รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ไตรมาสที่ 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

กลุ/มงานติดตามประเมินผลด0านสารสนเทศและการสื่อสาร
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 4 (ก.ค. – ก.ย. 61)
แผนงาน : ยุทธศาสตร3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ6นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส6วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

หน6วยงาน
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
3
9
16
11
7
5
11
10
10
10
13
11
13
9
18
13
7
6
182

ระหว6างดําเนินการ
7
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
3
25

ยังไม6ไดดําเนินการ
2
3
2
7
ข

สรุ ป งบประมาณแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 61)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวย : บาท
งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน : พื้นฐานด)านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดําเนินงาน
Action 1+ Action 2

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,386,000

42,900,000

481,286,600

438,386,000

1.1 คาบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA)

146,249,000

1.2 คาสาธารณูปโภค

271,624,600

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

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ2าย

ร3อยละ

438,386,000
ผลการเบิกจายไตรมาส 1-4

417,873,600

20,512,400

359,794,032.53

82.07

20,512,400

-

-

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

42,900,000

42,900,000

27,300,000

27,300,000

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณNสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)

อยูระหวางดําเนินงานในงวดที่ 2 ใน 20
จังหวัด กําหนดแล)วเสร็จ 25 ม.ค.61 แต
เนื่องจากมีบางจังหวัดอยูระหวางการ
ปรับปรุงไมพร)อมให)ติดตั้งอุปกรณNและ
ขณะนี้อยูระหวางแก)ไขสัญญางวดงานและ
งวดเงิน

เบิกจายงวดที่ 1 จํานวน
13,800,000

50.55

ค

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

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

438,386,000

42,900,000

481,286,600

42,900,000

42,900,000

10,200,000

5,400,000

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน

เบิกจ2าย

ร3อยละ

10,200,000

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

554,000,000

20

5,400,000

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด)วยการจัดซื้อจัดจ)างฯ ได)ประกาศผู)
ชนะการเสนอราคาบริษัท เวสเทิรNนกรุUป
(ประเทศไทย) จํากัด วงเงินทั้งโครงการ
26,600,000 บาท วันที่ 25 กันยายน
2561

1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23
1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสNของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 27,700,000 บาท
ผูกพันงบประมาณ 3 ป
1. ป 2560 จํานวน 4,155,000 บาท
2. ป 2561 จํานวน 10,200,000 บาท
3. ป 2562 จํานวน 13,345,000 บาท
1.2 รายการผูกพันใหม
- โครงการสถาปSตยกรรมองคNกรของกระทรวงมหาดไทย

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
1–6
7 – 14
15 – 55
56 – 143

ฉ

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ส่วนกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
เปKาหมาย

งบประมาณ (บาท)

หนวย : บาท
ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเปKาหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ร<อยละ
ร<อยละ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
( จํานวนเงิน )
1.คาพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการพัฒนาและ
30,000,000
27,700,000 เบิกจายงวดที่ 1 (เดือน เม.ย.61)
75
5,540,000 20
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส2ของ
ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส2
วงเงิน 1,385,000.- บาท
สํานักงานปลัดกระทรวง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และเบิกจายงวดที่ 2 (เดือน ส.ค.62)
มหาดไทย
- จัดทํา TOR
20%
วงเงิน 1,385,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 22/2561 ลงวันที่
- จัดหาผูรับจาง
40%
2 มีนาคม 2561 กับ
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
60%
บริษัท บีทามส3 โซลูชั่น จํากัด
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
80%
วงเงินสัญญา 27,700,000 บาท - ตรวจรับงาน
100%
(540 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ครบ 24 สิงหาคม 2562)
แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 5 งวด *และหักคืนเงินลวงหน<า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที่ 1=1,385,000.- บาท (30 วัน=1 เม.ย.61) หักเงินลวงหนา 831,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 2=1,385,000.- บาท (120 วัน=30 มิ.ย.61) หักเงินลวงหนา 831,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 554,000.- บาท
*งวดที่ 3=2,770,000.- บาท (240 วัน=28 ต.ค.61) หักเงินลวงหนา 1,108,000.- บาท คงเหลือจายใหบริษัทฯ 1,662,000.- บาท
*งวดที่ 4 =13,850,000- บาท (480 วัน=25 มิ.ย.62) หักเงินลวงหนา 1,385,000.- บาท คงเหลือจาย 12,465,000.- บาท
งวดที่ 5 (สุดทาย)=8,310,000.- บาท (540 วัน=24 ส.ค.62) หักเงินลวงหนา ----- บาท คงเหลือจาย 8,310,000.- บาท
ป@จจุบัน ณ งบประมาณรายจายประจําปB พ.ศ. 2562 โครงการนี้ผูกพันงบประมาณ 3 ปB **วงเงินที่ได<รับจัดสรรเปEนวงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจายประจําปB พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจายประจําปB พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 10,200,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจายประจําปB พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 13,345,000.- บาท **
แผนงาน/งาน/โครงการ

1

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 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
(240 วัน ครบ 13 พ.ค.61)
แบDง 2 งวด
งวดที่ 1 =10,800,000.- บาท
งวดที่ 2 (สุดท+าย) =16,200,000 บาท

ไตรมาส 1 = 29%
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
ไตรมาส 2 = 55%
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
ไตรมาส 3 =74%
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
ไตรมาส 4 =100%
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

ร,อยละ
100

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
10,190,000

ร,อยละ
100

27,000,000 100.00

2

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. จัดทํา TOR =20 %
2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง =20%
3. ลงนามในสัญญา = 20%
4. ผู+รับจ+างสDงมอบงาน =20%
5. ตรวจรับ =20%

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
โครงการ
204,917,362
204,447,700
กรอบวงเงินจัดหาครั้งนี้
กรอบวงเงินสํานักงบประมาณ
226,087,000

