ 100)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน
สอบการใชทรัพยากรในระบบ ใหกับผูขอใชเครือขายมหาดไทย
Internet (Authentication)
- รับเอกสารการลงทะเบียนของผูใช
เครือขาย
- ผูขอใชเครือขายลงทะเบียนผานเว็บไซต
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
โดยตองมีผูบังคับบัญชารับรอง
- ตรวจสอบและทําการอนุญาตใหผูขอ
ใหเครือขายสามารถใชงานเครือขาย
มหาดไทย
- แจงผูขอใชบริการเครือขายสามารถใชงานได
14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง
รอยละของ
ระบบ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร รักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
หนวยงานที่รองขอ
แมขาย
- ติดตั้งเครื่องแมขาย
(รอยละ 100)
- ตรวจสอบระบบการใชงาน
- บํารุงรักษาตามแผนงาน
- รายงานผลการซอมตามแบบ รต.4.1
และแบบ รต.4.3

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินตามคํารองขอ
100
( 32 คน)

ดําเนินตามคํารองขอ
(3 ครั้ง)

100

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
รอยละของ
ระบบ
100
รักษาและติดตั้งระบบปkองกัน
และติดตั้งระบบปkองกันไวรัส
หนวยงานที่รองขอ
ไวรัส
- รับแจงจากผูขอใชบริการ
(รอยละ 100)
- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่จะติดตั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมปkองกันไวรัส NOD32
- ทําการอัปเดทโปรแกรมปkองกันไวรัส
ใหเป\นปBจจุบัน
16. งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
รอยละของ
ระบบ
100
คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หนวยงานที่รองขอ
คอมพิวเตอรของกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(รอยละ 100)
มหาดไทยและสํานักงาน
- รับแจงการซอมบํารุงทางโทรศัพท
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ลงทะเบียนการขอรับบริการจาก
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดําเนินการตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอร
/อุปกรณเครือขาย
- ทดสอบการใชงาน
- สงมอบเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณ
คืนใหกับผูขอรับบริการ
- รายงานผลการซอมตามแบบ รต.4.1
และแบบ รต.4.3

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินตามคํารองขอ
100
(130 เครื่อง)

ดําเนินตามคํารองขอ
(98 ครั้ง)

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
17.งานบํารุงรักษาระบบเครือขาย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายใหบริการ รอยละของการ ระบบ
100
ใหบริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ
ตรวจสอบ
รักษาความปลอดภัยระบบ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (รอยละ 100)
คอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย
สารสนเทศ ภายในกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย
- รับแจงจากผูขอใชบริการ
- ทําการติดตั้งระบบเครือขายใหบริการ
ภาครัฐ (GIN)
- ตรวจสอบการใชงานระบบเครือขาย
ใหบริการภาครัฐ (GIN)
- รายงานผลการซอมตามแบบ รต.4.1
และแบบ รต.4.3
18. โครงการจางบํารุงรักษา
ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการ
ระบบถายทอดสดผานระบบ
บํารุงรักษาระบบถายทอดสดผาน
อินเทอรเน็ต (Video Streaming) ระบบอินเทอรเน็ต (Video Streaming)
'- จัดทํา TOR - จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง -ตรวจรับงาน

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

199,000

199,000

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินตามคํารองขอ
100
-

ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต

75

149,249.97

75

เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน

9 เดือน ๆ ละ 16,583.33บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
19. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรโครงการ
พัฒนาศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัดระยะที่ 1 - 3

20. จางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบคอมพิวเตอร โครงการพัฒนา
ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด ระยะที่ 1 - 3
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินการ
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน

หนวย : บาท
เป=าหมาย
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
ระบบ
1
24,000,000
23,100,000

-

-

-

1,350,000

1,350,000

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 75 17,325,000.00
75
เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน
9 เดือน ๆ ละ 1,925,000.-บาท

ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต
เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน
9 เดือน ๆ ละ 112,500.-บาท

75

1,012,500

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

หนวย : บาท

เป=าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ผลงาน
จัดสรร
ตามสัญญา
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ผลดําเนินการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
21.โครงการเชาใชสื่อสัญญาณ ดําเนินการเชาใชสื่อสัญญาณขอมูลระบบ
24,000,000
24,000,000 ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 75 18,000,000
75
เดื
อ
น
ต.ค.60มิ
.
ย.61
จํ
า
นวน
ขอมูลระบบอินเตอรเน็ตแบบ
อินเตอรเน็ตแบบองคกรพรอมอุปกรณ
องคกรพรอมอุปกรณบริหาร
บริหารจัดการ
9 เดือน ๆ ละ 2,000,000.-บาท
จัดการ
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
22. โครงการจางบํารุงรักษา
ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
10,440,000
10,440,000 ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 75 7,830,000
75
เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน
ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ แกไขระบบรักษาความปลอดภัย
และการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
9 เดือน ๆ ละ 870,000.-บาท
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ5เชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย

2.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ5เครื่องมือ
สื่อสารและเครือขายของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดวยระบบทางดวน
ขอมูลระยะที่ 1,2 และ 3
3.โครงการจางบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขระบบโทรศัพท5 IP
Phone ของกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
5,258,709.68 สัญญาเลขที่ 34/2561
74
ลว. 13 ก.ค.2561
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ก.ค.2561
ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561
ตามสัญญา

รอยละ

100

13,000,000

100

รอยละ

100

4,200,000

1,215,987.50 สัญญาเลขที่ ศสส.จ.
58/2561 ลว.15 มิ.ย61
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.2561
ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561

14.29

173,712.50

14.29

100

รอยละ

100

23,532,400

21,960,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
อัตราเดือนละ1,830,000บาท

75

16,470,000

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
4.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 196 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
วงจร
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
5.โครงการเชาใชบริการทอรอย 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
5 เสนทาง5 เสนทาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
6.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ระบบโทรศัพท5 ISDN แบบ PRI 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
จํานวน 1 วงจร และแบบ BAI 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
จํานวน 264 เลขหมาย
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
135,000,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
75 101,205,515.56 75
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 11,250,000 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง
ตามสัญญา

รอยละ

100

135,000,000

100

รอยละ

100

2,500,000

2,499,948

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 208,329 บาท

75

1,874,961.00

100

รอยละ

100

786,989

774,252

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
74.7
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 64,521 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง

578,359.20

75

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.โครงการเชาบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท5เครือขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน(อาคาร
ศูนย5ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย
รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

549,989

540,100

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
75
405,074.97
75
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 45,008.33 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ5เชื่อมโยง
เครือขายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย

2.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขอุปกรณ5เครื่องมือ
สื่อสารและเครือขายของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดวยระบบทางดวน
ขอมูลระยะที่ 1,2 และ 3
3.โครงการจางบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขระบบโทรศัพท5 IP
Phone ของกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
5,258,709.68 สัญญาเลขที่ 34/2561
74
ลว. 13 ก.ค.2561
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ก.ค.2561
ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561
ตามสัญญา

รอยละ

100

13,000,000

100

รอยละ

100

4,200,000

1,215,987.50 สัญญาเลขที่ ศสส.จ.
58/2561 ลว.15 มิ.ย61
เริ่มตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.2561
ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561

14.29

173,712.50

14.29

100

รอยละ

100

23,532,400

21,960,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
อัตราเดือนละ1,830,000บาท

75

16,470,000

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
4.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 196 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
วงจร
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
5.โครงการเชาใชบริการทอรอย 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
5 เสนทาง5 เสนทาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ
6.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ระบบโทรศัพท5 ISDN แบบ PRI 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
จํานวน 1 วงจร และแบบ BAI 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
จํานวน 264 เลขหมาย
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
135,000,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
75 101,205,515.56 75
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 11,250,000 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง
ตามสัญญา

รอยละ

100

135,000,000

100

รอยละ

100

2,500,000

2,499,948

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 208,329 บาท

75

1,874,961.00

100

รอยละ

100

786,989

774,252

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
74.7
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 64,521 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง

578,359.20

75

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.โครงการเชาบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท5เครือขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน(อาคาร
ศูนย5ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย
รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

549,989

540,100

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
75
405,074.97
75
มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน อัตรา
เดือนละ 45,008.33 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจําป*
งบประมาณ พ.ศ.25612564

2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสื่อสาร ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนฯ
2.สํารวจความตองการฝ-กอบรม
ดานไอซีทีของบุคลากรในสังกัด
สป.มท.
3.จัดทํา(ราง) แผนพัฒนาบุคลากร
ดานไอซีที
4.เสนอ(ราง)แผนฯใหคณะกรรมการ
5.เสนอแผนฯ ตอผูบริหารพิจารณา
อนุมัติ/ประกาศใช
1.ศึกษา วิเคราะห? ทบทวน หลักสูตรอบรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
แผนพัฒนา
แผน
1
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.มท.
พ.ศ. 2561-2564

โครงการพัฒนา โครงการ
2.ประมวลผลหลักสูตรที่ไดจากการ
บุคลากรดาน
สํารวจฯ และวางแผนในการรางหลักสูตร ไอซีทีประจําป*
งบประมาณ
อบรม
3.กําหนดหลักสูตร หัวขอวิชา
พ.ศ. 2561
4.กําหนดกลุมเปCาหมาย
5.ประมาณการคาใชจาย

1

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

1,999,100

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนฯ
2.สํารวจความตองการฝ-กอบรม
ดานไอซีที ของบุคลากรในสังกัด
สป.มท.
3. จัดทํา (ราง) เผยพัฒนา
บุคลากรดานไอซีที

1.ศึกษา วิเคราะห? ทบทวน
หลักสูตรอบรมที่ผานมา
2. ประมวลผลหลักสูตรที่ไดจากการ
สํารวจฯ และวางแผนในการราง
หลักสูตร
3. กําหนดหลักสูตร หัวขอวิชา
4. กําหนดกลุมเปCาหมาย

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย

25

( จํานวนเงิน )
-

30

-

ร-อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสื่อสาร ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
6.จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานไอซีที ประจําป*งบประมาณ
พ.ศ. 2561
7.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ตอ ปมท.
8.แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของสง
รายชื่อบุคลากรเขารับการอบรม/
รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน
9.ประสานงานดานการอบรม (เชิญ
วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณ?

อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม)
10.ยืมเงินทดรองราชการ
11.จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
12.จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม
13.รวบรวม/สงหลักฐานหักลางเงินยืมฯ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
5. ประมาณการใชจายในการฝ-ก
อบรม/สัมมนา จํานวน 5 หลักสูตร
จํานวนเงิน 1,999,100 บาท ดังนี้
5.1 การประชุมสัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคคลากรของ ศสส.สป. วงเงิน
620,800 บาท (รองบประมาณ)
5.2 การฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารดาวเทียม วงเงิน
68,400 บาท (รองบประมาณ)
5.3 การฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรม Tableau ในการ
วิเคราะห?ขอมูลและจัดทํารายงาน

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร-อยละ

วงเงิน 421,000 บาท (รองบประมาณ)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสื่อสาร ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
14.ประเมินผลการอบรม
15.สรุปผลการอบรม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
5.4 การฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาโปรแกรมบน Smart
Phone ที่ใขระบบปฏิบัติการ
Android วงเงิน 421,000 บาท
(รองบประมาณ)
5.5 การฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบกลองโทรทัศน?วงจรป\ด
(CCTV) วงเงิน 467,900 บาท
ใชงบประมาณประจําป* 2561
รายการคาจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบกลองโทรทัศน?
วงจรป\ด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 2 รุน คือ
รุนที่ 1 วันที่ 23-25 ก.ค.61
ผูเขาอบรมจํานวน 57 คน รุนที่ 2
วันที่ 1-3 ส.ค. 61 จํานวน 75 คน

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร-อยละ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทาพระ กทม.

(จางเหมาเอกชนดําเนินการฯ)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
3.การจัดทําฐานขอมูล
1. ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล
รอยละ
รอยละ
95
บุคลากรที่ผานการฝ-กอบรม
2.ประสานงานกับหนวยงานที่ดําเนินการ
ความสําเร็จ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมตามสัญญาจางของ ศสส.สป.
ของขอมูล
การการสื่อสารยอนหลัง 5 ป*
3.รวบรวมขอมูลของบุคลากรที่ผาน
บุคลากร
การอบรมที่ใชงบประมาณของ ศสส.สป. ที่ผานการอบรม
4. บันทึกขอมูล
ดานไอซีทีของ
5. ตรวจสอบความถูกตอง
กระทรวง
6. ประมวลผล/วิเคราะห?
มหาดไทย
7. นําเสนอผูบังคับบัญชา
4.การประชุมคณะกรรมการการ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง
ครั้ง
12
บริหารและจัดหาระบบ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร?ของ
ที่มีการประชุม
คอมพิ
คอมพิววเตอร?
เตอร?ขของ
อง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
กระทรวงมหาดไทย
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร?ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
1.ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล
2.ประสานงานกับหนวยงาน
ที่ดําเนินการอบรมตาม
สัญญาจางของ ศสส.สป.
3.รวบรวมขอมูลของบุคลากร
ที่ผานการอบรมที่ใช
งบประมาณของ ศสส.สป.
4.บันทึกขอมูล
5.ตรวจสอบความถูกตอง
จํานวน 6 ครั้ง

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย

50

( จํานวนเงิน )
-

50

-

ร-อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
5.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ?
คอมพิวเตอร?ใหแกหนวยงานใน
สังกัด สป.มท.

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.สํารวจครุภัณฑ?ภายในหนวยงาน
ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใชงาน
เกินกวา 7 ป*
2.รวมขอมูล/ประมวลผลการสํารวจ
3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร? ตามความ
จําเปaนของหนวยงาน
4.จัดทําแผนความตองการครุภัณฑ?
คอมพิวเตอร?ของหนวยงานในสังกัด
สป.มท.