3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประชุมวีดิทัศน.ทางไกล
(Video Conference System)
ของกระทรวงมหาดไทย
สัญญาเลขที่ 30/2561 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2561
กับบริษัท แพลท เนรา จํากัด
(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62)
(ถ+ามีเบิกจDายลDวงหน+า 15% =30,667,155.- บาท) หักออกจากงวดงานทั้ง 4 งวด)
แบDงงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด
งวดที่ 1=42,198,005.28 บาท (150 วัน=4 ต.ค.61) หักเงินลDวงหน+า 6,329,700.79 บาท คงเหลือจDาย 35,868,304.49 บาท
งวดที่ 2=58,696,934.67 บาท (300 วัน=3 มี.ค.62) หักเงินลDวงหน+า 8,804,540.20 บาท คงเหลือจDาย 49,892,394.47 บาท
งวดที่ 3=68,489,979.50 บาท (420 วัน=1 ก.ค.62) หักเงินลDวงหน+า 10,273,496.93 บาท คงเหลือจDาย 58,216,482.57 บาท
งวดที่ 4 (สุดท+าย)=35,062,780.55 บาท (540 วัน=29 ต.ค.62) หักเงินลDวงหน+า 5,259,417.08 บาท คงเหลือจDาย 29,803,363.47 บาท
ผูกพันงบประมาณ 8 ปB โดยวงเงินที่ได+รับเป]นกรอบวงเงินตั้งงบประมาณ 226,087,000.- บาท
- งบประมาณปB 2556 = 45,217,400.- บาท
- งบประมาณปB 2557 = 63,147,800.- บาท
- งบประมาณปB 2558-2561 ไมDได+รับงบประมาณ
- งบประมาณปB 2562 = 30,659,200.- บาท
- งบประมาณปB 2563 = 87,062,200.- บาท

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
อยูDระหวDางติดตั้งอุปกรณ.
ในงวดงานตามโครงการฯ
งวดงานที่ 1 จํานวน 4 ห+อง

ร,อยละ
65

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร,อยละ
-

ติดตั้งแล+วอยูDระหวDางรอสDงมอบงาน

1.ห+องประชุม 1 (ห+องราชสีห.)
อาคารศาลาวDาการ มท.
2. ห+องประชุม 2 (ห+องดํารงธรรม)

อาคารศาลาวDาการ มท.
3. ห+องประชุม ชั้น 3 (ห+อง
วิสุทธิกษัตริย.) อาคาร ศสส.สป.
4. ห+องเครื่องมือสื่อสารชั้น 4
กลุDมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
อาคาร ศสส.สป.
ขณะนี้รอสDงมอบงานเนื่องจาก
อยูDระหวDางรอแก+ไขสัญญา
และอยูDระหวDางขอเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. โครงการระบบรักษาความ
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ปลอดภัยของอุปกรณ-สารสนเทศ 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 อินเตอร-เทรด จํากัด (ผูรับจาง)
แบง 4 งวด (แบงรอยละผลการเบิกจาย) ดังนี้
งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท =20%
งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท = 26%
งวดที่ 4(งวดสุดทาย) =19,320,000.- บาท =28 %

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย
รอยละ

100

หนวย : บาท
ผลงาน

งบประมาณ (บาท)

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
27,300,000
69,000,000 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน
74
13,800,000 20.00
TORดหาบริษัทผูรับจาง
2.จั
(เฉพาะเงินงบป7 2561)
3.คณะกรรมการตรวจรับ
กํแนวทางและวิ
าหนด
ธีการตรวจรับ
4.คณะกรรมการดําเนินการฃ
ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
จัดสรร

ตามสัญญา

5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
และสงเบิกเงินแลว งวดที่ 1
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ขอแกไขสัญญางวดงาน และ
งวดเงิน

4

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
เป-าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนา
สถาป)ตยกรรมองค*กรของ
กระทรวงมหาดไทย
ผูกพัน 2 ป6 วงเงินงบประมาณ
27,000,000 บาท
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท
- ป6งบประมาณป6 2562 =
21,600,000 บาท
*ในป6งบประมาณป6 2562
สํานักงบประมาณ ไดปรับ
จากผูกพัน 2 ป6งบประมาณ เปNน

ผูก 3 ป6งบประมาณ วงเงิน
27,000,000.- บาท ดังนี้

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป-าหมาย
จัดสรร
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด *รอยละของการ รอยละ* 100*
5,400,000
รางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ
ดําเนินการหาผูรับจาง
(เฉพาะงบป62561)
กําหนดหลักเกณฑ*ที่ใชในการพิจารณาผูชนะ
การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรม
องค*กรของกระทรวงมหาดไทย
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน
(TOR)โครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรม
องค*กรของกระทรวงมหาดไทย
3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผูรับจางมา
ดําเนินงานตามโครงการฯ
**4. ดําเนินการหาผูรับจาง

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )

ร/อยละ

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร/อยละ
-

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

และกําหนดหลักเกณฑ*ที่ใชใน
การพิจารณาผูชนะการเสนอราคาฯ
2.จัดทํารางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน
(TOR) โครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรมฯ

3. ผูบังคับบัญชาเห็นชอบราง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส*

(e-Bidding) และประกาศ
และเห็นชอบใหดําเนินการหา
ผูรับจางตามโครงการฯ
4. ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ

- ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ คาเปRาหมาย 4 เปNน รอยละของการดําเนินการหาผูรับจางได และคาเปRาหมาย รอยละ 100 ไดประกาศผูชนะการเสนอราคา
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในป6 2561 ขอ **4 จากเดิม ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง หนวยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริษัท เวสเทิรน
* กรุVป (ประเทศไทย)
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท ทํางาน โดยการบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด มท. เปNน 4. ดําเนินการหาผูรับจางจางได เหตุผล ไมสามารถดําเนินการตาม
จํากัด วงเงิน 26,600,000.-บาท
ขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการของ ศสส.สป. ป6 2561 จึงขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนทํางานใหสอดคลองกับความเปNนจริง
(มีตอ)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

1. โครงการพัฒนา
สถาป)ตยกรรมองค*กรของ
กระทรวงมหาดไทย
ผูกพัน 2 ป6 วงเงินงบประมาณ
27,000,000 บาท
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท
- ป6งบประมาณป6 2562 =21,600,000 บาท
*ในป6งบประมาณป6 2562
สํานักงบประมาณ ไดปรับ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป-าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
5. อยูระหวางรอลงนามสัญญา
และขอความเห็นชอบ รมต.
ในการผูกพันงบประมาณ
เกินป6งบประมาณ

ร/อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร/อยละ

จากผูกพัน 2 ป6งบประมาณ เปNน

ผูก 3 ป6งบประมาณ วงเงิน
27,000,000.- บาท ดังนี้
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท
- ป6งบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท
(ตอ)
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เปMาหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเปMาหมาย
จัดสรร
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. โครงการกอสร)างอาคาร
- กําหนดราคากลาง = 10%
ร)อยละความสําเร็จ ร)อยละ
100
2,036,900
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ)าง=10% ของการดําเนินการ
(เฉพาะงบป:2561)
จํานวน 10 ห)อง ผูกพัน 2 ป:
- ทําสัญญาจ)าง = 10%
วงเงินงบประมาณ 10,184,200 - ดําเนินการกอสร)าง =30%(แบงงวด
บาท แบงเป@น
งาน 15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป:งบประมาณ 2561=
- ตรวจรับงานจ)าง =30%(แบงงวดงาน
2,036,900 บาท
15 งวด ๆ งานละ 2%
- ป:งบประมาณ 2562=
- ขออนุมัติเบิกจายเงินให)ผู)จ)าง=10%
8,147,300 บาท
(แบงงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

ตามสัญญา
9,550,000

สัญญาเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 30
มี.ค.61 กับ ห)างหุ)นสวนจํากัด
ภัสสรชัยมงคล ครบกําหนด 23
มิ.ย.62

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร)อยละ

ผลการเบิกจาย

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
- กําหนดราคากลาง =10%
40.67
95,500

ร)อยละ
1

- ขอเห็นชอบ/ ขออนุมัติจ)าง =10%

- ทําสัญญาจ)าง= 10%
- ดําเนินการกอสร)างงวดที่
1-2-3-4 แล)วเสร็จ = 8%
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง
งวดที่ 1 เรียบร)อยแล)ว =2%
และอยูระหวางตรวจรับงานงวดที่
2,3,4

- เบิกจายเงินงวดที่ 1 ให)ผู)รับ
จ)างเรียบร)อยแล)ว =0.67%

วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท
แบง 15 งวดงาน/งวดเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 =95,500.- บาท(29เม.ย.61)
งวดที่ 2 =477,500.- บาท(29พ.ค.61)** มีบันทึกแนบท)ายสัญญาแก)ไขงวดเงินที่ 2 ลดลง 50,638.56 บาท เนื่องจากปรับลดเสาเข็ม คงเหลือเงินงวดที่ 2=426,861.44 บาท
(มีตอ)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เปMาหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเปMาหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )

ร)อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร)อยละ

1. โครงการกอสร)างอาคาร
ชุดพักอาศัยของ ศสข.1
จํานวน 10 ห)อง ผูกพัน 2 ป: (ตอ)
งวดที่ 3 =191,000.- บาท (23มิ.ย.61)
งวดที่ 4 =668,500.- บาท(28ก.ค.61)
งวดที่ 5 =573,000.- บาท(27ส.ค.61)
งวดที่ 6 =577,500.- บาท(26ก.ย.61)
งวดที่ 7 =477,500.- บาท(26ต.ค.61)
งวดที่ 8 =955,000.- บาท(25พ.ย.61)
งวดที่ 9 =477,500.- บาท(25ธ.ค.61)
งวดที่ 10 =382,000.- บาท(24ม.ค.62)
งวดที่ 11 =477,500.- บาท(23ก.พ.62)
งวดที่ 12 =955,000.- บาท(25มี.ค.62)
งวดที่ 13 =1,432,500.-บาท(24เม.ย.62)
งวดที่ 14 =1,432,500.-บาท(24พ.ค.62)
งวดที่ 15(งวดสุดท)าย) =477,500.- บาท(23มิ.ย.62)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เปMาหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
2. โครงการตอเติมอาคาร
- กําหนดราคากลาง
ศสข.1 (อย.) ชั้นลาง
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ)าง
สัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่
- ทําสัญญาจ)าง
28 ธ.ค.60 ครบกําหนด 26 ก.พ.61 -ดํดําาเนิเนินนการกอสร)
การกอสร)าางง
เบิกจายงวด 1 งวด
- ตรวจรับงานจ)าง
-ขออนุมัติเบิกจายเงินให)ผู)รับจ)าง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเปMาหมาย
โครงการ
ร)อยละความสําเร็จ ร)อยละ
100
ของการดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

162,400

141,300

ผลงาน
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
เบิกจายเงินให)ผู)รับจ)างแล)ว

ร)อยละ
100

ผลการเบิกจาย

ร)อยละ
( จํานวนเงิน )
141,300 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย<เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร<พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ(นดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 3 (นครปฐม)

หน(วย : บาท
เปIาหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเปIาหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงซ(อมแซม
- ประกาศเผยแพร(การจัดซื้อจัดจ0างฯ
ระดับความสําเร็จ ร0อยละ 100%
อาคาร ศูนย<เทคโนโลยี
- แต(งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ของการดําเนินงาน
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 - ก(อหนี้ผูกพัน/หาผู0รับจ0าง
(นครปฐม)
- ดําเนินการฯ
สัญญาเลขที่ มท 0210.03/183/2561 - ตรวจรับงาน
ลงวันที่ 27 เม.ย.61
- อนุมัติเบิกจ(าย
ระยะเวลา 90 วัน ครบ 26ก.ค.61

แบ(งจ(าย 2 งวด งวด 288000
กับ บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น
2015 จํากัด

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

698,000

576,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร0อยละ
ร0อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ประกาศเผยแพร(การจัดซื้อ 100 576,000.00 100.00
- แต(งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางเรียบร0อย
- ก(อหนี้ผูกพัน/หาผู0รับจ0าง
ได0บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น 2015 จํากัด
- วงเงินจ0าง 576,000.- บาท
- บริษัทฯ ส(งมอบงานเมื่อ
วันที่ 26 ก.ค.61
- ผู0ควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ0างเมื่อวันที่
7 ส.ค.61
- ผวจ.นครปฐม รับทราบและ
อนุมัติเบิกจ(ายเงินงบประมาณ
เรียบร0อยแล0ว
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.5 (อุดรธานี)

หนวย : บาท
เป)าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

1. โครงการปรับปรุงอาคาร
- สํารวจตรวจสอบสถานที่และพื้นที่
ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศและ ดํ-าดํเนิานเนิการ
นการจ#ดจ#างตามระเบียบพัสดุ
การสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
- ตรวจรับงาน
ตําบลหมากแข#ง อําเภอเมือง
- เบิกจ/ายงบประมาณ
จังหวัดอุดรธานี
- รายงานผลให# ศสส.สป.
สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่
12 ธ.ค.60 กับ ห#างหุ#นส/วนจํากัด
เอสพี เฟอร2นิเจอร2อุดรธานี
ระยะเวลาดําเนินการ 75 วัน
ครบกําหนด 25 ก.พ.61
แบ/ง 2 งวด ดังนี้
งวด 1 = 89,305.- บาท (26 ม.ค.61)
งวด 2= 79,195.- บาท (25 ก.พ.61)