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ร-อยละ
0

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร-อยละ
-
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.โครงการออกบํารุงรักษา
ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
เชิงป'องกัน (PM) เครื่องมือ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2 ICT ของ
สื่อสารและอุปกรณ2 ICT
จังหวัดในข9ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก9
ใหกับจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี
อ9างทอง
และสิ
งห2บุรี ใหมีความสะอาดเรียบรอย
สามารถใชงานไดอย9างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสาน
จั-งตรวจซ9
หวัดในข9อมแกไขอุ
าย ปกรณ2
- รายงานผูบังคับบัญชา
2.โครงการนิเทศงานใหกับ
ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยี
เจาหนาที่กลุ9มงานขอมูลสํานักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับ
จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด
เจาหนาที่กลุ9มงานขอมูลฯ สํานักงาน
จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด ไดแก9
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ9างทอง
สระบุรี และสิงห2บุรี

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
จํานวนครั้งที่เขา
ครั้ง
2 ครั้ง
ทําการและครบ
ทั้ง 5 จังหวัด

จํานวนครั้งที่เขา
ทําการนิเทศ
และครบทั้ง
5 จังหวัด

ครั้ง

2 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

0

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
เดินทางไปราชการเพื่อ
50
บํารุงรักษาเชิงป'องกัน
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2
ICT ที่จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด
ระหว9างวันที่ 2-5 เมษายน
2561

เดินทางไปนิเทศงานที่จังหวัด
ในข9าย 5 จังหวัด ระหว9าง
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

50

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
13,820

17,940

ร,อยละ
50

50
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
2.โครงการนิเทศงานใหกับ
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
เจาหนาที่กลุ9มงานขอมูลสํานักงาน - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด (ต9อ)
- นิเทศงาน/ใหความรู/แลกเปลี่ยน
ความรู/รับทราบปJญหาและอุปสรรค
- รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา
- เผยแพร9ทางเว็ปไซต2
3.โครงการจัดลางทําความ
จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับ
ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง
ประจําสํานักงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ'า
และเปMนการยืดอายุการใชงานของ
เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง
- จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับดําเนินการ
- ตรวจรับงานจาง
- ขออนุมัติเบิกจ9ายเงินใหผูรับจาง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )

-

ร,อยละ

-

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

-

ร,อยละ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
4.โครงการจางเหมา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานตําแหน9ง
เจาหนาที่ระบบสารสนเทศ

5.โครงการจางเหมา
ตําแหน9งพนักงานบริการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
จางเหมาบุคคลปฏิบัติงานใน
ตําแหน9งเจาหนาที่ระบบสารสนเทศ
ปฏิบิติงานฝPายเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ศสข.1 (อย.)
จางเหมาบุคคลในตําแหน9งพนักงาน
บริการ ปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ใหสะอาด
เรียบรอย ตัดหญา ตกแต9งตนไม ภายใน
และบริเวณโดยรอบอาคาร ใหมีความ
สวยงาม ร9มรื่น

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

180,000

180,000

108,000

108,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ทําสัญญาจางเหมา จนท.
75
ระบบงานสารสนเทศและ
การสื่อสาร จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
15,000 บาท
ทําสัญญาจางเหมา
75
ตําแหน9งพนักงานบริการ
จํานวน 1 คน จํานวน
12 เดือน ๆ 9,000 บาท

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
135,000

81,000

ร,อยละ
75

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
6.โครงการออกใหบริการติดต9อ
สื่อสารผ9านระบบสื่อสาร
ดาวเทียม แบบ FTDMM

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ใหบริการรถยนต2สื่อสารดาวเทียมใน
รอยละ
รอยละ
100
ภารกิจถวายความปลอดภัยดานการ
ความสําเร็จ
สื่อสารแด9 สมเด็จพระเจาอยู9หัวฯ
ของการ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถฯ
ดําเนินการ
และพระบรมวงศานุวงศ2ทุกพระองค2
ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผน
- ประสานขอรถตํารวจทางหลวงนําฯ
- ขอสนับสนุนเบอร2โทรศัพท2 ศสส.สป.
- เตรียมความพรอม/ทดสอบ เครื่องมือ
อุปกรณ2 ก9อนออกปฏิบัติภารกิจ
- ออกปฏิบัติภารกิจ
- สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข./ผวจ.
- รวบรวมขอมูล/เผยแพร9ทางเว็บไซต2

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต2
75
สื่อสารจนเสร็จสิ้นตามขอสั่ง
การ ไตรมาส 1 จํานวน 12
ครั้ง เงิน 150,010 บาท
ไตรมาส 2 จํานวน 6 ครั้ง
จํานวนเงิน 92,625 บาท ไตร
มาส 3 จํานวน 7 ครั้ง จํานวน
เงิน 55,080 บาท โดยเบิก
จ9ายเงินเสร็จสิ้นแลว

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
297,715

ร,อยละ
100

56

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
7.โครงการใหบริการระบบ
ใหบริการการประชุมระบบวีดิทัศน2
รอยละ
รอยละ
100
ประชุมวีดิทัศน2ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ
ความสําเร็จ
กระทรวง ทบวง กรม และหน9วยงาน
ของจํานวนครั้ง
ต9างๆ ตามที่ไดรับการรองขอ
ที่รองขอรับบริการ
- ไดรับหนังสือสั่งการ
ต9อจํานวนครั้ง
- ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ2และทดสอบ ที่ดําเนินการได
การใชงาน
- ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
-รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
8.โครงการออกตรวจซ9อม
ออกทําการตรวจซ9อมเครื่องมือสื่อสารและ ตามจํานวนครั้งที่
ครั้ง จํานวนครั้ง
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2 ICT อุปกรณ2 ICT ของจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ ไดรับแจง/รองขอ
ที่ออก
ใหกับจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ ที่ชํารุดขัดของใหสามารถใชงานไดตามปกติ และสามารถออก
ปฏิบัตหิ นาที่
- ไดรับคํารองขอ
ปฏิบัติงานได
หนาที่
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ผลสําเร็จตาม
- ตรวจซ9อมแกไขอุปกรณ2
วัตถุประสงค2
- รายงานผูบังคับบัญชา

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
75
ใหบริการประชุมระบบ VCS
ตามที่มอบหมายจนเสร็จสิ้น
ภารกิจไตรมาส 1 จํานวน 18
ครั้ง ไตรมาส 2 จํานวน 12
ครั้ง ไตรมาส 3 จํานวน 11
ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 41 ครั้ง

ไตรมาส 1,2,3 ระบบสื่อสาร
และอุปกรณ2 ICT สามารถ
ใชงานไดปกติ

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

-

ร,อยละ
-

-

57

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9.โครงการพัฒนาปรับปรุง
Website
- Internet
- Intranet

10.โครงการติดตาม
ความกาวหนาการใชงาน
ระบบป'องกันไวรัสแบบ
องค2กร ของ ศสข.1 (อย. )
และจังหวัดในข9าย 5 จังหวัด

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให
รอยละ
รอยละ
100
สามารถเขาถึงขอมูลข9าวสารไดสะดวก
ความสําเร็จ
รวดเร็ว และสามารถใหบริการไดอย9างมี
ของการ
ประสิทธิภาพ ทันต9อสถานการณ2และ
ดําเนินการ
ทันสมัย
ตามภารกิจ
- ออกแบบความตองการของเว็ปไซต2
- เลือกแบบตามความตองการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)
- นําเขาขอมูล
ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของ
รอยละ
รอยละ
100
ระบบป'องกันไวรัสเปMนประจําทุกวัน
ความสําเร็จ
- ประสานกับหน9วยงานส9วนกลางที่
ของการ
รับผิดชอบดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปJญหา
ดําเนินการ
- รายงานให ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ
ทุกสัปดาห2
- รายงาน ผอ.ศสส.สป.
- นําลงเว็บไซต2

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต2
75
ของ ศสข.1 (อย.) ใหมีความ
สวยงามทันสมัย และสามารถ
ใชงาน เปMนแหล9งคนควา
ขอมูลที่ถูกตองเปMนจริง และ
เปMนปJจจุบัน จํานวน 9 เดือน

ตรวจสอบการใชงานของ
ระบบป'องกันไวรัส เปMน
ประจําทุกวัน จํานวน 9 เดือน

75

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

-

ร,อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
11.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ2ที่จําเปMนต9อ
รอยละ
รอยละ
100
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเร็จ
ปฏิบัตงานดานเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพื่อใหการทํางาน
ของการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจาง
ดําเนินการ
ซ9อมอุปกรณ2ต9าง ๆ ใหสามารถใชงานได
อย9างมีสิทธิภาพ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง/ซื้อ
- จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจาง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ9ายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ
100
สนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารซึ่งไดเบิกจ9ายเงิน
เรียบรอยแลว

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
35,894.77

ร,อยละ
100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
เป.าหมาย
คา
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.1 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
อุปกรณ#เครือขาย อุปกรณ#สื่อสาร ระบบและอุปกรณ# ของตู*ชุมสายโทรศัพท#
สรุปผลการ
และด*าน ICT
MD110 และตู*ชุมสายโทรศัพท# IP
ตรวจสอบและ
Phone ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
บํารุงรักษาระบบ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา และอุปกรณ#
-ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
1 เดือน/ชุด
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปD
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช*งานระบบ จํานวนเอกสารสรุป ชุด
12
ปEองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร#
ผลการตรวจสอบ
บํารุงรักษาการใช*งาน
ลูกขายแบบองค#กรของ ศสข.2
(ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
ระบบปEองกันไวรัส
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
1 เดือน/ชุด
ผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

หนวย : บาท
ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
22.5
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
22.5
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65
- ผานการจัดทําแผนการปฏิบัติ 10
งานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
22.5
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน

ร2อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
อุปกรณ#เครือขาย อุปกรณ#สื่อสาร ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
และด*าน ICT (ตอ)
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปD
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ#สื่อสัญญาณของ ศสข.2
(ชลบุรี)
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาและ
อุปกรณ#สื่อสัญญาณ
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน 22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65
- ผานการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

และเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค.60-มิ
ต.ค.60 - มิ.ย.61จํ
.ย.61าจํนวน
านวน9 9เดืเดือนอน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60 - มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น

10

-

ร2อยละ

-

10
22.5

22.5

65
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
อุปกรณ#เครือขาย อุปกรณ#สื่อสาร วงจรเชาสื่อสัญญาณความเร็ว 2
สรุปผลการ
และด*าน ICT (ตอ)
Mbps ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ
ตรวจสอบและ
จังหวัดในขาย
บํารุงรักษาวงจร
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา เชาสื่อสัญญาณ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ความเร็ว 2 Mbps
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
1 เดือน/ชุด
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน

จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ

จํานวนเอกสาร
ชุด
ตรวจสอบ/บํารุงรักษา เครื่องยนต#กําเนิดไฟฟEา สรุปผลการ
ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
ตรวจสอบและ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา บํารุงรักษาระบบ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และอุปกรณ#
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
เครื่องยนต#กําเนิดไฟฟEา
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
1 เดือน/ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
-ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 22.5
การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึง มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
-ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 22.5
การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึง มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน

ร2อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
อุปกรณ#เครือขาย อุปกรณ#สื่อสาร - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ
และด*าน ICT (ตอ)
พร*อมข*อเสนอแนะ
1.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ
ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช*งานระบบ
วงจรเชา ISDN แบบ BAI ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ

พร*อมข*อเสนอแนะ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ

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

ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
-ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 22.5
การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึง มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65

ร2อยละ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
2.รายงานการตรวจซอม
อุปกรณ# เครือขาย,อุปกรณ#
สื่อสารและด*าน ICT

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการตรวจซอม อุปกรณ#เครือขาย
และอุปกรณ#สื่อสารและด*าน ICT ของ
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย ตาม
ภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/การ
ตรวจซอม/บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3
-นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล
ให* ศสส.สป ทราบ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ซอมอุปกรณ#
เครือขาย และ
อุปกรณ#สื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
-ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 22.5
การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึง มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65

ร2อยละ
-

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ

พร*อมข*อเสนอแนะ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน
อุปกรณ#เครือขาย, อุปกรณ#
สื่อสารและดาน ICT

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการรวบรวมรายงานการติดตั้ง/ จํานวนเอกสาร
ชุด
12
สรุปผลการ
รื้อถอนอุปกรณ#เครือขายอุปกรณ#
ติดตั้ง / รื้อ ถอน
อุปกรณ#สื่อสารและด*าน ICT ของ
อุปกรณ#เครือขาย
ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
อุปกรณ#สื่อสาร
ตามภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด*าน
ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ
รต.4.1
- นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล
ให* ศสส.สป ทราบ
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปD
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอ
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ 10
ดําเนินงาน
-ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 22.5
การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึง มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
22.5
ต.ค.60-มิ.ย.61 จํานวน 9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น
65

ร2อยละ
-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ร*อยละความสําเร็จ ร*อยละ
87.5
4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ลูกขายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกขายเพื่อรับฟYงปYญหา ในการดําเนินงานฯ
(ร*อยละ 6.25 /
ถึงปYญหาและอุปสรรคของแตละ พร*อมนําข*อมูลมาชวยกันแก*ไขปรับปรุง
จังหวัด / ครั้ง)
ให*ดีขึ้นและให*คําปรึกษาและนําทางด*าน
จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป.
บริหารการสื่อสารและด*านเทคนิคอื่น ๆ
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน
งานที่กําหนดไว* (จังหวัดละ 2 ครั้ง /
ปDงบประมาณ)
- รับทราบปYญหาและอุปสรรคในพื้นที่

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

60,000

-

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
31.25
17,640
ดําเนินการครั้งที่ 1
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ระหวางวันที่ 17-19
มกราคม 2561
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ#
2561

ร2อยละ
29

- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

และจังหวัดตราด ระหวางวันที่
21-23 มีนาคม 2561

และเสนอแนะให*คําปรึกษา พร*อมแลกเปลี่ยน

ความรู*ระหวางกัน
- ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซอม
พร*อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน
กรณีที่พบวาอุปกรณ#สื่อสารขัดข*อง
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแตละจังหวัดในขาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ลูกขายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ
ถึงปYญหาและอุปสรรคของแตละ
จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป.(ตอ)

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู* MDF ของชุมสาย
โทรศัพท#มหาดไทยให*กับจังหวัด
ในขาย

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแตละจังหวัดในขาย ให*ผู*บังคับบัญชา
ทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด*วยการเบิกคาใช*จายในการ
เดินทางไปราชการฯ
ดําเนินการจัดหาอุปกรณ#เพื่อปรับปรุง
ร*อยละ
ระบบเชื่อมโยงภายในตู* MDF / จัดทํา
ความสําเร็จใน
ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท#ประจําตู*
การดําเนินงาน
MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ#
(ร*อยละ12.5/
ปEองกันไฟฟEาจากคูสายตอนนอกที่เข*ามา จังหวัด)
เชื่อมตอตู*ชุมสายโทรศัพท# MD110
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว*

ร*อยละ

75

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

45,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ไตรมาสที่ 3
- ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 21-24 พ.ค. 2561

ร2อยละ

25

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

10,360

ร2อยละ

23.02
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดํ
า
เนิ
นการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ภายในตู* MDF จังหวัดในขาย
ภายในตู* MDF ของชุมสาย
โทรศัพท#มหาดไทยให*กับจังหวัด - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม
ในขาย (ตอ)
แบบ ร.2) และรายงานเป_นรายเดือน
(ตามแบบ รต.4.3)
- รายงานผลการดําเนินงานของแตละ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร2อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร2อยละ

จังหวัดในขาย ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด*วยการเบิกคาใช*จายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
6.การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
หรือ Ku-Band
- ถวายความปลอดภัยด*าน
การสื่อสารแดพระบาทสมเด็จ
พระเจ*าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ*า
พระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ#
-จัดเครือขายด*านการสื่อสารใน
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
ชวยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติ/
การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได*รับการร*องขอ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร
ร*อยละ
ร*อยละ
100
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ
ความสําเร็จ
(รวม 4
Ku-Band เพื่อถวายความปลอดภัยด*าน
ของการ
ไตรมาส)
การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ตามที่ได*รับ
ดําเนิน
การร*องขอในพื้นที่จังหวัดลูกขายและ
การ
พื้นที่จังหวัดอื่นๆ
=(จํานวนครั้ง
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา ความสําเร็จใน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได*รับ
จํานวนครั้งการ
การร*องขอให*สนับสนุนระบบสื่อสาร
ร*องขอ) X 100
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ
และให*นํามาคิด
Ku-Band ตามภารกิจนั้นๆ พร*อม
เป_นไตรมาสโดย
รายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน
นําผลที่ได*หาร4
ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1
(ไตรมาส)

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

120,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไตรมาสที่ 3
1. สนับสนุนรถยนต#สื่อสาร
ผานดาวเทียมเคลื่อนที่ พร*อม

ร2อยละ
75

ผลการเบิกจาย

ร2อยละ
( จํานวนเงิน )
95,280
79.40

พร*อมเจ*าหน*าที่เพื่อรวมปฏิบัติงาน

กองอํานวยการรวมรักษาความ
ปลอดภัยด*านการสื่อสารแด
พล.อ.ประวิตร วงษ#สุวรรณ
รองนายกรัฐมาตรีและ
รัฐมนตรีวาการ กระทรวงกลาโหม

จะเดินทางไปมอบทุนการศึกษา
ประจําปD 2561 ในพื้นที่ปgารอยตอ
5 จังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ#วิทยา อําเภอวังน้ําเย็น

จังหวัดสระแก*ว ในวันที่
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
6.การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสาร -รายงานผลปฏิบัติงานตอผู*บังคับบัญชา
ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band
และรายงานผลให* ศสส.สป. ทราบทุกครั้ง
หรือ Ku-Band
หลังปฏิบัติภารกิจแล*วเสร็จ
- ถวายความปลอดภัยด*าน
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร
การสื่อสารแดพระบาทสมเด็จ ดาวเทียมเป_นรายไตรมาสตามแบบ รต.5
พระเจ*าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ*า - สรุปการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ
พระบรมราชินีนาถและพระบรม พร*อมข*อเสนอแนะ
วงศานุวงศ#
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
-จัดเครือขายด*านการสื่อสารใน เดินทางไปราชการตามระเบียบ
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
กระทรวงการคลังวาด*วยการเบิก
ชวยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติ/
คาใช*จายในการเดินทางไปราชการฯ
การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ
ตามที่ได*รับการร*องขอ (ตอ)

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ

ร2อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
8 มิถุนายน 2561
2. ปฏิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัยด*านการสื่อสารแด
พระเจ*าหลานเธอพระองค#เจ*า
พัชรกิติยาภา เสด็จทรงรวมการ
แขงขัน ซีนิคฮาล#ฟ มาราธอน
แหงสีสัน ณ จุดชมวิวหินโครงหาดดุ*ง
วิมาน ตําบลสนามไชย
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
และประทับแรม ณ โรงแรม
มัลดีฟส# บีช รีสอร#ท อําเภอบ*านใหม
จังหวัดจันทบุรี ระหวางวันที่
15-18 มิ.ย.61

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร2อยละ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.การจ*างเหมาทําความสะอาด
อาคารศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการจ*างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2
(ชลบุรี) ประจําปDงบประมาณ 2561
จํานวน 1 คน
- ได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ
ประจําปD 2561 ของ ศสข.2 ชลบุรี
- ดําเนินการจัดหาการจ*าง
- ขออนุมัติจัดจ*างและทําสัญญาจ*าง
- ตรวจรับงานจ*างและรายงานผล
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ
ร*อยละ
ร*อยละ
100
ความสําเร็จ
ในการเบิกจาย
งบประมาณ=
(จําานวนครั
นวนครั้ง้ง
(จํ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

99,600
ตอปD

8,300
ตอเดือน

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไตรมาสที่ 1+2+3
ดําเนินการตามสัญญาจ*าง
เหมาและได*มีการเบิกจาย
คาจ*างไปแล*วจํานวน
9 งวด (ต.ค.60-มิ.ย.61)

ร2อยละ
75

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
74,700

ร2อยละ
75

ความสําเร็จใน
การดําเนิน
การจ*าง
/จํานวนครั้งใน
การเบิกจาย
งบประมาณ) X
100 และให*นํามา
คิดเป_นไตรมาส
โดยนําผลที่ได*หาร
4 (ไตรมาส)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
8.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย# ดําเนินการจัดสงเจ*าหน*าที่ของ ศสข.2
ในด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและ (ชลบุรี) เข*ารับการฝkกอบรมในโครงการ
ตาง ๆ โดยพิจารณาตามหน*าที่ที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
และ Competency ของบุคลากร
-ได*รับแจ*งหลักสูตรการอบรมฯ
-ดําเนินการสงรายชื่อเจ*าหน*าที่ของ
ศสข.2 (ชบ.) เพื่อเข*ารับการฝkกอบรมฯ
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
-ทําหนังสือสงตัวผู*เข*าฝkกอบรม
-ผู*เข*าฝkกอบรมรายงานผลการฝkกอบรม
ตอผู*บังคับบัญชาหลังผานการฝkกอบรม
-ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปฝkกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด*วยการเบิก
คาใช*จายในการเดินทางไปราชการฯ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ
ร*อยละ
ร*อยละ
100
ความสําเร็จ
ในการเข*ารับ
การฝkกอบรม
(จํานวนครั้ง
ความสําเร็จใน
การสงเจ*าหน*าที่
เข*ารับการอบรม
จํานวนครั้งการ
จัดอบรมของ
หนวยงาน)X 100
และให*นํามาคิด
เป_นไตรมาสโดย
นําผลที่ได*หาร
4 (ไตรมาส)

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

60,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไตรมาสที่ 3
1.อบรมหลักสูตรการจัดซื้อ
จัดจ*างของกรมบัญชีกลาง
ระหวางวันที่ 7-8 มิ.ย. 61

ร2อยละ
75

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
5,390

ร2อยละ
9
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
9.การให*บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน#ทางไกล (VCS)

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
ประชุมวีดิทัศน#ทางไกล (VCS) กับ
สรุปผลการ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆ
ประชุมผาน
ตามภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ
ระบบวีดิทัศน#
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับัญชา ทางไหล (VCS)
-ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
1 เดือน/ชุด
-สรุปรายงานผลการประชุมผานระบบ
วีดิทัศน#ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2
-นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล
ให* ศสส.สป ทราบ
-สรุปการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ
พร*อมข*อเสนอแนะ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร2อยละ

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิ
บัติงาน
และเสนอแผนการปฏิ
บัติงาน

10

- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน

10

- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน

22.5

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร2อยละ
-

การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึงเดือน มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน

22.5

ต.ค.60 ถึงเดือน มิ.ย.61 จํานวน

9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น

65
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
10.การเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ของหนวยงาน
ผานทางเว็ปไซต#

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการเผยแพรผลงานของ
หนวยงานและประชาสัมพันธ#
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ภาครัฐที่เกี่ยวข*อง ผานทาง
เว็บไซต#ให*เป_นปYจจุบันทุกเดือน
-จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
เสนอแผนการปฏิบัติงาน
-ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดําเนินการ
-ดําเนินการจัดหาและจัดทําข*อมูล
เผยแพรตามแผนที่กําหนด
-รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
-นําเสนอผู*บังคับบัญชา

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ
ร*อยละของ
ครั้ง
12
ความสําเร็จใน
การดําเนินงานฯ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร2อยละ

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิ
บัติงาน
และเสนอแผนการปฏิ
บัติงาน

10

- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน

10

- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน

22.5

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร2อยละ
-

การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึงเดือน มิ.ย.61 จํานวน 9 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน

22.5

ต.ค.60 ถึงเดือน มิ.ย.61 จํานวน

9 ชุด
- ผลการดําเนินการไตรมาส 3
คิดเป+น

65

-นําออกเผยแพรทางเว็บไซด# ศสข.2 (ชลบุรี)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
11.การจัดจ*างตรวจสอบและ
ล*างทําความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2
(ชลบุรี)

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ดําเนินการจัดจ*างตรวจสอบการทํางาน
ร*อยละของ
ร*อยละ
75
ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล*าง
ความสําเร็จของ
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดําเนินงานฯ =
ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 เครื่อง
(จํานวนความ
เพื่อประหยัดพลังงาน ตามมาตรการ
สําเร็จในการตรวจ
ประหยัดพลังงาน และเป_นการยืดอายุ สอบ และทําความ
การใช*งาน
สะอาด / จํานวน
- ดําเนินการจัดหาบริษัท/ ร*านค*าเพื่อ เครื่องปรับอากาศ)
จัดจ*าง ตรวจสอบการทํางานระบบเครื่อง X 100
ปรับอากาศ และล*างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศของ ศสข. 2 (ชลบุรี)
2 ครั้ง / เครื่อง / ปD
- ขออนุมัติจัดจ*างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการ
ดําเนินงานให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

12,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
อยูระหวางดําเนินการ

ร2อยละ
-

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร2อยละ
-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
12. จัดซื้อ จัดจ*าง วัสดุ
ครุภัณฑ# ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ*างซอม
ครุภัณฑ#ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
- ได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณประจําปD 2561 ของ
ศสข.2 (ชลบุรี)
- ดําเนินการจัดหาบริษัทร*านค*า เพื่อจ*าง,

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/
คา
หนวยนับ
เป.าหมาย
โครงการ
ร*อยละของ
ร*อยละ
100
ความสําเร็จ
เมื่อมีการจัดซื้อ
จัดจ*าง

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

300,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไตรมาสที่3
- ซอมและบํารุงรักษา
รถยนต#เลขทะเบียน
1กช-1560 กทม. ในวันที่
28 มิ.ย. 2561

ร2อยละ
25

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
3,600

ร2อยละ
2

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ# ตามความต*องการ

ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
- ขออนุมัติจัดจ*าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ#
- ตรวจรับและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. สรุปการเบิกจาย
งบดําเนินงาน
ประจําป'งบประมาณ 2561
หมวดคาตอบแทนใช6สอยวัสดุ

2. การบริหารงาน
งบประมาณ (งานการเงิน
และบัญชี,งานเบิกจาย
งบประมาณ ,งานจัดซื้อ,
จัดจ6างงานพัสดุและสถานที่)

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-เสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป' 2561 หมวดคาตอบแทน
ใช6สอยวัสดุ ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ.
-เสนอขอเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป' 2561
หมวดคาตอบแทนใช6สอยวัสดุตอ
หัวหน6าสํานักงานจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
จัดสรร
โครงการ
ระดับ
บาท
100%
รวมรับจํานวน
ความสําเร็จ
520,000.- บาท
(งวดที
่ 1,2,3)
ในการใช6จาย
(งวดที
่1
งบประมาณ
2,3)
2561 หมวด
คาตอบแทน
ใช6สอยวัสดุ

ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ
โดยให6สอดคล6องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป' 2561 และงบประมาณที่ได6รับ
จากสวนกลาง

บริหารจัดการ
งานงบประมาณ
โดยให6สอดคล6อง
กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป'
2561และงบ
ประมาณที่ได6รับ
จากสวนกลาง

บาท

100%

520,000.-บาท

260000.- บาท

ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
สามารถดําเนินขออนุมัติฯ
52.58
งบประมาณ ประจําป' 2561
หมวดคาตอบแทนใช6สอยวัสดุ
ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
273,428.46 บาท

สามารถบริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ6างและการเบิกจาย
สําเร็จตามเปBาหมาย ดังนี้
-คาใช6สอย
รับจํานวน 520,000.- บาท
-คาสาธารณูปโภค
รับจํานวน 260,000 บาท

ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
( จํานวนเงิน )
เบิกจายจํานวน 52.58
89,290.-บาท
273,428.46
บาท

52.58 -เบิกจายจํานวน 52.58
273428.46 บาท
-คงเหลือจํานวน
246,571.54 บาท

69.52 -เบิกจายจํานวน 69.52
180,754.81 บาท

-คงเหลือจํานวน
79,245.13 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
3.การนิเทศงานให6คําปรึกษา
ให6คําปรึกษา นิเทศงานทางด6าน
พร6อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ปBองกันอุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร สื่อสารให6แกนายชางไฟฟBาและ
ระบบตาง ๆ ให6พร6อมใช6งานได6 ผู6เกี่ยวข6องพร6อมทั้งทําการบํารุง
อยางตอเนืองที่สถานีสื่อสาร
รักษาเชิงปBองกันเกี่ยวกับเครื่องมือ
สํานักงานจังหวัดในขายรวม 7 สื่อสารระบบตางๆ
จังหวัด ได6แกจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี
และประจวบคีรีขันธJ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
จัดสรร
โครงการ
ร6อยละของ
จังหวัด 7 จว./ ป' คาเบี้ยเลี้ยง/
จํานวนสถานี
คาเดินทาง
สื่อสารจังหวัดใน
จํานวน -บาท
ขาย7จังหวัด
ที่ได6รับการนิเทศ
งานและคํา
ปรึกษาด6าน
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการ
สื่อสาร

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
สามารถให6คําปรึกษานิเทศงาน 100 เบิกจายเงิน
100
ทางด6านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน -บาท
และการสื่อสาร
- เม.ย.61- นฐ.
- พ.ค.61- นฐ.
- มิ.ย.61- นฐ.รบ.,กจ.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
จัดสรร
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
4.จ6างเหมาพนักงานบริการ
ดําเนินการจ6างเหมาพนักงานบริการ เพื่อ สามารถจ6างเหมา 1 งาน
100% 108,000.-บาท
เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ
ทําความสะอาดที่ทําการศูนยJเทคโนโลยี
พนักงานบริการ
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
เพื่อทําความ
ศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑJการ สะอาดที่ทําการ
และบริเวณโดยรอบตาม
จ6างของ สป.มท.พร6อมทั้งคณะกรรมการ ศูนยJเทคโนโลยี
หลักเกณฑJการจ6างของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจายงบประมาณ สารสนเทศและ
คาจ6างเหมาเปNนรายเดือน
การสื่อสารเขต 3
(นครปฐม)
และบริเวณโดย
รอบพร6อมทั้ง
กรรมการได6
ตรวจรับงาน
และมีการเบิก
จายงบประมาณ
คาจ6างเหมาเปNน
รายเดือน

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
สามารถดําเนินการจ6างเหมา 73.92
และขออนุมัติฯ เบิกจาย
งบประมาณ ประจําป' 2561
หมวดคาตอบแทนใช6สอยวัสดุ
ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
79,838.67 บาท (เดือนละ
9,000.- จํานวน 9 เดือน)

ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
( จํานวนเงิน )
-เบิกจายจํานวน 73.92
79,838.67บาท
-คงเหลือจํานวน
28,161.33
บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
5.จ6างเหมาพนักงานขับรถยนตJ ดําเนินการจ6างเหมาพนักงานขับรถยนตJ
ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก
ตามหลักเกณฑJการจ6างของ สป.มท. เกณฑJการจ6างของ สป.มท. พร6อมทั้ง
คณะกรรมการ ตรวจรับงาน และมีการ
เบิกจายงบประมาณคาจ6างเหมาเปNน
รายเดือน