ร#อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

คา
เป)าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

211,000

168,500

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม รอยละ (จํานวนเงิน) รอยละ
(2)
ตรงตามเป-าหมายส/งมอบ 100
168,500
100
ส/งมอบงานวันที่ 20 ธ.ค.60
ตรวจรับแล#วเสร็จวันที่
26 ธ.ค.60
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)
เปAาหมาย
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
แผนงาน/งาน/โครงการ
คา
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ
เปAาหมาย
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>งรอยละผลการเบิกจ>ายเงิน 3 งวด ดังนี้
งวด 1=225,000 บาท =25%
งวด 2= 360,000 บาท = 40%
งวด 3= 315,000 บาท = 35%

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

1,250,500

900,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร@
อ
ยละ
ร@อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม
(จํานวนเงิน)
(2)
1. กําหนดราคากลาง/
95
585,000
65
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 =10%
6.ตรวจรับงานงวดที่ 1-3 =15%
7.สรุปผลดําเนินการอนุมัติเบิกจ>ายเงิน งวดที่ 1และงวด 2= 10%

*ผลการเบิกจ>ายงวดเงิน งวดที่ 1=25% งวดที่ 2=40% รวม65%
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 ป8 ป8 2561 จํานวน
1,732,700.- บาท ป8 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
(เฉพาะงบป82561)
2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง =10 %
3.ขออนุมัติราคากลาง= 10%
ขั้นตอนและหรือวิธี
การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสรางฯ =10%

ผลงาน
รอยละ ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 67
ศสข.12 (สงขลา) สงมอบพื้นที่

ใหกับผูรับจาง ผูรับจางกําลัง
ดําเนินการตามงวดงาน

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
(มีตอ)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
รอยละ ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

งวดที่ 6= 737,298.48 บาท
งวดที่ 7= 737,298.48 บาท
งวดที่ 8= 742,466.46 บาท
งวดที่ 9= 742,466.46 บาท
งวดที่ 10= 742,466.46 บาท
งวดที่ 11= 736,437.15 บาท
งวดที่ 12= 878,556.60 บาท
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แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนกลาง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. ฝายบริหารทั่วไป

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
- งานรับ-สง จัดเก็บ แจงเวียนกฎหมาย รอยละความสําเร็จ รอยละ
95
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินการ
- งานรวบรวมสถิติขอมูล
- งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- งานธุรการตางๆ และงานกิจกรรมพิเศษ

- งานวางแผน วิเคราะห:และจัดทําคําขอ รอยละความสําเร็จ รอยละ
งบประมาณรายจายประจําปA และเพิ่มเติม ของการดําเนินการ
- งานจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบ
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2562

100

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

หนวย : บาท

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
หนังสือรับ 1,987 ฉบับ
หนังสือสง 4,028 ฉบับ
หนังสือเวียน - ฉบับ
สถานการณ:ปกติ
- งานแสดงมุทิตาจิตตอผู
เกษียณอายุราชการ
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.
2561
การจัดทําขอมูลและเอกสาร
ประกอบคําของบประมาณ
รายจายประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบรอย
แลว

25

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

100

-

ร7อยละ

ร7อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

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

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

หนวย : บาท

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร7อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
จัดสรรงบประมาณรายจาย
82.07
ประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แก ศสข.1-12
ครั้งที่ 1 และติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปAงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผลการเบิกจาย
ร7อยละ
( จํานวนเงิน )
359,794,032.53 82.07
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
3. ฝายพัสดุสื่อสาร

3. ฝายพัสดุสื่อสาร (ตอ)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
งานควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ:
- งานซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ:ของ
ศสส.สป.
- งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ: 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

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

หนวย : บาท

ผลดําเนินการ
ร7อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
กํากับการดําเนินโครงการเชา 90
ใหเปHนไปตามสัญญา
9 โครงการ
กํากับการดําเนินโครงการจาง
ใหเปHนไปตามสัญญา
5 โครงการ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

600,000 600,000 บัตรเติมน้ํามัน

91

100

646,107

100

587,370

91

100

460,000

646107 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 18/2561
ลงวันนทีที่ ่31
9 พฤศจิ
ลงวั
ตุลาคมกายน
25602559
460,000 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2561
ลงวันนทีที่่ 30
9 พฤศจิ
ลงวั
พฤศจิกกายน
ายน2559
2560

90

414,000

90

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ

100

3,102,166 3,102,166 สัญญาจางรายบุคคล
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

183,666.10

ร7อยละ

1,908,044.33

30.611

61.51

100

42,680 64.67

100

42,800

100

5/2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.
เป+าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

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

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป+าหมาย
โครงการ
ของการดําเนินการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินการ

100

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

35,310

ตามสัญญา

หนวย : บาท

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560

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

ร7อยละ

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

35,310

ร7อยละ

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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 วิเคราะห7
- จัดทํารายงานเป)นรูปเลม
- รางหนังสือ นําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7 นําออกเผยแพร
ทางเว็บไซต7ของ 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 4 เลม

รอยละ
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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)
ดําเนินการเรียบรอยแลว

รอยละ
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-

โครงการตาง ๆ
- รวบรวมขอมูลจากการรายงาน
ประมวลผล
- จัดทํารายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
ทราบและอนุมัติ
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7 นําออก
เผยแพรทางเว็บไซต7
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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 วิเคราะห7
- จัดทํารายงานเป)นรูปเลม
- รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา
- ประสานผูดูแลระบบเว็บไซต7 นําออก
เผยแพรทางเว็บไซต7
4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ
และอุปกรณ7 ICT ของ ศสส.สป. อุปกรณ7 ICT
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ7
ICT รายเดือน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสารที่ได เลม
4
จัดทําเป)นรูปเลม
ไตรมาสละ 1 เลม

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ7
ICT 1 เดือน/ชุด

ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 4 เลม

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 12 ชุด

รอยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
-

100

-

รอยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
กลุมงานติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
5. การติดตาม การตรวจซอมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ
การบํารุงรักษาอุปกรณ7ดาน ICT ซอมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ7ดาน
ICT
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
จากสวนกลางและจาก ศสข. 1 – 12
- ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน
- สรุปผลการตรวจซอม และการบํารุง
รักษาอุปกรณ7 ICT รายเดือน
6. การติดตามประเมินผลการ
- รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน
เชาวงจรสื่อสารสัญญาณ
ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ
ความเร็ว 2 Mbps
ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร7เมชั่นไฮเวย7
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
ระบบและอุปกรณ7
ICT 1 เดือน/ชุด