6.ให6บริการระบบประชุม
วีดิทัศนJทางไกล (Video
Conference System)

ให6บริการระบบประชุมวีดิทัศนJทางไกล
กับกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตางๆ ที่ร6องขอ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
จัดสรร
โครงการ
สามารถจ6างเหมา 1 งาน
100% 144,000.- บาท

ตามสัญญา
-

พนักงานขับรถยนตJ
ของศูนยJเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 3
(นครปฐม) พร6อมทั้ง

คณะกรรมการได6
ตรวจรับงาน
และมีการเบิก
จายงบประมาณ
คาจ6างเหมาเปNน
รายเดือน
ร6อยละความ
สําเร็จในการให6
บริการระบบประชุม

วีดิทัศนJทางไกล
VCS เทียบกับ
ครัจํ้งทีานวน
่ร6องขอ

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
สามารถดําเนินการจ6างเหมา 73.92
และขออนุมัติฯ เบิกจายงบ
ประมาณประจําป' 2561
หมวดคาตอบแทน ใช6สอย ตอ
ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
106,450.90 บาท เดือนละ

ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
( จํานวนเงิน )
-เบิกจายจํานวน 73.92
106,450.90
บาท
-คงเหลือจํานวน
37,549.10 บาท

12,000.- บาท จํานวน 9 เดือน

ครั้ง

100%

-

-

สามารถให6บริการระบบ
ประชุมวีดิทัศนJทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตางๆ ที่ร6องขอ

100

-

-

จํานวน 13 ครั้ง ดําเนินการ
สําเร็จจํานวน 13 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.ให6บริการด6วยรถยนตJ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

8.ตรวจสอบอุปกรณJเครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงระหวางสวนกลางและ
จังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด

9.การบํารุงรักษาเชิงปBองกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แมขาย)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ให6บริการระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยด6านสื่อสาร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
โครงการ
ร6อยละ
ครัง้
100%
ความสําเร็จใน
การให6บริการ
ด6วยรถยนตJ
สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่
ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณJระบบ ATM อุปกรณJเครื่อง
ครัง้
ร6อยละ 85
ระบบสื่อสารข6อมูล, ระบบโทรศัพทJ
มือสื่อสารICT/
ระบบไฟฟBา ระบบวีดิทัศนJทางไกล
ระบบเครือขาย
อุปกรณJที่เกี่ยวข6อง เปNนประจําทุกวัน
ให6ใช6งานได6
ไมน6อยกวา
ร6อยละ 85
ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปBองกัน พร6อม เครื่องมือสื่อสาร ครัง้
ร6อยละ 85
ทั้งทําความสะอาดอุปกรณJระบบ MPLS, สามารถใช6งานได6
สื่อสารข6อมูล, โทรศัพทJ/โทรสาร, ระบบ
ตอเนื่องไมน6อย
VCS และระบบไฟฟBา ทุก 1 สัปดาหJ
กวาร6อยละ 85

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
สามารถให6บริการระบบ
100
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ใน
ภารกิจถวายความปลอดภัย
ด6านสื่อสาร ร6องขอจํานวน
6 ครั้ง ดําเนินการสําเร็จ
จํานวน 6 ครั้ง
ดําเนินการตรวจสอบ
100
อุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร
สามารถใช6งานได6ปกติและ
ตอเนื่อง

เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
สามารถใช6งานได6ปกติและ
ตอเนื่อง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
10.การให6บริการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสJ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการสงหนังสือที่ออกโดย ศสข.3
นฐ. ถึง ผอ.ศสส.สป. ผานระบบ สาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสJ

11.บริการ – รับสงเอกสารขาว ดําเนินการสงขาวผานระบบโทรสาร
ผานระบบโทรสาร และ E - Mail และ E-mail ระหวางสวนกลางและ
จังหวัดในขายรวม7จังหวัดได6แก
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธJ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป=าหมาย
โครงการ
หนังสือที่ออกโดย ฉบับ ร6อยละ 70
ศสข.3 นฐ. ถึง
ผอ.ศสส.สป.
สงผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสJ
ไมน6อยกวา
ร6อยละ 70
สงขาวผานระบบ ฉบับ ร6อยละ 85
โทรสารและEmail
ระหวางสวนกลาง
และจังหวัดในขาย
รวม 7 จังหวัด
ไมน6อยกวา
ร6อยละ 85

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
สามารถดําเนินการสง
100
หนังสือที่ออกโดย ศสข.3
ถึง ผอ.ศสส.สป.ผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสJ
จํานวนหนังสือที่สงเทากับ
25ฉบับ จํานวนที่สงผาน
ระบบฯเทากับ 25 ฉบับ
สามารถสงขาวผานระบบ
100
โทรสารและ E-mail
สวนกลางและจังหวัดใน
ขายรวม 7 จังหวัด สําเร็จ ดังนี้
ขาวรับ = 109 ฉบับ
ขาวสง = 763 ฉบับ
ขาวผาน = 872 ฉบับ

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการจางเหมาพนักงาน
บริการ ประจํา ศสข.4 (นม.)

2.โครงการจางเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ทําสัญญาจางเหมาพนักงานบริการ
บริการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน
1 คน ระยะเวลา 12 เดือน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป>าหมาย
โครงการ
ความสําเร็จ
เดือน
12
ของการดําเนินงาน
จางเหมา 1 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

108,000

108,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดทําสัญญาจางเหมาพนักงานบริการ

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

75

( จํานวนเงิน )
81,000

75

81,000

75

75

-

-

75

จํานวน 1 คน เป-นเวลา 9 เดือน
(ไตรมาส 1, 2,3) เดือนละ 9,000 บาท

และผลการปฏิบัติงาน

และเบิกจ5ายเงินค5าจางเหมาเสร็จ

จํานวน 12 เดือน
ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
จางเหมา 1 ครั้ง

สิ้นเรียบรอย
108,000
ไดทําสัญญาจางเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่
จํานวน 1 คนราชการ
เป-นเวลา 9 เดือน
(ไตรมาส 1,2,3) เดือนละ
9,000 บาท และเบิกจ5ายเงิน
ค5าจางเหมาเสร็จสิ้นเรียบรอย
ไดทําปฏิทินพรอมทําการ
ตรวจสอบสภาพการทํางาน
ของระบบเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ? ICT ทุกระบบ
เป-นประจําทุกวัน ระยะเวลา
จํานวน 9 เดือน

ทําสัญญาจางเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน
และผลการปฏิบัติงาน
12 เดือน
จํานวน 12 เดือน

เดือน

12

108,000

3.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ?
ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ? ICT
การดําเนินงานเป-น
รายเดื
อน
ICT ทุกระบบ
ทุกวันทําการทุกระบบ ทุกเดือน
เป-นงวด
รายเดือนจํานวน
12 เดือน

เดือน

12

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
4.โครงการใหบริการระบบ
ดาวเทียมสื่อสารผ5าน
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(Mobile)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เชื่อมโยงเครือข5ายและติดตั้ง
เครื่องมือสื่อสาร พรอมใหบริการ
ดานการติดต5อสื่อสารผ5านระบบ
สื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(รถยนต?สื่อสารดาวเทียม)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป>าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของการ
การดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดนํารถยนต?สื่อสารดาวเทียม
ออกปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น
ตามขอสั่งการ ไตรมาสที่ 1

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

100

( จํานวนเงิน )
285,586

100

-

ร*อยละ
100

จํานวน 4 ครั้ง เป-นเงิน 112,700.- บาท

ไตรมาสที่ 2 จํานวน 7 ครั้ง
เป-นเงิน 74,286 บาท
ไตรมาสที่ 3 จํานวน 6 ครั้ง
เป-นเงิน 98,600 บาท
โดยสามารถเบิกจ5ายเงินงบประมาณ

5.โครงการใหบริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน?ทางไกล (VCS)

ติดตั้ง ควบคุมใหบริการประชุม
ระบบวีดิทัศน?ทางไกล แก5 กระทรวง
ทบวง กรม ตามที่ไดรับมอบหมาย

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ดําเนินงาน

รอยละ

100

-

-

เสร็จสิ้นครบถวนเรียบรอย
ไดใหบริการประชุมระบบ
วีดิทัศน?ทางไกล ตามที่ไดรับ
มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ไตรมาสที่ 1 จํานวน 18 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2 จํานวน 17 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3 จํานวน 13 ครั้ง
รวมเป-นจํานวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง

-

84

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
6.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
จัดส5งเจาหนาที่เขารับการฝOกอบรมตาม
โครงการที่ไดรับแจง

7.โครงการการตรวจซ5อม
ทราบถึงการขัดของของเครื่องมือ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ? ICT สื่อสารและอุปกรณ? ICT แลวออก
ทําการตรวจซ5อมใหสามารถ
ใชการได
8.โครงการติดตามตรวจสอบ
ติดตามกํากับดูการติดตั้งอุปกรณ?
และกํากับการติดตั้งอุปกรณ?
ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ
ระบบการรักษาความปลอดภัย สื่อสาร (ดับเพลิง) ของจังหวัด
เครื่องมือสื่อสาร (เครื่องดับเพลิง) เครือข5าย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป>าหมาย
โครงการ
ความสําเร็จ
รอยละ
100
ของการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดรับแจงและจัดส5งบุคลากรเขารับ
การฝOกอบรม ในรอบไตรมาสที่ 1

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

100

( จํานวนเงิน )
2,682

100

-

-

98

6,090

100

100

จํานวน 1 ครั้ง 1 คน พรอมเบิกจ5าย

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

รอยละ

100

-

-

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

รอยละ

100

-

-

เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเรียบรอย
ในส5วนไตรมาสที่ 2,3 ไม5มี
การฝOกอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามโครงการแต5อย5างใด
ไตรมาสที่1,2,3 ระบบสื่อสารและ
อุปกรณ? ICT สามารถใชงานได
เป-นไปตามปกติ
เดินทางไปราชการ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบและกํากับ การติดตั้ง
อุปกรณ?ระบบการรักษาความ
ปลอดภั
เครื่องมืยอสื่อสาร (ดับเพลิง) ของ

จัเครื
งหวัอข5ดาย 5 จังหวัด จํานวน 1 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
งบประมาณ (บาท)

เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
9.โครงการบํารุงรักษาเชิงปSองกัน ทําการบํารุงรักษาเชิงปSองกันเครื่องมือ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ? ICT สื่อสารและอุปกรณ? ICT ของ ศสข.4
ของ ศสข.4 นม. และจังหวัด
(นม.) และจังหวัดเครื่อข5าย
เครือข5าย
ปTละ 2 ครั้ง
10.โครงการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต?ของ ศสข.4
เว็บไซต?ของ ศสข.4 (นม.)
นม. ใหมีความสวยงามทันสมัยและ
สามารถใชงานเป-นแหล5งคนควา
ขอมูลที่ถูกตองเป-นจริงและเป-นปUจจุบัน
11.โครงการนิเทศงานจังหวัด
ในเครือข5าย

ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปUญหา
อุปสรรคเสริมสรางแนวทางและ
ความรูสึกการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตรงกันกับจังหวัดเครือข5ายปTละ
2 ครั้ง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป>าหมาย
โครงการ
ความสําเร็จของ
ครัง้
2
การดําเนินงาน
คิดเป-นจํานวน
ครั้ง
ความสําเร็จของ
เดือน
12
การดํ
าเนิาเนิ
นงานเปการดํ
นงาน น
คิดเป-นรายเดือน

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
คิดเป-นจํานวน

ครั้ง

ครั้ง

2

จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เดินทางไปราชการ เพื่อบํารุงรักษา
เชิงปSองกันเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ? ICT ที่จังหวัดเครือข5ายทั้ง
5 จังหวัด จํานวน 1 ครั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต? ของ
ศสข.4 (นม.) ใหมีความสวยงาม
ทันสมัย และสามารถใชงานเป-น
แหล5งคนควาขอมูลที่ถูกตองเป-นจริง
และเป-นปUจจุบัน จํานวน 9 เดือน
ไดออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบ
ปUญหาอุปสรรคและเสริมสราง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตรงกันใหกับจังหวัดเครือข5ายทั้ง
5 จังหวัด จํานวน 1 ครั้ง

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

50

( จํานวนเงิน )
7,220

75

-

-

50

7,220

100

100
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หน&วย : บาท

ศสข. 5 (อุดรธานี)
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.งานใหบริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)
และการควบคุมระบบการ
ประชุมทางไกล (MCU)
2.งานใหบริการรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

3.โครงการพัฒนาบุคลากร
และเสริมสรางประสิทธิภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาปรับใชให
เกิดประโยชนกับงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ใหบริการระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล
รอยละ
กับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ความสําเร็จ
ของการ
ตาง ๆ ตามที่รองขอใชบริการ
ใหบริการ
ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ
รอยละ
ถวายความปลอดภัยดานการสื่อสาร
ความสําเร็ข
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของการ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ใหบริการ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจน
ออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
หรือสาธารณภัยตาง ๆ ไดรับการรองขอ
หรือขอรับการสนับสนุน
ดําเนินการโดยสงเจาหนาที่ ศสข.5 (อด.)
รอยละ
เขารับการฝHกอบรมหลักสูตรตาม
ความสําเร็จ
โครงการตางๆ ของสวนกลาง และของ
ของการเขารับ
จังหวัดที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
การฝHกอบรม

หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

170,000

-

รอยละ

100

70,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ประชุมผานระบบวีดิทัศน
ทางไกล (VCS) จํานวน
- ครั้ง

ร-อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร-อยละ

100

( จํานวนเงิน )
-

ออกปฏิบัติภารกิจรถสื่อสาร
ดาวเทียม จํานวน 2 ครั้ง

100

44,049

25.9

เขารับการฝHกอบรม จํานวน
2 ครั้ง

100

9,322

13.32

-
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หน&วย : บาท

ศสข. 5 (อุดรธานี)
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม
ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด
จํานวนสื่อสาร จํานวน ลูกขาย
และประสานงานดานเทคโนโลยี เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก
จังหวัดที่ไดรับ
8 จังหวัด
สารสนเทศและการสื่อสารใหกับ อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคราย การนิเทศงานให
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่
คําปรึกษา
ที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
ติดตามและ
(ปOละ 2 ครั้ง/จังหวัด)
ประสานงาน
5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
หนวยงานและ จํานวน ลูกขาย
ปQองกัน (Preventive
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.) และ
จังหวัดที่ไดรับ
8 จังหวัด
Maintenance : PM)
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
การบํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT 8 จังหวัด ใหสามารถใชงานไดอยางมี
เครื่องมือสื่อสาร
ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.)และ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
และอุปกรณ ICT
จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด
6.โครงการบํารุงรักษา
- สํารวจระบบกลองโทรทัศนวงจรปeด
ระดับความ ระบบงาน
1
กลองโทรทัศนวงจรปeด (CCTV) (CCTV)
สําเร็จของการ
ปQองกันการโจรกรรม
(CCTV) ศสข.5 (อด.)
- จัดจางตามระเบียบพัสดุ
- ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ทรัพยสินของทาง
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ราชการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

50,000

-

50,000

14,970

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร-อยละ

ผลการเบิกจ&าย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
นิเทศงานในเขตพื้นที่
50
56,680
รับผิดชอบ และตรวจสอบ
(จํานวน
ระบบดับเพลิง 1 ครั้ง/ 8จังหวัด 1 ครั้ง)

บํารุงรักษาเครื่องมือฯ จัดซื้อ
สาย LAN, Fiber Optic

ร-อยละ
100

100

14,970

30

100

10,420

100

ศสข.5 (อด)และจังหวัด
รั8บจัผิงดหวั
ชอบ
ด

10,000

10,420

ซอมบํารุงกลองโทรทัศน
วงจรปeด และอุปกรณตอพวง
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หน&วย : บาท

ศสข. 5 (อุดรธานี)
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
7.โครงการบํารุงรักษา
-สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ
ระดับความสําเร็จ
เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ของการปQองกัน
และจังหวัดลูกขาย
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ
อุปกรณเครือขาย
การสื่อสาร
ไมใหขัดของ
8.โครงการจางบํารุงรักษาและ
-สํารวจรถยนตและเครื่องยนต
รอยละความสําเร็จ
เปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนต,
กําเนิดไฟฟQา UPS
ของการบํารุงรักษา
เครื่องยนตกําเนิดไฟฟQา ศสข.5 -จัดจางตามระบียบพัสดุ
รถยนตและ
(อด.)
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ เครื่องยนตกําเนิด
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ไฟฟQา เพื่อยืดอายุ
การใชงาน
9.โครงการจางบํารุงรักษา
-สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟQา UPS
รอยละความสําเร็จ
อุปกรณสํารองไฟฟQา UPS ศสข.5 -จัดจางตามระบียบพัสดุ
ของการปQองกัน
(อด.) และลูกขาย 8 จังหวัด
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ความเสียหายของ
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล
อุปกรณในกรณี
กระแสไฟฟQาทองถิ่น
ศสส.สป.
ขัดของ

งบประมาณ (บาท)

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร-อยละ

ผลการเบิกจ&าย

หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

ระบบงาน

1

30,000

16,000

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ศสข.5 (อด.)