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 12 ชุด

รอยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
-

รอยละ
-

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใชงาน
ปกติ หรือเกิดความ
ขัดของ ณ จุดใดบาง
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 12 ชุด

100

-

-

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการใช
งานดาวเทียม
และ ใหบริการ
รถดาวเทียม
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 12 ชุด

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7 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
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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
- กําหนดเกณฑ7การประมวลผลความ
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
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต7ของ 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)

ดําเนินการแลวเสร็จ

รอยละ

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

-

รอยละ

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7 นําหนังสือสั่ง
การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี
สสวนเกี
วนเกี่ย่ยวของช
วของชวยดํ
วยดําาเนิ
เนินนการ
การ
- รวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูรับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.
- จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุด
แบบสอบถาม
- กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม
ลงในโปรแกรม SPSS
- บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss
- กําหนดเกณฑ7การประมวลผล
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
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)
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.
- ประสานผูดูแลเว็บไซต7นําสรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน
บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง
เว็บไซต7ของ ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
แกไขปCญหาใหกับผูใชงาน

หนวย : บาท
งบประมาณ (บาท)
จัดสรร
ตามสัญญา
-

-

ผลงาน
ร+อยละ ผลการเบิกจาย ร+อยละ
ผลดําเนินการ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการตามภารกิจ
100
และการรองขอจาก
หนวยงาน 1 เว็ปไซต
(เว็ปไซตมูลนิธิสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
(106 เรื่อง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
(266 เรื่อง)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
(8 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
(236 เว็บไซต)

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
และการรองขอ
(3 เรื่อง)

ดําเนินการตามการรองขอจาก
หนวยงาน (4 ระบบ)
1. ระบบประเมินความพอใจ
และไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียในงาน

-

-

-

50
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
งานและแกไขปCญหาใหกับผูใชงาน

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 )
บริการของ ศสส.สป.(กตป.)
2.ระบบจดเก็บขอมูลสวนสมเด็จ 95
พระศรีนครินทร สวนสมเด็จยาฯ

(มูลนิธิฯ)
3. ระบบประมวลผลขอมูล
โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมวด

ไฟฟfา, ยาเสพติด)
4. ระบบแผนงาน/โครงการ
ภาคเหนือ

ตาม
ความ
ตองการ
ของ
ผูบริหาร

90
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 )
ดําเนินการตามการรองขอจาก หนวยงาน (4 ระบบ)
1. ระบบประเมินความพอใจ
50
และไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียในงาน
บริการของ ศสส.สป.(กตป.)
2.ระบบจดเก็บขอมูลสวนสมเด็จ 95
พระศรีนครินทร สวนสมเด็จยาฯ

(มูลนิธิฯ)
3. ระบบประมวลผลขอมูล
โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมวด

ไฟฟfา, ยาเสพติด)
4. ระบบแผนงาน/โครงการ
ภาคเหนือ

ตาม
ความ
ตองการ
ของ
ผูบริหาร

90
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
งานและแกไขปCญหาใหกับผูใชงาน
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 4 (ก.ค.61 - ก.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
งานและแกไขปCญหาใหกับผูใชงาน
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 4 (ก.ค.61 - ก.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
งานและแกไขปCญหาใหกับผูใชงาน
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 )

ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจากไมมีหนวยงาน
รองขอ

-

-

- นําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงตามความตองการ

- สงมอบขอมูล
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
งานและแกไขปCญหาใหกับผูใชงาน

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 4 (ก.ค.61 - ก.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 )
ดําเนินการตามคํารองขอ
100
(25 คน)

ดําเนินการตามคํารองขอ
(1 ครั้ง)

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
รอยละของ
ระบบ
100
รักษาและติดตั้งระบบปfองกัน
และติดตั้งระบบปfองกันไวรัส
หนวยงานที่รองขอ
ไวรัส
- รับแจงจากผูขอใชบริการ
(รอยละ 100)
- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่จะติดตั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมปfองกันไวรัส NOD32
- ทําการอัปเดทโปรแกรมปfองกันไวรัส
ใหเป]นปCจจุบัน
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 )
ดําเนินการตามคํารองขอ
100
(20 เครื่อง)

ดําเนินการตามคํารองขอ
(93 ครั้ง)

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 )
ดําเนินการตามคํารองขอ
100
-

ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 100

199,000.00

100

เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน

12 เดือน ๆ ละ 16,583.33บาท
เดือน ก.ย.61=16,583.34 บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 100 23,100,000.00 100
เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือน ๆ ละ 1,925,000.-บาท

ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 100
เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือนๆ ละ 112,500.-บาท

1,350,000

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 100 24,000,000
100
เดื
อ
น
ต.ค.60ก.ย.61
จํ
า
นวน
ขอมูลระบบอินเตอรเน็ตแบบ
อินเตอรเน็ตแบบองคกรพรอมอุปกรณ
องคกรพรอมอุปกรณบริหาร
บริหารจัดการ
12 เดือนๆ ละ 2,000,000.-บาท
จัดการ
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
22. โครงการจางบํารุงรักษา
ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม
10,440,000
10,440,000 ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต 100 10,440,000
100
เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ แกไขระบบรักษาความปลอดภัย
และการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
12 เดือนๆ ละ 870,000.-บาท
- จัดทํา TOR
- จัดหาผูรับจาง
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กํากับตรวจสอบผูรับจาง
- ตรวจรับงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป@าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
1. โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบกลอง
โทรทัศน2วงจรป3ด (CCTV) ใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.1 จังหวัดนราธิวาส
1.2 จังหวัดยะลา
1.3 จังหวัดปCตตานี
1.4 จังหวัดสงขลา
1.5 จังหวัดสตูล
2.โครงการเชาใชเชื่อมโยงระบบ
กลองโทรทัศน2วงจรป3ด (CCTV)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
3.โครงการเชาบริการสง
ขอความสั้น Short Messaging
Service:SMS

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป@าหมาย
จัดสรร
โครงการ
22,635,145.00

ตามสัญญา
-

งบประมาณ 2561 จากสวนกลาง
ไปตั้งจายสวนภูมิภาค

1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจาง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ
1.จัดทํา TOR
2.จัดซื้อจัดจาง
3.ลงนามสัญญา
4.ตรวจรับ

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
โอนจัดสรรใหกับจังหวัดแลว

ร3อยละ
-

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร3อยละ
-

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

-

-

-

3,064,161
8,468,500
4,554,500
4,146,262
2,401,722
21,000,000

20,899,200

จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
ตรวจรับและเบิกจายเงินตั้งแต

100
100
100
100
100
100

20,899,200

100

90

13,584.75

90

เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือน ๆ ละ 1,741,600.- บาท

-

-

-

300,000

300,000
เบิกตั้งแต ต.ค.60-ส.ค.61
(เบิกจายตามการ จํานวน 11 เดือน เบิกตามการ
ใชงานจริง)
ใชจายจริง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป@าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
4.การเชาใชบริการชองสัญญาณ
ดาวเทียมยานความถี่ C-Band
จํานวน 7-18 Transponder
สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่
28-ธ.ค.-60
5.โครงการจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบประชุมผานวีดิ
ทัศน2ทางไกล (Video
Conference)

6.การเชาใชบริการระบบสื่อสาร
ผานดาวเทียมพรอมอุปกรณ2และ
การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. จัดทํา TOR
2. จัดหาตัวผูรับจาง
3. ลงนามในสัญญา
4. ตรวจรับ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป@าหมาย
จัดสรร
โครงการ
28,000,000

ตามสัญญา
27,600,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ตรวจรับพัสดุตั้งแต

ร3อยละ

ผลการเบิกจาย

ร3อยละ

100

( จํานวนเงิน )
27,600,000

-

-

-

100

5,892,000

100

100

เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือน ๆ ละ 2,300,000.- บาท

1.อยูในขั้นตอนของการการจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2.อยูระหวางการจัดทําราคากลาง

-

-

-

9,000,000

-

1. จัดทํา TOR
2. จัดหาตัวผูรับจาง
3. ลงนามในสัญญา
4. ตรวจรับ

-

-

-

6,000,000

5,892,000

ไมดําเนินการจางบํารุงรักษา
และซอมแซมระบบประชุม
ผานวีดิทัศน2ทางไกล (Video
Conference) เนื่องจากไดรับ
งบลงทุนมาดําเนินการและได
ผูรับจางแลว
ตรวจรับพัสดุตั้งแต
เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือน ๆ ละ 491,000.- บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป@าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
7.การเชาใชบริการระบบเชื่อมโยง 1. จัดทํา TOR
ระบบสื่อสารขอมูลแบบไรสาย
2. จัดหาตัวผูรับจาง
(Wireless LAN) ผานดาวเทียม 3. ลงนามในสัญญา
สําหรับพระตําหนักภูพิงค2ราช
4. ตรวจรับ
นิเวศน2 ภูพานราชนิเวศน2
ทักษิณราชนิเวศน2 วังไกลกังวล
และอาคารที่ประทับโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม
สัญญาเลขที่ 14/2561 ลงวันที่
29 ธค. 60
8.งานบริการระบบการประชุม ใหบริการระบบการประชุมผานระบบ
ทางระบบวีดีทัศน2ทางไกล
วีดีทัศน2ทางไกล (Video Conference)
(Video Conference)
กับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ตางๆ ที่รองขอ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป@าหมาย
โครงการ
-

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

5,000,000

4,920,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ตรวจรับพัสดุตั้งแต

ร3อยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
4,920,000

100

-

ร3อยละ
100

เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน
12 เดือน ๆ ละ 410,000.- บาท

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ในการใหบริการ
ระบบการประชุม
วีดีทัศน2ทางไกล
(Video
Conference)

100

-

-

20 ครั้ง

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป@าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9.งานบริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ2 หองประชุม
กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ใหบริการระบบโสตทัศนูปกรณ2ประจํา
หองประชุมกระทรวงมหาดไทย ใหกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ตางๆ ที่รองขอใชหองประชุม
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม

10.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ การตรวจสอบ/ตรวจซอม/
ซอม/บํารุงรักษาระบบโทรศัพท2/ บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท2/โทรสาร
โทรสาร กระทรวงมหาดไทย
ภายใน สป.มท
11.การใชงานระบบสื่อสาร
ดาวเทียม ของศูนย2เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.
มท. (ติดตั้ง/รื้อถอน)

ภารกิจถวายความปลอดภัย แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และบรมวงศานุวงศ2ทุกพระองค2ขณะ
เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือ
ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่
ทั่วประทศ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
รอยละความสําเร็จ
ในการใหบริการ
ระบบโสตทัศนูป
กรณ2หองประชุม
พรอมการทดสอบ
ระบบใหพรอม
ใชงาน
เวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจสอบ/
ตรวจซอม/
บํารุงรักษา
รอยละความสําเร็จ

หนวยนับ คาเป@าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ

รอยละ

100

-

-

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
87 ครั้ง

เวลาเฉลี่ย

100

-

-

รอยละ

100

-

-

ร3อยละ

ผลการเบิกจาย

ร3อยละ

100

( จํานวนเงิน )
-

100 ครั้ง

100

-

-

6 ครั้ง

100

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
กลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

หนวย : บาท
เป@าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
12. งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซอม/บํารุงรักษาระบบ
สื่อสารดาวเทียม
13. งานบริการการตรวจสอบ/
ตรวจซอม/บํารุงรักษาระบบ
สื่อสารเพื่อความมั่นคง (CCTV)
มท.

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
การตรวจสอบ/ตรวจซอม/บํารุงรักษา
ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย2เทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
การตรวจสอบ/ตรวจซอม/บํารุงรักษา
ระบบสื่อสารกลองวงจรป3ด ของ
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป@าหมาย
โครงการ
เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลีย่
100
ตรวจสอบ/
ตรวจซอม/
บํารุงรักษา
เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลีย่
100
ตรวจสอบ/
ตรวจซอม/
บํารุงรักษา
(ตรวจสอบสัปดาห2
ละ 1 ครั้ง)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
40 ครั้ง

15 ครั้ง

ร3อยละ

ผลการเบิกจาย

100

( จํานวนเงิน )
-

100

-

ร3อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.โครงการจางบํารุงรักษาและ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ซอมแซมแกไขอุปกรณ2เชื่อมโยง 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
เครือขายระบบสื่อสารของ
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
กระทรวงมหาดไทย
แนวทางและวิธีการตรวจรับ
สัญญาเลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
13 กรกฎาคม 2561 เริ่มวันที่ 5.รายงานผลการตรวจรับ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย
รอยละ

100

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

13,000,000

5,258,709.68

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ตรวจรับพัสดุตั้งแต
100
5,258,709.68 100
วันที่ 16 ก.ค.61-30 ก.ย.61
2 เดือน 16 วัน เรียบรอยแลว