รอยละ

100

60,000

2,900

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต

100

2,900

4.9

จํานวน

100

60,000

6,400

เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ
สํารองไฟฟQา UPS

100

6,400

10.7

100

ร-อยละ
( จํานวนเงิน )
16,000
53.3
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ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 5 (อุดรธานี)
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
10.โครงการจางบํารุงรักษา
-สํารวจเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รอยละ
และซอมแซมแกไขเครื่อง
ตอพวง
ความสําเร็จ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
-จัดจางตามระบียบพัสดุ
ของการบํารุง
ตอพวงสํานักงานของ
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ รักษาเพื่อยืดอายุ
ศสข.5 (อด.)
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
การใชงาน
11.งานจางเหมาบริการทํา
-จางเหมาบุคคลธรรมดาทําความ
จางเหมทํา
ความสะอาดอาคารศูนยเทคโน สะอาดสํานักงานและบริเวณโดยรอบ
ความสะอาด
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกําหนดเวลา
ศสข.5 (อุดรธานี)
เขต 5 (อุดรธานี)
จํานวน 1 งาน
12.โครงการจางเหมากําจัดปลวก -ไดดําเนินการสํารวจตรวจพบความเสียหาย
รอยละ
อาคารสํานักงาน ศสข.5 (อด.) บริเวณภายในและภายนอกอาคาร
ความสําเร็จ
สํานักงาน ศสข.5 (อด.)
ของการปQองกัน
-จัดจางตามระบียบพัสดุ
ความเสียหาย
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ/ ตอทรัพยสินของ
ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป.
ทางราชการ

หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

จํานวน

100

20,000

-

รอยละ

100

108,000

108,000

รอยละ

100

30,000

25,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
-

ร-อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร-อยละ

-

( จํานวนเงิน )
-

เบิกจายไตรมาส 1-3
จํานวน 9 เดือน

74.72

80,700

74.72

เบิกจายแลว

100

25,000

83.3

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 5 (อุดรธานี)
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
13.งานบริหารงานงบประมาณ
ประจําปO 2561
(งานการเงินและบัญชี งาน
เบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ
จัดจาง งานธุรการและงานสาร
บรรณงานพัสดุ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจําปO (งานการเงินและบัญชี
งานเบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จาง
งานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ)
ตามวงเงินที่ไดจัดสรร ใหเปhนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป+าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ในการบริหาร
จัดการงานงบ
ประมาณใน
การจัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ และ
การเบิกจายให
เปhนไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

513,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เบิกจายแลว

ร-อยละ
100

ผลการเบิกจ&าย
( จํานวนเงิน )

ร-อยละ
63.9
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

เป)าหมาย
คา
หนวยนับ
เป)าหมาย
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

162,000

162,000

1.จางเหมาจางเหมาบุคคล
ทํางานดานสารสนเทศ

ดําเนินการจางเหมาบุคคลทํางาน
ดานสารสนเทศ จํานวน 1 คน
ระหว&างเดือน ต.ค.60-ก.ย.61
เป,นเวลา 12 เดือน

2.จางเหมาทําความสะอาด
อาคาร ศสข.6 (ขก.)

ดําเนินการจางเหมาบุคคลทําความ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
สะอาดอาคาร จํานวน 1 คน ระหว&าง
ของการดําเนินการ
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61 เป,นเวลา 12 เดือน

100

108,000

108,000

3.การใหบริการ ระบบ
ประชุมวีดิทัศน6ทางไกล
(VCS)

การใหบริการงานการการประชุม
รอยละ
รอยละ
ผ&านทางระบบวีดิทัศน6ทางไกล (VCS)
ความสําเร็จ
กับกระทรวง กรม และหน&วยงานต&าง ๆ
ของการ
ที่ไดขอรับการสนับสนุนการขอใชบริการ
ใหบริการงาน
หรือตามที่ไดรับคํารองขอ
(จํานวนครั้ง)
ใหบริการงานดานการสื่อสารผ&านรถยนต6 รอยละความสําเร็จ รอยละ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับส&วนราชการ ความสําเร็จของ
และหน&วยงานต&าง ๆ ตามที่ไดรับคํารองขอ การใหบริการงาน
(จํานวนครั้ง)

100

-

-

4.ใหบริการรถยนต6สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร"อยละ
ร"อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
ทําสัญญาจางเหมาบุคคล
75
121,500
75
ทํางานดานสารสนเทศ
จํานวน 1 คน และเบิกจ&าย
แลวจํานวน 9 เดือน ๆ ละ
13,500 บาท(ต.ค.60-มิ.ย.60)
ทําสัญญาจางเหมาบุคคล
75
81,000
75
ทํางานดานสารสนเทศ
จํานวน 1 คน และเบิกจ&าย
แลวจํานวน 9 เดือนๆละ
9,000 บาท (ต.ค.60-มิ.ย.61)
มีหน&วยงานขอใหบริการ
75
75
- เม.ย. 61 = 6 ครั้ง
- พ.ค. 61 = 2 ครั้ง
- มิ.ย. 61 = 4 ครั้ง
สามารถใหบริการไดรวม 12 ครั้ง

100

-

-

มีหน&วยงานขอใชบริการ
ระหว&าง เม.ย. - มิ.ย. 61
จํานวน 8 ครั้ง สามารถ
ใหบริการได จํานวน 8 ครั้ง

75

154,520

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ
5.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปF
งบประมาณ 2561
6.ยาย/ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ6สารสนเทศจาก
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ6
หลังเก&าไปหลังใหม&

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

เป)าหมาย
คา
หนวยนับ
เป)าหมาย
รอยละ
100

ดําเนินการจัดส&งเจาหนาที่ของ
รอยละ
ศสข.6(ขก.) เขารับการฝEกอบรม
ความสําเร็จ
และสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการ
บุคลากร
ดําเนินการ
1. เตรียมความพรอม
รอยละ
รอยละ
- สํารวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง/
ความสําเร็จ
ยายเครื่องมือสื่อสาร
ของการ
- ประมาณการค&าขนยาย/ติดตั้ง
ดําเนินการ
- วางระบบ Ground
- ติดตั้ง Cable Ladder
2. ประสานงานกับหน&วยงานที่ใหบริการระบบสื่อสาร
3. ขออนุมัติ
4. ดําเนินการตามแผน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
7.โครงการบํารุงรักษาเพื่อปJองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
หน&วยงานและ รอยละ
(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณ6 ICT ของ ศสข.6 (ขก.)
จังหวัดที่ไดรับ
ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ6 ICT และจังหวัดที่เป,นเครือข&ายในเขตพื้นที่
การบํารุงรักษา
ที่ใชงานประจําศสข.6 (ขก.)
รับผิดชอบ
เครื่องมือสื่อสาร
และจังหวัดที่เป,นเครือข&ายใน
และอุปกรณ6 ICT
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ปFละ 2 ครั้ง)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

100

32,640

-

100

70,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร"อยละ
ร"อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
สามารถส&งเจาหนาที่เขา
75
8,228
75
รับการฝEกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต&าง ๆ จํานวน 2 คน
2 หลักสูตร ไดตามเปJาหมาย
ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 100
32,640
100
27 ธันวาคม 2560

จังหวัดที่ไดดําเนินการแลว
1. ศสข.6 (ขอนแก&น)
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดมหาสารคาม
4. จังหวัดอํานาจเจริญ

75

25,040

75
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ
8.โครงการบํารุงรักษาแบบแกไข
(Corrective Maintenance:CM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ6
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9.โครงการนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยมจังหวัดที่เป,นเครือข&าย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

เป)าหมาย
คา
หนวยนับ
เป)าหมาย
รอยละ
100

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ6
รอยละ
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนินการ
ความสําเร็จ
ก็ต&อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุดใชงาน
ของการ
ไม&ได)
ดําเนินการ
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด
รอยละ
รอยละ
ที่เป,นเครือข&ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ความสําเร็จ
เพื่อรับทราบปdญหาอุปสรรค และดําเนิน ของการดําเนินการ
การแกไข
(ปFละ 2 ครั้ง)
10.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและขอมูลที่สําคัญ
รอยละ
รอยละ
ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน&วยงานเพื่อนําไปเผยแพร&ผ&าน
ความสําเร็จของ
Web Site
การดําเนินการ
2.พัฒนา/ปรับปรุงหนา เว็บเพจของ
เว็บไซต6ใหสวยงาม
11. โครงการจัดทําระบบ
1.รวบรวมขอมูลครุภัณฑ6
รอยละ
รอยละ
ฐานขอมูลครุภัณฑ6สํานักงาน
2.จัดทําฐานขอมูล
ความสําเร็จ
ศสข.6 (ขก)
3.จัดเก็บฐานขอมูล
ของการ
4.เผยแพร&ผ&าน Web Site
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

70,000

-

100

70,000

-

100

-

-

100

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร"อยละ
ร"อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
ตรวจซ&อมเครื่องมือสื่อสาร
75
13,440
75
ที่จังหวัดอํานาจเจริญ
ระหว&างวันที่ 19-20 มิ.ย.61
75

-

75

ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล
ที่สําคัญของหนวยงาน
และนําไปเผยแพรผาน Web
Site ของหนวยงาน

95

-

-

1.รวบรวมขอมูลครุภัณฑ6
2.จัดทําฐานขอมูล
3.จัดเก็บฐานขอมูล
4.เผยแพร&ผ&าน Web Site
Intranet ของหนวยงาน

100

-

-

ดําเนินการพรอมกับ
โครงการ PM
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1.โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ใหบริการระบบสารสนเทศทุกระบบ
รอยละ
(PM) ระบบสารสนเทศและ
ของความสําเร็จ
การสื่อสาร ของ ศสข. 7 (ชม.)
ของการ
และจังหวัดในเครือข.ายรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
2.โครงการนิเทศงานและให
ออกนิเทศงานงานฯ งานสื่อสาร กลุ.มงาน
รอยละ
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสาร
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด ของความสําเร็จ
สนเทศและการสื่อสาร งานสื่อสาร ในข.ายรับผิดชอบ
ของการดําเนินงาน
จังหวัด กลุ.มงานอํานวยการ
จังหวัดในข.ายรับผิดชอบ
3.โครงการดําเนินงานระบบ
จัดทําแผน, ขออนุมัติ
รอยละ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-Band) รายงานผลการดําเนินการ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4.การจัดการระบบประชุมวีดิ
จัดทําแผน, ขออนุมัติ
รอยละ
ทัศนGทางไกลและการระบบ
รายงานผลการดําเนินการ
ของความสําเร็จ
MCU นอกสถานที่
ของการดําเนินงาน
5.โครงการซ.อมยานพาหนะ/
สํารวจขอมูล , ขออนุมัติ, จัดจาง
รอยละ
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา รายงานผลการดําเนินการ
ของความสําเร็จ
เครื่องปรับอากาศ
ของการดําเนินงาน

หนวยนับ คาเป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการ PM จังหวัดใน
ข.ายรับผิดชอบครบทุก
จังหวัดในรอบแรกและ
จังหวัด มส.,ชร. ในรอบสอง
ดําเนินการในนิเทศฯ
จังหวัดในข.ายรับผิดชอบ
ครบทุกจังหวัดในรอบแรก
และจังหวัด มส. , มช.
ในรอบสอง
ติดตั้งระบบ C- BAND,

ร+อยละ

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ

75

( จํานวนเงิน )
-

75

-

-

75

-

-

75

-

-

75

-

-

-

เม.ย.61=1 ครั้ง, พ.ค.61=0 ครั้ง

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

-

-

มิ.ย.61= 1 ครั้ง
ดําเนินการจังหวัดในข.าย
รับผิดชอบจังหวัด
มส. , ชร. ในรอบแรก
ซ.อมรถหมายเลขหมาย
ทะเบียน 2ท8297
จํานวน 2 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
6.โครงการฝQกอบรม-สัมมนา

7.โครงการจางพนักงานทํา
ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7
(เชียงใหม.)
8.โครงการบริการระบบสาร
สนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
9.โครงการตรวจสอบสถานภาพ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ส.งขาราชการเขาการฝQกอบรมตาม
โครงการฝQกอบรม ศสส.สป.
ของบประมาณ, จัดจาง, เบิกจ.าย

ใหบริการระบบสารสนเทศทุกระบบ

ตรวจสอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ทุกวันทําการ

ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข.าย

10.การติดตามควบคุม
การบํารุงรักษาอุปกรณG
(Out Sourcing)

ติดตาม ควบคุม จัดทํารายงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

หนวยนับ คาเป?าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

-

-

รอยละ

100

-

-

รอยละ
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
รอยละ
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

100

-

-

100

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ส.ง จนท. เขาอบรม
สัมมนา 1 ครั้ง

ร+อยละ

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ

75

( จํานวนเงิน )
-

75

-

-

75

-

-

ดําเนินการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทุกวันทําการ

75

-

-

ติดตาม รายงานผลการ
บํเดืาอรุนงรัเมษายน
กษา 61 จํานวน 1ครั้ง

75

-

-

เบิกจ.ายเดือนเมษายน61,
พฤษภาคม 61,
มิถุนายน 61
ดําเนินการบํารุงรักษา
ระบบฯ ศสข.7 (ชม.)
และจังหวัด
ในข.ายรับผิดชอบ

-

พฤษภาคม 61 จํานวน 1 ครั้ง
มิถุนายน 61 จํานวน 1 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนG
ของ ศสข.7 (ชม.)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนGที่ทําการ ศสข. 7 (ชม.)

12.โครงการประหยัดพลังงาน
ของ ศสข.7 (ชม.)

วางแผน, ร.วมมือดําเนินการควบคุม

13.การเบิกจ.ายงบประมาณ
ในภาพรวม

เบิกจ.ายงบประมาณตามระยะเวลา
ที่กําหนด

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
รอยละ
ของความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน

หนวยนับ คาเป?าหมาย
รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการ ทําความสะอาด

ร+อยละ

ผลการเบิกจาย

75

( จํานวนเงิน )
-

ร+อยละ
-

ตัดกิ่งไม จัดระเบียบ รอบบริเวณ

รอยละ

100

-

-

ศสข.7 (ชม.)
ดําเนินการ ทุกวันทําการ

75

-

-

รอยละ

100

-

-

เบิกจ.ายงบประมาณครบ

75

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา
ปองกั
น ่องมือสื่อสาร และอุปกรณ3 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ3 ICT
(PM)เครื
และอุปกรณ3 ICT ใหกับจังหวัด ของจังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด
ไดแก( จังหวัดพิษณุโลก แพร( ตาก อุตรดิตถ3
ในข(ายรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
จํานวนครั้งที่เขา ครั้ง
2 ครั้ง
ดําเนินการและ
ครบทั้ง 6 จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

50,000

-

2 ครั้ง

50,000

-

100

40,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

ร,อยละ

-

( จํานวนเงิน )
-

ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

-

-

-

ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

-

-

-

-

และสุโขทัย น(าน ใหมีความสะอาดเรียบรอย

สามารถใชงานไดอย(างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
ออกนิเทศงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนครั้งที่เขา ครั้ง
และการสื่อสารใหกับเจาหนาที่ กลุ(มงาน ทําการนิเทศงาน
ใหกับเจาหนาที่กลุ(มงานอํานวยการ อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข(าย
และครบทั้ง
สํานักงานจังหวัดในข(ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก( จังหวัดพิษณุโลก แพร(
6 จังหวัด
น(าน ตาก อุตรดิตถ3 และสุโขทัย
จางบํารุงรักษา/ซ(อมแซมเครื่องปรับอากาศ
3.โครงการจางบํารุงรักษา /
รอยละ
รอยละ
ซ(อมแซม/เครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน จํานวน 12 เครื่อง ตาม
ความสําเร็จ
ประจําสํานักงาน
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา และเปIน
ของการ
การยืดอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศ
ดําเนินการ
2.การนิเทศงานและใหความรู
รับทราบปBญหาและอุปสรรค
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
4.โครงการจางเหมาพนักงาน
ทําความสะอาดอาคารทั้งภายในและ
รอยละ
รอยละ
100
บริการทําความสะอาดอาคารและ ภายนอกอาคารใหสะอาด เรียบรอย
ความสําเร็จ
ทําสวน
ตัดหญา ตกแต(งตนไม ภายในและบริเวณ ของการดําเนินการ
โดยรอบอาคารใหมีความร(มรื่นสวยงาม

5.โครงการใหบริการติดต(อ
สื่อสารผ(านระบบสื่อสาร
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(รถยนต3สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่)

ใหบริการรถยนต3สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอด
ภัยดานสื่อสารแด( พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู(หัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ3ทุกพระองค3 ตลอดจน
ภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

108,000

108,000

180,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ทําสัญญาจางเหมาพนักงาน 73.89
79,800
ทําความสะอาด จํานวน 1 คน
และไดเบิกจ(ายไปแลว จํานวน
6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 งวดละ 8,700 บาท
งวดที่ 2,4,5,6,7,8,9 งวดละ
9,000 บาท
งวดที่ 3 งวดละ 8,100 บาท
ใหบริการ 3 หน(วยงาน
25
25,860
4 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม(
พิษณุโลก,นครสวรรค3

ร,อยละ
74

14
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แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
6.โครงการใหบริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน3ทางไกล
(VCS)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ใหบริการการประชุมผ(านทางระบบ
วีดิทัศน3ทางไกล (VCS) กับกระทรวง
ทบวง กรม และหน(วยงานต(างๆ
ตามที่ไดรับการรองขอ

7.โครงการออกตรวจซ(อม
เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ3 ICT ใหกับ
จังหวัดในข(ายรับผิดชอบ

ออกทําการตรวจซ(อมเครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ3 ICT ของ
จังหวัดในข(ายรับผิดชอบที่
ชํารุดขัดของ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

8.โครงการซ(อมแซม
บํารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร3สํานักงาน

จางซ(อมแซมบํารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร3
สํานักงาน จํานวน 14 เครื่อง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของจํานวน
ครั้งที่รองขอรับ
บริการต(อจํานวน
ครั้งที่ดําเนินการให
ตามจํานวน
ครั้ง
จํานวน
ครั้งที่ไดรับแจง/
ครั้งที่ออก
รองขอและสามารถ
ปฏิบัติ
ออกปฏิบัติงานได
หนาที่
ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค3
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

40,000

-

15,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ใหบริการ 6 หน(วยงาน
14 ครั้ง กรมปองกันฯ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน สํานักงบประมาณ
สป.มท. ดําเนินการแลวเสร็จ
ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

ร,อยละ

-

( จํานวนเงิน )
-

-

-

-

-

-

-

-
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หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9.โครงการซ(อมแซม
และบํารุงรักษา
ยานพาหนะสํานักงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
จางซ(อมบํารุงรักษายานพาหนะ
สํานักงาน รถยนต3 2 คัน
รถสื่อสารดาวเทียม 1 คัน
รถจักรยานยนต3 1 คัน

10.โครงการซ(อมแซมและบํารุง
รักษครุภัณฑ3สํานักงาน
11.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
12.ภารกิจอื่น ๆ
เบิกจ(ายค(าสาธารณูปโภค
ค(าไฟฟา
ค(าน้ําประปา
ค(าโทรศัพท3
ค(าไปรษณีย3
ค(าวัสดุใชสอยและวัสดุ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
รอยละ
ความสําเร็จ

หนวยนับ คาเป(าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ผลการเบิกจาย

ร,อยละ

-

( จํานวนเงิน )
-

ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

-

-

-

-

ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

-

-

-

220,000

-

เบิกจ(ายค(าวัสดุ
รวม 3 เดือน

100

148,447.61

67

543,000

-

เบิกจ(ายค(าวัสดุ
รวม 3 เดือน

100

351,007.61

65

รอยละ

100

20,000

-

รอยละ

100%

10,000

-

รอยละ

100%

10,000

รอยละ

100%

รอยละ

100%

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไม(ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส

ร,อยละ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร
1.1 รับ-สงขาวทางระบบ
- รับขาวจากสวนกลาง/จังหวัด
โทรสารและ E-Mail
- ตรวจสอบรายละเอียดขาว
- กระจายขาวไปยังปลายทาง
- ตรวจสอบผูรับขาว
1.2 สลับสายโทรศัพท>

-รายงานประจํา
เดือน
-รายงานตาม
ไตรมาส
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน แบบ รต.2 , รต.6
- รับสายผูติดตอ
ปฏิบัติทุกวัน
- โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ฉบับ รับ 800
สง 4,500

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

-ขาวรับ 557 ฉบับ
-ขาวสง 192 ฉบับ

69.62
4.27

-

-

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

240 ครั้ง

40

-

-

บริการไดทันที

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

180 ครั้ง

30

-

-

รอยละของ
จํานวน นส.
สงออกที่สงผาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส>

ฉบับ

รับ 600
สง 600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 421 ฉบับ
- ขาวสง 3,338 ฉบับ

70.17
556.3

-

-

- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

1.3 การใชวิทยุสื่อสาร

- ตอบรับผูที่ติดตอเขามา
- สอบถามเรื่องที่ตองการใหประสานงาน
- ดําเนินการหรือแจงใหเจาของเรื่องดําเนินการ

1.4 การใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส>

- รับเอกสารที่ตองการสงผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส>
- สแกนเอกสารใหอยูรูปแบบไฟล> PDF
- สงเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส>
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.5 การติดตั้งอุปกรณ>ระบบ
การประชุมวีดิทัศน> (Codec)
และอื่นๆ (แบบประจําที่)

1.6 การติดตั้งอุปกรณ>
MCU (แบบประจําที่)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
- การเตรียมความพรอมอุปกรณ>
ระบบ VCS กอนการประชุม
- ติดตั้ง ตรวจสอบ กลอง VCS , TV
เครื่องขยายเสียง
- ทดสอบอุปกรณ>ระบบ VCS
- ทดสอบการใชงานกับจังหวัดในขายฯ
- การเตรียมความพรอมอุปกรณ>
MCU กอนการประชุม VCS

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง
60
ใช งปม.
ติดตั้งอุปกรณ>
ศสข.9 (นว.)
เครื่องมือสื่อสาร

เวลาเฉลี่ยรายการ
ติดตั้งอุปกรณ>
เครื่องมือสื่อสาร
1.7 การควบคุมระบบการประชุม - การประชุม VCS จากสวนกลาง
รอยละความสําเร็จ
ประชุมวีดิทัศน>ฯ ผานอุปกรณ> มายังจังหวัดในขายฯ ผานอุปกรณ> MCU ในการใหบริการ
MCU
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร>ใชควบคุม
ระบบการควบคุม
อุปกรณ> MCU
การประชุมวีดิทัศน>
- ทดสอบระบบVCSกับจังหวัดในขาย ทางไกลผาน
- ตรวจสอบ Packit Loss และคาตางๆ อุปกรณ> MCU
ของระบบ VCS ของจังหวัดในขาย
- ติดตออุปกรณ> MCU เขาสวนกลาง
พรอมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 50 ครั้ง
83.33
-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 50 ครั้ง

83.33

-

-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 50 ครั้ง

83.33

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.7 การควบคุมระบบการประชุม - ถายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด
ประชุมวีดิทัศน>ฯ ผานอุปกรณ> ในขาย พรอมควบคุมอุปกรณ> MCU
MCU (ตอ)
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา
2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)
2.1 การติดตั้งและ
เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการรองขอ
รายงานตามไตรมาส ครั้ง
ซอมคอมพิวเตอร>และอุปกรณ>
แบบ รต.4 ,ร.2
2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค>
- จัดเตรียมขอมูลที่ตองการเผยแพร
ดําเนินการ
ครั้ง
ศสข.9 นว.
- จัดทําขอมูล ในรูปแบบภาษา
เดือนละ 2 ครั้ง
HTML,ASP ,PHP
- ทดสอบขอมูลและการแสดงผล
- Upload ขอมูลขึ้น Web Server
- ทดสอบเรียกใชงาน
2.3 ระบบปeองกันและ
- ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ
รายงาน
ครัง้
กําจัดไวรัสแบบองค>กร
(Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม
ประจําเดือน
(Nod 32 Server)
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

4
24

12

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ดําเนินการ 6 ครั้ง

-

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

37.50

-

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ผลงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป.องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในขาย รับผิดชอบ
3.1 ศูนย>ขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด

- ทดสอบเสนทางการเชื่อมโยงไปยัง
รายงานประจําวัน ครั้ง
12
ใช งปม.
Server ของแตละจังหวัด (Ping)
ศสข.9 (นว.)
- ทดสอบเรียกใชงานเว็บไซต>
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
3.2 ระบบปeองกันและกําจัด
- ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง
12
ใช งปม.
ไวรัสแบบองค>กร (Nod 32
(Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม
ศสข.9 (นว.)
Server)
- รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
4) การบํารุงรักษาเชิงป.องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในขายรับผิดชอบ
4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง
- ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา
รายงาน
ครั้ง
12
ใช งปม.
คอมพิวเตอร>แมขายและ
ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสส.สป.
ประจําเดือน
ศสข.9 (นว.)
เครื่องคอมพิวเตอร>ลูกขาย
4.2 การบํารุงรักษาระบบปeองกัน -ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกเดือน
รายงาน
ครั้ง
12
ใช งปม.
และกําจัดไวรัสแบบองค>กร
ประจําเดือน
ศสข.9 (นว.)
(Nod 32 Server)

ดําเนินการทุกวันทําการ
9 ครั้ง

75

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
9 ครั้ง

75

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
5) การติดตาม ควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณ5 เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร>
เมื่อบริษัทฯ เขามาดําเนินการ
รายงานผล
ครั้ง
12
ใช งปม.
แมขาย(Data Server) และ
ภายหลังบริษัทฯ
ศสข.9 (นว.)
เครื่องคอมพิวเตอร>ลูกขาย
เขามาดําเนินการ
5.2 ระบบการประชุม VCS
และอุปกรณ> MCU

เมื่อบริษัทฯ เขามาดําเนินการ

รายงานผล
ภายหลังบริษัทฯ
เขามาดําเนินการ

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

รายงานการเบิกจาย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจําเดือน
รายงานการเบิกจาย ครั้ง
เงินงบประมาณ
ประจําเดือน

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 50 ครั้ง

416.7

721,573.28

-

12

ใช งปม.
ศสข.๙ (นว.)