16 ก.ค.61-30 ก.ย.61 รวม 2 เดือน
16 วัน รวมเปAนเงินทั้งสิ้น 5,258,709.68 บาท
แบงเปAน 16-31 ก.ค.61=1,078,709.68 บาท
1 ส.ค.61-30 ก.ย.61 จํานวน 2 งวด

งวดละ 2,090,000.- บาท
2.โครงการจางบํารุงรักษาและ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ซอมแซมแกไขอุปกรณ2เครื่องมือ 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
สื่อสารและเครือขายของสํานักงาน 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดวยระบบ แนวทางและวิธีการตรวจรับ
ทางดวนขอมูลระยะที่ 1,2 และ3 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
สัญญาเลขที่ ศสส.จ.58/2561 5.รายงานผลการตรวจรับ
ลว.15 มิ.ย61 เริ่ม 16 มิ.ย.61ถึง
30 ก.ย.61 รวม 3 เดือน 15 วัน

100

รอยละ

100

4,200,000

1,215,987.50 ตรวจรับตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.61 100.00
ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 จํานวน
3 เดือน 15 วัน เรียบรอยแลว

1,215,987.50

100.00
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
3.โครงการจางบํารุงรักษา
1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ซอมแซมแกไขระบบโทรศัพท2 IP 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
Phone ของกระทรวงมหาดไทย 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
สัญญาเลขที่ 12/25561 ลงวันที่ แนวทางและวิธีการตรวจรับ
28ธ.ค.60 ตั้งแต 1 ต.ค.60 ถึง 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
30 ก.ย.61 จํานวน 12 เดือนๆละ 5. รายงานผลการตรวจรับ
1,830,000 บาท รวม 21,960,000 บาท
4.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทํารางขอบเขตของงาน TOR
ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 196 2.จัดหาบริษัทผูรับจาง
วงจร สัญญาเลขที่ 5/2561
3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด
ลงวันที่ 8 ธ.ค.60 ระยะเวลา12 แนวทางและวิธีการตรวจรับ
เดื
อน
(1ต.ค.60-30ก.ย.61)
วงเงิน
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
135,000,000.- บาท เดือนละ 5.รายงานผลการตรวจรับ
11,250,000.- บาท ทั้งนี้ การ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
100

100

เป=าหมาย
หนวยนับ คาเป=าหมาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
21,960,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
100
21,960,000
100
ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
อัตราเดือนละ1,830,000บาท
ตามสัญญา

รอยละ

100

23,532,400

รอยละ

100

135,000,000 135,000,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
อัเดืตอรานละ 11,250,000 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง

100

134,889,985.69 99.92

เบิกจายรายเดือน หักคาปรับลดวงจร

ที่ขัดของ แลวจึงเบิกจาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
แผนงาน/งาน/โครงการ
5.โครงการเชาใชบริการทอรอย
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา
5 เสนทาง5 เสนทาง
สัญญาเลขที่ 15/2561 ลงวันที่
29 ธ.ค.60 ตั้งแต 1 ต.ค.60 ถึง
30 ก.ย.61 รวม 12 เดือน
รวมเปAนเงิน 2,499,948.- บาท
เดือนละ 208,329.- บาท
6.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ
ระบบโทรศัพท2 ISDN แบบ PRI
จํานวน 1 วงจร และแบบ BAI
จํานวน 264 เลขหมาย

7.โครงการเชาบริการเชื่อมโยง
ระบบโทรศัพท2เครือขาย
มหาดไทยกับกรมที่ดิน(อาคาร
ศูนย2ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา)

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

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
รอยละ
รอยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
100 2,499,948.00 100
ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 208,329 บาท

รอยละ

100

2,500,000

2,499,948

100

รอยละ

100

786,989

774,252

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
อัเดืตอรานละ 64,521 บาท
หักคาปรับลด เบิกจายตามที่
ใชงานไดจริง

100

772,692.08

99.80

100

รอยละ

100

549,989

540,100

ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง
ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 45,008.33 บาท

100

540,100.00

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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.ประมวลผลหลักสูตรที่ไดจากการสํารวจฯ บุคลากรดาน
และวางแผนในการรางหลักสูตรอบรม ไอซีทีประจําป*
3.กําหนดหลักสูตร หัวขอวิชา
งบประมาณ
4.กําหนดกลุมเปCาหมาย
พ.ศ. 2561
5.ประมาณการคาใชจาย
6.จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร

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

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย

( จํานวนเงิน )
100 ไมไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ

1.ศึกษา วิเคราะห@ ทบทวน
100
หลักสูตรอบรมที่ผานมา
2. ประมวลผลหลักสูตรที่ไดจากการ
สํารวจฯ และวางแผนในการราง
หลักสูตร
3. กําหนดหลักสูตร หัวขอวิชา
4. กําหนดกลุมเปCาหมาย

ไมไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ

ร-อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
บุคคลดานไอซีที ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2561

7.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ตอ ปมท.
8.แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของสง
รายชื่อบุคลากรเขารับการอบรม/
รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน
9.ประสานงานดานการอบรม (เชิญ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ผลการเบิกจาย

ร-อยละ
( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
5. การฝ.กอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ 100
467,000 100.00
กลองโทรทัศน@วงจรปFด (CCTV)
ร-อยละ

วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณ@

อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม)
10.ยืมเงินทดรองราชการ
11.จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
12.จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม
13.รวบรวม/สงหลักฐานหักลางเงินยืมฯ
14.ประเมินผลการอบรม
15.สรุปผลการอบรม
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
ดานไอซีที ยอนหลัง 5 ป*
อบรมตามสัญญาจางของ ศสส.สป.
ของขอมูล
3.รวบรวมขอมูลของบุคลากรที่ผาน
บุคลากร
การอบรมที่ใชงบประมาณของ ศสส.สป. ที่ผานการอบรม
4. บันทึกขอมูล
ดานไอซีทีของ
5. ตรวจสอบความถูกตอง
กระทรวง
6. ประมวลผล/วิเคราะห@
มหาดไทย
7. นําเสนอผูบังคับบัญชา
4.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง
ครั้ง
12
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร@
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร@ของ
ที่มีการประชุม
ของกระทรวงมหาดไทย
ของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
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 8 ครั้ง

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย

50

( จํานวนเงิน )
-

100

-

ร-อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
1.สํารวจครุภัณฑ@ภายในหนวยงาน
ของการดําเนินงาน
ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใชงาน
เกินกวา 7 ป*
2.รวบรวมขอมูล/ประมวลผลการสํารวจ
3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร@ ตามความ
จําเปQนของหนวยงาน
4.จัดทําแผนความตองการครุภัณฑ@
คอมพิวเตอร@ของหนวยงานในสังกัด
สป.มท.