-

ดําเนินการ 20 ครั้ง

116.7

195,287.02

-

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9 (นว.)
6.1 งานการเงินและบัญชี
6.1.1 หมวดคาตอบ
แทนใชสอยและวัสดุ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

6.1.2 หมวดคา
สาธารณูปโภค

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
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แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
เป.าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
6.1.3 หมวดงบกลาง
ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
รายงานการเบิกจาย ครั้ง
12
เงินงบประมาณ
ประจําเดือน
6.2 งานพัสดุ
ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
รายงาน
ครั้ง
12
ประจําเดือน
6.3 การใชจายงบประมาณ
ปฏิบัติงานทุกวันทําการ
รายงาน
ครั้ง
12
ประจําเดือน
ประจําเดือน
6.4 การจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ>ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง
47
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง เปiนที่จะตองดําเนินการจัดซื้อและจัดจาง
และจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ ตามกําหนดเวลา
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
6.4.1 จัดจางซอมครุภัณฑ> ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจาง
ดําเนินการตาม
ครั้ง
9
สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.)
สงมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน
กําหนดเวลา
หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน
จายเงินผูรับจางพรอมรับใบเสร็จรับเงิน

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 3 ครั้ง
25
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 37 ครั้ง

308.3

333,109

-

-

ดําเนินการ 44 ครั้ง

366.7

-

-

-

ดําเนินการ 15 ครั้ง

31.91

-

-

-

ดําเนินการ 1 ครั้ง

11.11

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
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แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
6.4.2 จัดซื้อวัสดุ
ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ
สํานักงานของ ศสข.๙ (นว.)
สงมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน
หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน
จายเงินผูขาย พรอมรับใบเสร็จรับเงิน
6.4.3 การจางพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ
ความสะอาด
และขออนุมัติดําเนินการจาง โดยดําเนิน
การทั้งปn ตามบันทึกขอตกลงหรือสัญญา
จาง และสงมอบงานเปiนรายเดือน
กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย
งานผลการตรวจรับตอหน.หนวยงาน จาย
เงินใหผูรับจาง พรอมใบสําคัญการรับเงิน
6.4.4 การจางพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
ดําเนินการจางโดยดําเนินการทั้งปn ตาม

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
ดําเนินการตาม
ครั้ง
47
ใช งปม.
กําหนดเวลา
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการตาม
กําหนดเวลา

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการตาม
กําหนดเวลา

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 13 ครั้ง
27.66
-

ดําเนินการ 7 ครั้ง

58.33

79,500

-

ดําเนินการ 7 ครั้ง

58.33

119,250

-

บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบงาน

เปiนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอตอ หน.หนวยงานจายเงินใหกับ
ผูรับจางพรอมใบสําคัญการรับเงิน
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

7) การบริหารงานทั่วไป
7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร

7.2 งานธุรการและ
สารบรรณ

7.3 งานอาคารสถานที่
7.4 งานยานพาหนะ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง
/บํารุงรักษา
การซอมแซม บํารุงรักษา

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ
การลา คําสั่ง
ครั้ง
ปฏิบัติหนาที่เวร
,ตรวจเวร
(รายงานประจํา
เดือน)
ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ
,ทะเบียนหนังสือสง
รายงานประจํา
เดือน
ดําเนินการทุกวัน ครัง้
รายงานผล
เมื่อดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว

ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

36

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 40 ครั้ง

111.1

-

-

รับ 115
สง 86

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 797 ฉบับ
- ขาวสง 549 ฉบับ

693.0
638.4

-

-

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 40 ครั้ง

333.3

-

-

-

ดําเนินการ 53 ครั้ง

441.7

-

-

12
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ
8) การบริการตาง ๆ
8.1 การตรวจสอบ/บํารุง
รักษารถยนต>
8.2 การจัดหองประชุม

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

รายงานประจํา
ครั้ง
12
ใช งปม.
ดําเนินการ 50 ครั้ง
416.7
เดือน
ศสข.9 (นว.)
การจัดเตรียมความพรอมอุปกรณ>/
รายงานประจํา
ครั้ง
12
ใช งปม.
ดําเนินการ 44 ครั้ง
366.7
โตoะ/เกาอี้ และทําความสะอาด
เดือน
ศสข.9 (นว.)
8.3 การตรวจซอม
การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/
ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง
12
ใช งปม.
ดําเนินการ 23 ครั้ง
191.7
สาธารณูปโภค
ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ
รายงานประจํา
ศสข.9 (นว.)
เมื่อมีการแจงเสีย
เดือน
9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป.องกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานข1อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ในขายรับผิดชอบ
9.1 อุปกรณ>เชื่อมโยงระบบ
สื่อสารของกระทรวง
มหาดไทย (MPLS)

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน

ใชการตรวจสอบสัญญาณ
ใชคําสั่ง Ping

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 183 ครั้ง

69.32

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ
9.2 ระบบตูชุมสาย
โทรศัพท> MD 110

9.3 ระบบสื่อสารขอมูล

9.4 การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัย
(Firewall)ของ ศสข.9 (นว.)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ใชโปรแกรม FIOL

ใชคําสั่ง Ping

ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
69.32
จํานวน 183 ครั้ง

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 183 ครั้ง

69.32

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 183 ครั้ง

69.32

-

-
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ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟeา, - ตรวจดูที่ตูเมนไฟฟeา
เครื่องยนต>กําเนิดไฟฟeา,
- โดยการสตาร>ทเครื่องยนต>
เครื่องสํารองไฟฟeา (UPS)
กําเนิดไฟฟeา
- ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟeา
ดูการจายไฟฟeาสํารอง
9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ
ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND)
เชือ่ มโยงระบบกับ ศสส.สป.
แบบ FTDMA
- ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ>ที่
กําหนด
- ทดสอบการใชงานโทรศัพท>ขาย มท.
และ ขายองค>การฯ
9.7 การตรวจสอบระบบ
ใชโทรศัพท>เรียกออกทางใกล และ
โทรศัพท>และโทรสาร
ทางไกลไปยังจังหวัดในขาย
รับผิดชอบ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
รอยละความสําเร็จ สัปดาห>
48
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
12
ใช งปม.
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ศสข.9 (นว.)
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 36 ครั้ง
75
-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 183 ครั้ง

75

-

-

69.32

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ
9.8 การตรวจสอบระบบ
ปeองกันไฟฟeากระโชก (Surge
Protection)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดูสถานะหลอดไฟที่ตูปeองกันไฟฟeา
กระโชก

9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม - ดูสถานะหลอดไฟ
การเปsด - ปsด เครื่องปรับอากาศ - ตรวจการทํางานของ Magnatic
อัตโนมิติของ ศสข.9 (นว.)
- ตรวจการทํางานของ Phase
Protector

9.10 การตรวจสอบระบบ
กราวด>อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสาร

- ใชเครื่องมือวัดตรวจสอบ
- ตรวจดูบอกราวด>

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ
264
รอยละความสําเร็จ วัน
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
69.32
จํานวน 183 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 24 ครั้ง

200

-

-

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 183 ครั้ง

69.32

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
9.11 การตรวจสอบระบบ
- ใชโปรแกรม VMS เชื่อมตอกับอุปกรณ> รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
โทรศัพท>ในขายกระทรวงมหาดไทย - Read parameter ดึงขอมูลจาก
ศสข.9 (นว.)
ของการใชงานของ
(IP Phone)
อุปกรณ>มาตรวจสอบ
อุปกรณ> ICT ทุก

9.12 การตรวจสอบระบบเสา - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา
วิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ - ดูตูเครื่องควบคุมการกระพริบของ
ศสข.9 (นว.)
หลอดไฟ

9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ
อากาศของ ศสข.9 (นว.)
และการทํางานของเครื่อง

ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ> ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร1อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
69.32
จํานวน 183 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ
264
รายงานประจําวัน ครั้ง

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ตรวจสอบระบบการทํางานของกลอง
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ>ทําความ
สะอาดอุปกรณ> รายผลการตรวจสอบระบบ
การทํางานทุกวันและรายเดือน
- ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน
ไมนอยกวา
รอยละ 80

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

9.14 การตรวจสอบระบบ
ใช งปม.
รักษาความปลอดภัยอุปกรณ>
ศสข.9 (นว.)
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ดับเพลิง)
9.15 การตรวจสอบอุปกรณ>
ครั้ง
264
ใช งปม.
สลับสัญญาณ L3 (Router)
ศสข.9 (นว.)
ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
Cisco รุน WS-C3850-24T
9.16 การตรวจสอบอุปกรณ>
- ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา
264
ใช งปม.
รายงานประจําวัน ครั้ง
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
ทุกวัน
ศสข.9 (นว.)
ไมนอยกวา
Cisco รุน WS-2960x-24TS
รอยละ 80
10) การบํารุงรักษาเชิงป.องกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ5 ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ
10.1 การบํารุงรักษาระบบ
ทําความสะอาดดูดฝุ|นตูชุมสาย ตรวจสอบ รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ใช งปม.
ตูชุมสายโทรศัพท> MD 110
การทํางานของตูชุมสายโทรศัพท>
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อัตโนมัติ ตรวจสอบระบบไฟฟeาสํารอง อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
69.32
183 ครั้ง

ดําเนินการ 183 ครั้ง

69.32

-

-

ดําเนินการ 183 ครั้ง

69.32

-

-

75

-

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ
10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท>โทรสาร

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท>
โทรสาร
ตรวจสอบการทํางาน

10.3 การบํารุงรักษา
เครื่องปeองกันไฟฟeากระโชค
(Surge Protection)

- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น
- ตรวจสอบการทํางาน

10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง
ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ
อากาศอัตโนมัติ

- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น
- ตรวจสอบการทํางาน

10.5 การบํารุงรักษาระบบ
กราวด>อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสาร

- ทําความสะอาดบอกราวด>
- ย้ําจุดตอบาร>กราวด>ใหแนนหนา

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
10.6 การบํารุงรักษาระบบ
-ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ>เครื่องมือ รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ใช งปม.
รถยนต>สื่อสารผานดาวเทียม
สื่อสารในรถยนต>สื่อสารผานดาวเทียม
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
ประจําศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศ -ตรวจสอบสภาพรถยนต> น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ>ไมนอยกวา
และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค>) หมอน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่
รอยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

10.7 การบํารุงรักษาระบบ
โทรศัพท>ในขายกระทรวง
มหาดไทย ( IP Phone )

- ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ> รอยละความสําเร็จ
- ตรวจสอบการทํางาน
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ
ICT ทุกระบบ และ
(Self Support) ของ ศสข.9(นว.) - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด> เครื่องมือสื่อสาร
สื่อสาร
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.8.2 สายสงและสายอากาศ - ตรวจสอบสภาพสายสงสายอากาศ
ICT ทุกระบบ และ
ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self - ตรวจวัดสายสงและสายอากาศดวย
เครื่องมือสื่อสาร
Support) ของ ศสข.9 (นว.)
เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น อุปกรณ>ไมนอยกวา
ทําความสะอาดขั้วตอตาง ๆ
รอยละ 80

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
เป.าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
10.8.3 ระบบสัญญาณ - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง
12
เสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ
เครื่องมือสื่อสาร
ของ ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง
- ทําความสะอาด เป|าฝุ|น
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)
- ลาง Filter กรองอากาศ
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ> - ตรวจสอบการทํางาน
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหวาง - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด
อุปกรณ>ไมนอยกวา
ผานใยแกวนําแสง (FMUX-01)
รอยละ 80
10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ> - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
สลับสัญญาณ L3 (Router)
- ลาง Filter กรองอากาศ
ของการใชงานของ
ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด
อุปกรณ>ไมนอยกวา
Cisco รุน WS-C3850-24T
รอยละ 80

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

118

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ> - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น
สลับสัญญาณ L2 (Switch)
- ลาง Filter กรองอากาศ
Cisco รุน WS-2960x-24TS
10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง
วิทยุสื่อสารแบบประจําที่
แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ
ของ ศสข.9 (นว.)

- ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ
- ทําความสะอาด

10.14 การบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัย (Firewall)

- ตรวจสอบการทํางาน
- ทําความสะอาด

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา
เชาระบบเชื่อมโยงเครือขายระบบ อุปกร>เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ
สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป.

เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
12
ของการใชงานของ
อุปกรณ>ไมนอยกวา
รอยละ 80
มีการกํากับ
ครั้ง
12
ตรวจสอบและ
รายงานผล
การดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
เป.าหมาย
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)
12.1 ถวายความปลอดภัย
- รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง
ดานสื่อสารแด พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
พระบรมราชินีนาถ และ
แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม
พระบรมวงศานุวงค>ทุกพระองค> - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1
12.2 จัดเครือขายสื่อสารใน - รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง
ภารกิจความมั่นคงของชาติ/
เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ชวยเหลือ แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม
ผูประสบภัยพิบัติ/ประเพณี - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ
วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. ร.1
และภารกิจอื่นๆที่ไดรับการรองขอ
13) แผนงาน การติดตามตรวจ - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซอมบํารุง รอยละความสําเร็จ รอยละ
ซอมบํารุงรักษา (MA) ระบบ
อุปกรณ>เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใชงานของ
ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป.
อุปกรณ>ไมนอยกวา
(C-Band) แบบ F-TDMA ของ
รอยละ 90
ศสข.9 (นว.)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 13 ครั้ง

108.3

-

-

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 3 ครั้ง

25

-

-

100

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ - ครั้ง

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
14) แผนการติดตาม ควบคุม
- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ> ที่อยู รายงานผลหลัง รอยละ
100
ใช งปม.
การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ>
ในโครงการศูนย>ขอมูลกลาง ใหสามารถ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ศสข.9 (นว.)
เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในขาย ใชงานไดปกติ
งาน
7 จังหวัดตามโครงการศูนย>ขอมูล - ประสานการปฏิบัติงาน/ป•ญหา/
กลางกระทรวงมหาดไทย
อุปสรรค> เพื่อรวมกันแกไข
และจังหวัด (โครงการ
Outsourcing ของบริษัท)
15) แผนการติดตามการใชงาน - ประสานการปฏิบัติงานและสอบถาม
รายงานผลหลัง
ครั้ง
12
ใช งปม.
ระบบปeองกันไวรัสแบบองค>กร ป•ญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการใช เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ศสข.9 (นว.)
(Nod 32) จังหวัดในขาย
งานระบบปeองกันไวรัส (Nod 32)
งาน
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
- จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
16) การนิเทศงานและให
- จัดทําแผนงาน
จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง
2
ใช งปม.
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสน - ขออนุมัติไปราชการ
จังหวัดที่ไดรับ
ศสข.9 (นว.)
เทศและการสื่อสาร สื่อสารจังหวัด - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน
การนิเทศ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงาน ขายรับผิดชอบ (รอบแรกชวงเดือน ต.ค.จังหวัดในขายรับผิดชอบ
มี.ค. รอบหลังในชวงเดือน เม.ย.-ก.ย.)
สรุปการดําเนินการ และรายงาน

หนวย : บาท
ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
-

ดําเนินการ 9 ครั้ง

75

-

-

ดําเนินการ 1 ครั้ง

50

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
17) แผนฝ€กอบรมการใชงานระบบ จัดอบรมการใชงาน ณ ศสข.9 (นว.)
รับ-สงหนังสืออิเล็คทรอนิกส>

เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
รายงาน
ครั้ง
1
ใช งปม.
การฝ€กอบรม
ศสข.9 (นว.)

(E-Document) และระบบแฟeมงาน

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ - ดําเนินการ
100
ฝ€กอบรมฯ แลวเมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2561

(Office Fine System) ของ
จว.นว. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานใหขาราชการและลูกจาง

ศสข.9 (นว.)
18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
- ขออนุมัติแผนงาน
อาคารสํานักงานป•จจุบันประจําปn - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม 5 ส
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดําเนินการ
ตามแผนงาน

ครั้ง

2

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 1 ครั้ง

50

-

-

ดําเนินการ
ตามแผนงาน

ครั้ง

2

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 1 ครั้ง

50

-

-

-สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน

19) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ
อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ
ศูนย>เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค>)
ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดําเนินตามแผนงาน
- สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค5)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
20) แผนงานการจําหนายพัสดุ
- จัดทําแผนงาน
ครุภัณฑ> ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ
- ขออนุมัติไปราชการ
สูญไป หรือหมดความจําเปiนของ - ดําเนินการตามแผนงาน
ศสข.9 (นว.) ประจําปn
- สรุปการดําเนินงาน และรายงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2561
21) แผนงานการบํารุงรักษา
- จัดทําแผนงาน
ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ
ดาน ICT ของจังหวัดในขาย
- ดําเนินการตามแผนงาน
รับผิดชอบ 7 จังหวัด
- สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

หนวย : บาท
เป.าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป.าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
ดําเนินการ
รอยละ
100
ใช งปม.
ตามแผนงาน
ศสข.9 (นว.)

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร1อยละ ผลการเบิกจาย ร1อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ - ครั้ง
-

ระบบอุปกรณ>
เครื่องมือสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและ
ใชงานได
ตลอดเวลา

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ครั้ง

2

ใช งปม. ศสข.9
(นว.)

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป#าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

1. ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารและ ทําการตรวจซอมแซมแกไขเครื่องมือสื่อสาร
อุปกรณ' ICT ในพื้นที่รับผิดชอบ และอุปกรณ' ICT ใหสามารถใชงานไดปกติ
2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือขาย เมือ่ ไดรับการรองขอหรือมอบหมายให
และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง
และอุปกรณ'ระบบสื่อสารผาน วางเครือขายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบสถานการณ'ใชงาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ
ระบบเครื่องมือสื่อสารและ
สื่อสารและอุปกรณ' ICT ทั้งฮาร'แวร'และ
อุปกรณ' ICT การเชื่อมโยง
ซอฟต'แวร'อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ตาม
เครือขายตาง ๆ
แบบรายงาน
4.การบํารุงรักษาเชิงป=องกัน
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ'
ระบบสื่อสารและอุปกรณ' ICT ICT ที่ใชประจํา ศสข.10 (สุราษฎร'ธานี)
Preventive Maintenance : และจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ จํานวน
PM) เพื่อใหสามารถใชงานได
5 จังหวัด ใหสมาชิกใชงานไดตามปกติ
อยางมีประสิทธิภาพ
5. บํารุงรักษาซอมแซม บํารุง
จัดทําแผนการบํารุงรักษา
ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) ยานพาหนะทุกคันและ
ดําเนินการซอมบํารุง

งบประมาณ (บาท)

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร-อยละ
ร-อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

คา
เป#าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

100

-

-

ตรวจซอม จํานวน 12 ครั้ง

100

-

-

100

-

-

ดําเนินการสื่อสารผาน
ดาวเทียม จํานวน 12 ครั้ง

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ดําเนินงาน

100

-

-

ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง
จํานวน 310 ครั้ง

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

บํารุงรักษาฯ ทุกจังหวัด
1 ครั้ง (ก.พ.61 และ มี.ค.61)

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

- จัดทําแผนการบํารุง
รักษารถยนต'จํานวน 4 คัน
- ดําเนินการแลว 2 คัน

50

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป#าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

งบประมาณ (บาท)

คา
เป#าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร-อยละ
ร-อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

6. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ=า ตรวจสอบการทํางาน ทําความสะอาด
(UPS) ที่ใชกับระบบ ICT
และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่
กําหนด
7. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางานระบบทําความเย็น
ทําความสะอาดและเติมน้ํายาทําความเย็น

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

ดําเนินการ จํานวน 12 ครั้ง

100

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

100

8. ติดตั้ง ใชงานโปรแกรม
ป=องกันไวรัส

ติดตั้งใชงาน ประสานแนะนําการ
ใชงานพื้นที ศสข.10

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

9.ดําเนินงานดานพัสดุ

จัดซื้อ/จัดจาง ควบคุมการเบิกจาย
ใชงานพัสดุครุภัณฑ'
ใหบริการประชุมวีดิทัศน'ทางไกล
(VCS)ใหกับหนวยงานตางๆ
ที่ขอรับการสนับสนุน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100

-

-

100

-

-

- จัดทําแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ จํานวน
10 เครื่อง
- ดําเนินการแลว 10 เครื่อง
- ติดตั้งใชงาน ประสาน
แนะนําลูกขาย เป=าหมาย
ไมนอยกวาปWที่แลว(20 เครื่อง)
- ดําเนินการแลว 53 เครื่อง
- ดําเนินการจัดซื้อจดจาง
ของหนวยงาน
- ใหบริการการประชุม
วีดิทัศน'ทางไกลสวน
กลางกับจังหวัดลูกขาย
จํานวน12 ครั้ง

10.ใหบริการระบบการประชุม
วีดิทัศน'ทางไกล (VCS) และ
ควบคุม MCU

3,600 100

100

-

-

100

-

-

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป#าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

งบประมาณ (บาท)

คา
เป#าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

11. การพัฒนาเว็บไซต' เพื่อการ ปรับปรุงเว็บไซต'ใหเป]นป^จจุบัน
ประชาสัมพันธ'
ทันสมัยและประชาสัมพันธ'
การดําเนินงานของหนวยงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

12. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ
และประสานการดําเนินงานใหกับ ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัด
จังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตรับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด
13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสราง จัดเจาหนาที่เขารวมการฝaกอบรม
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานอื่น ๆ จัดฝaกอบรม
มาใชประโยชน'

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร-อยละ
ร-อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต'
100
เป]นป^จจุบัน ทันสมัย ประชา
สัมพันธ' การดําเนินงานของ
หนวยงานไดเป]นอยางดี
ดําเนินการจังหวัด สฎ. ชพ.
100
รน. พง. และ ภก. จํานวน 5
ครั้ง
- มอบนายสราวุธ คงชวย
100
นายชางไฟฟ=าชํานาญงาน
เขารับการฝaกอบรมหลักสูตร
การใชงานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส' และผูดูแล
ระบบเว็บไซต' ระหวางวันที่
7-9 พ.ย. 2560
- มอบนายสราวุธ คงชวย
เขารับการฝaกอบรม
หลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัย วันที่8-9 ก.พ. 2561

-

-

-

-

6,398

100

7,958

126

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป#าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

คา
เป#าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสราง จัดเจาหนาที่เขารวมการฝaกอบรม
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี
หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช
หนวยงานอื่น ๆ จัดฝaกอบรม
ประโยชน' (ตอ)

14. จางเหมาพนักงานขับรถยนต' ขอความเห็นชอบจางเหมาหาผูรับจาง
และตกลงจาง

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร-อยละ
ร-อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- นายบรรจบ นอยสันโดด
และนายคฤหัส ณ พัทลุง
เขารับการฝaกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามโครงการ
พัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร
เพื่อการบริหารราชการ
แผนดินของ
กระทรวงมหาดไทยระยะที่ 1
25-27 เม.ย.61

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

- ไดรับจางและเบิกจายคาจาง
-แลว
จางเหมาดําเนินการ

-

-

100

104,888

100

- เบิกจายคาจาง 9 เดือน
(ต.ค.60-มิ.ย.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
โครงการ
1.การบํารุงรักษาเพื่อปองกัน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจังหวัดลูกข<าย ของการดําเนินการ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
ใหสามารถใชงานไดอย<างมีประสิทธิภาพ อย<างนอยปHละ 2 ครั้ง
ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ
จังหวัดลูกข<าย
2.การนิเทศงานและใหคําปรึกษา จัดใหเจาหนาที่พบปะขาราชการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ นายช<างไฟฟา นักวิชาการ คอมพิวเตอร ของการดําเนินการ
การสื่อสารแก<เจาหนาที่จังหวัด ที่จังหวัดลูกข<าย
อย<างนอยปHละ 2
ครั้ง
ลูกข<ายในความรับผิดชอบ
- ทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน
- รับฟRงปRญหาและขอคิดเห็น
- กําหนดแนวทางการทํางานร<วมกัน
3.ใหบริการรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
กับส<วนราชการต<างๆ และจังหวัดใน
ของการใหบริการ
ลูกข<าย เมื่อมีการรองขอ
4.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดําเนินการจัดส<งเจาหนาที่ของ
รอยละ
รอยละ
100
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศสข.11 (นศ.)เขารับการฝYกอบรม
ความสําเร็จของ
และการสื่อสาร
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
การดําเนินงาน

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

22,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ครั้งที่ 1
วันที่ 19-26 กุมภาพันธ 2561

ร,อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร,อยละ

50

( จํานวนเงิน )
-

50

-

-

-

ครั้งที่ 2
9,280

-

ครั้งที่ 1
13 - 15 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2

-

-

เมษายน - มิถุนายน2561

75

-

-

-

-

เมษายน - มิถุนายน2561

75

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
5.การใหบริการระบบการ
ใหบริการระบบการประชุมวีดีทัศน
ประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ใหกับส<วนราชการต<างๆ
ตามที่ไดรับการรองขอ
และการควบคุมระบบการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จของ
การใหบริการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
ผลดําเนินการ

จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

95

-

-

5

108,000

108,000 เมษายน - มิถุนายน 2561

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เมษายน - มิถุนายน2561

ประชุมทางไกล (MCU)
6.การใหบริการขอมูลข<าวสาร
ผ<านระบบ
1. ระบบโทรสาร (FAX)
2. ระบบ E-mail

ใหบริการรับ – ส<งข<าวสารผ<าน
เครื่องมือสื่อสารของหน<วยงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการใหบริการ
รับ – ส<ง ขอมูล
ข<าวสารได100%
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- แบบรายงานสถิติ
สถิติข<าว รับ - ส<ง
รายเดือน
7. จางเหมาบริการทําความสะอาด จางเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของการดําเนินงาน
จางเหมาทําความสะอาด

เมษายน - มิถุนายน 2561

ร,อยละ
100
จํานวน
11
ครั้ง
100

-

ผลการเบิกจ&าย
( จํานวนเงิน )
-

ร,อยละ
-

-

-

67,150

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
8. การประหยัดพลังงานของ
หน<วยงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประชุมชี้แจงวิธีการ
- ติดตามแกไข ใหมีผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
โครงการ
ระดับความสําเร็จ ระดับ
5
ของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ในการใชพลังงาน

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เมษายน - มิถุนายน 2561

ร,อยละ
-

9. การเบิกจ<ายเงินงบประมาณ
ประจําปH 2561

- ตรวจสอบและเบิกจ<ายเงิน
- จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ
- รายงานการเบิกจ<ายเงิน

98

( จํานวนเงิน )
เพิ่มขึ้นจาก

ร,อยละ
-

ปHงบประมาณ
2560
เปfนเงิน
258.67
บาท

ไฟฟาและน้ําประปา

- แบบรายงาน
มาตรการประหยัด
พลังงานรายเดือน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

ผลการเบิกจ&าย

1,290,400

เมษายน - มิถุนายน 2561

41.71

602,793.58 46.71
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
1.งานสารบรรณหนังสือผาน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส

2.รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําป4 2561

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-เปดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
-ลงรับหนังสือพรอมปริ้นเอกสาร
-ลงทะเบียนรับ
-นําเสนอผูบังคับบัญชา
-แจกจายงานใหผูรับผิดชอบ
-รวบรวมขอมูลผลการเบิกจาย
งบประมาณรายเดือน
-จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
-สงรายงานให ศสส.สป.
การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2561
รายไตรมาส
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป4
- จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
- สงรายงานให ศสส.สป.

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

จัดทํารายงาน รายงาน
สงให ศสส.สป. (ราย
(รายเดือน)
เดือน)

12

-

-

จัดทํารายงาน รายงาน
สงให ศสส.สป. (ราย
(รายไตรมาส)
ไตร
มาส)

4

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ทุกวันจะทําการเปดระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส เพื่อรับ
และสงหนังสือผานทางระบบฯ
และพิมพเอกสารเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา แจกจาย
มอบหมายผูรับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําเดือน
ตุลาคม 60 - มิถุนายน 61
ให ศสส.สป.
รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําป4
งบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.60ถึง

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

ร,อยละ

100

( จํานวนเงิน )
-

75

-

-

75

-

-

-

ธ.ค.60) ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.61

ถึง มี.ค.61) ไตรมาส 3 (เดือน
เม.ย.61-มิ.ย.61) ให ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
4. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ปCองกัน (Preventive
Maintenance : PM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.12
(สงขลา) และของจังหวัดใน
เขตรับผิดชอบ
5.การบริหารจัดการโครงการ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
5 จังหวัดชายแดนภาคใต
6.โครงการวางเครือขาย
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
สื่อสารและอุปกรณ ICT ที่ใชงาน
ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (ป4ละ 2 ครั้ง)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินงาน

บริหารจัดการการจางเหมา ซอมแซม
รอยละความสําเร็จ รอยละ
และบํารุงรักษาโครงการกลองโทรทัศน ของการดําเนินงาน
วงจรปด (CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต
- สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน
รอยละ
รอยละ
พื้นที่รับผิดชอบและตามที่รองขอ
ความสําเร็จ
- จัดทําแผนงานการใชรถสื่อสารดาวเทียม
ของการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ดําเนินงาน
- อํานวยการประสานงานกับหนวยงานที่รองขอ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ออกบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ
ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.12

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

ร,อยละ

50

( จํานวนเงิน )
-

25

-

-

ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100
เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติถวายความ

-

-

-

(สงขลา) และของจังหวัดในเขต

100

-

-

100

-

-

รับผิดชอบใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ครั้งที่ 1 ระหวาง
วันที่ 19-23 มี.ค.61
ดําเนินการตามเปCาหมาย
ตามหวงเวลา

ปลอดภัยดานการสื่อสาร แด
พระบรมวงศานุวงศ จํานวน
6 ครั้ง

- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)

หนวย : บาท
เป(าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
7.การใหบริการระบบประชุม
วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ
ควบคุมระบบ MCU

8.การนิเทศงานและการให
คําปรึกษาดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารสถานีสื่อสาร
ในลูกขาย

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ใหบริการระบบประชุมรวมผานระบบ
VCS ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานที่รองขอ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป(าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินงาน

ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม
ปZญหา/อุปสรรค และแนวทางการ
แกไขปZญหา

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

100

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดดําเนินการใหบริการ
ประชุมผานระบบวีดิทัศน
ทางไกล จํานวน 14 ครั้ง
7 หนวยงาน ประกอบดวย
ปภ., สดร., สนผ., มท.,
ศสส., กพร., กห.
ออกดําเนิการนิเทศงาน ตรวจ
ติดตามปZญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไขปZญหาแก
จังหวัดลูกขาย ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 12 - 16 มี.ค.61

ร,อยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
-

50

-

ร,อยละ
-

-

133

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายชัชวาลย เบญจสิริวงศ
คณะทํางาน
1. นางสาวสุภาพร
2. นางนพวรรณ
3. นางเพ็ชรรุ.ง
3. นายศุภลักษณ
4. นางสาวป1ยะดา
4. นายบดินทร
ที่มาของขอมูล

จรัญวรพรรณ
ประคองศิลป+
เซียงหลิว
วรรณพงษ
เชื้อทองฮั้ว
แสงวิรุณ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นายช.างไฟฟ8าชํานาญงาน
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย
เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย

1. กลุ.มงานอํานวยการ
2. กลุ.มงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร
3. กลุ.มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ.มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
5. กลุ.มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศสข. 1 - 12

กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.
กตป.ศสส.สป.

ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.
ศสส.สป.