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร-อยละ

ผลการเบิกจาย

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
( จํานวนเงิน )
ทําแผนเสร็จเรียบรอยแลว โดย
100
เสนอของบประมาณป* พ.ศ.2562
และไดรับจัดสรรเปQนที่เรียบรอยแลว

ร-อยละ
-
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ศสข. 1 - 12

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 มีขั้นตอนดังนี้

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

จํานวนครั้งที่เขา
ทําการนิเทศและ
ครบทั้ง 5 จังหวัด

ครั้ง

2 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

0

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร7อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
เดินทางไปราชการเพื่อ
100
บํารุงรักษาเชิงป'องกัน
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2
ICT ที่จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด
ครั้งที่ 1 ระหว9างวันที่ 2-5
เมษายน 2561 เปHนเงิน
13,820 บาท ครั้งทื่ 2
ระหว9างวันที่ 6-10 ส.ค.61
เปHนเงิน 19,140.- บาท
เดินทางไปนิเทศงานที่จังหวัด
ในข9าย 5 จังหวัด ครั้งที่ 1
ระหว9างวันที่ 18-22 มิ.ย.61
เปHนเงิน 17,940.- บาท
ครั้งที่ 2 ระหว9างวันที่ 14-17

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
32,960

33,120

ร7อยละ
100

100

ส.ค.61 เปHนเงิน 15,180.- บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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/รับทราบปKญหาและอุปสรรค
- รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชา
- เผยแพร9ทางเว็ปไซต2
3.โครงการจัดลางทําความ
จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับ
ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง
ประจําสํานักงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ'า
และเปHนการยืดอายุการใชงานของ
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) )

เบิกจ9ายใหกับผูรับจางแลว

ร7อยละ

100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร7อยละ

9,041.50 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
4.โครงการจางเหมา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานตําแหน9ง
เจาหนาที่ระบบสารสนเทศ

5.โครงการจางเหมาตําแหน9ง
พนักงานบริการ

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

ร7อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ทําสัญญาจางเหมา จนท.
100
ระบบงานสารสนเทศและ
การสื่อสาร จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
15,000 บาท
ทําสัญญาจางเหมา
100
ตําแหน9งพนักงานบริการ
จํานวน 1 คน จํานวน
12 เดือน ๆ 9,000 บาท

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
180,000

108,000

ร7อยละ
100

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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

ร7อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต2
100
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

ร7อยละ
100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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

ร7อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ใหบริการประชุมระบบ VCS
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร7อยละ
-

ตามที่มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ

ไตรมาส 1 จํานวน 18 ครั้ง
ไตรมาส 2 จํานวน 12 ครั้ง
ไตรมาส 3 จํานวน 11 ครั้ง
ไตรมาส 4 จํานวน 7 ครั้ง
รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง

-

-

ไตรมาส 1, 2 ,3 ,4 ร
ระบบสื่อสารและอุปกรณ2 ICT
สามารถใชงานไดปกติ

100

-

-

60

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
9.โครงการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให
รอยละ
รอยละ
100
Website
สามารถเขาถึงขอมูลข9าวสารไดสะดวก
ความสําเร็จ
- Internet
รวดเร็ว และสามารถใหบริการไดอย9างมี
ของการ
- Intranet
ประสิทธิภาพ ทันต9อสถานการณ2และ
ดําเนินการ
ทันสมัย
ตามภารกิจ
- ออกแบบความตองการของเว็ปไซต2
- เลือกแบบตามความตองการ
- พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)
- นําเขาขอมูล
10.โครงการติดตามความกาวหนา ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
การใชงานระบบป'องกันไวรัสแบบ ระบบป'องกันไวรัสเปHนประจําทุกวัน
ของการดําเนินการ
องค2กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ - ประสานกับหน9วยงานส9วนกลางที่
จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด
รับผิดชอบดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปKญหา
- รายงานให ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ
ทุกสัปดาห2
- รายงาน ผอ.ศสส.สป.
- นําลงเว็บไซต2

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร7อยละ

( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) )
ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต2
100
ของ ศสข.1 (อย.) ใหมีความ
สวยงามทันสมัย และสามารถ
ใชงาน เปHนแหล9งคนควา
ขอมูลที่ถูกตองเปHนจริง และ
เปHนปKจจุบัน จํานวน 12 เดือน

ตรวจสอบการใชงานของ
ระบบป'องกันไวรัส เปHน
ประจําทุกวัน จํานวน 12
เดือน

75

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

-

ร7อยละ
-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
11.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ2ที่จําเปHนต9อ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ
ปฏิบัตงานดานเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพื่อใหการทํางาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจาง
ซ9อมอุปกรณ2ต9าง ๆ ใหสามารถใชงานได
อย9างมีสิทธิภาพ
- ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย
- ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง/ซื้อ
- จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ
- ตรวจรับงานจาง/วัสดุ
- ขออนุมัติเบิกจ9ายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร7อยละ

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

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
76,641.36

ร7อยละ
100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช*งานระบบ จํานวนเอกสารสรุป ชุด
12
ปDองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร#
ผลการตรวจสอบ
บํารุงรักษาการใช*งาน
ลูกขายแบบองค#กรของ ศสข.2
(ชลบุรี) และจังหวัดในขาย
ระบบปDองกันไวรัส
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ
1 เดือน/ชุด
ผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

หนวย : บาท
ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร:อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

-

-

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

-

-

60

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ#สื่อสัญญาณของ ศสข.2
(ชลบุรี)
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*
- สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ

เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร:อยละ

30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

จํานวนเอกสาร
สรุปผลการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาและ
อุปกรณ#สื่อสัญญาณ
1 เดือน/ชุด

ชุด

12

-

-

- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

-

-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
คา
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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

-

-

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

12

ผลดําเนินการ

ร:อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)

-

-

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน
อุปกรณ#เครือขาย อุปกรณ#สื่อสาร - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ
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
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ

พร*อมข*อเสนอแนะ

เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ

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

ชุด

12

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

-

ตามสัญญา

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด

ร:อยละ

30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

-

ร:อยละ

-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ
จํานวนเอกสาร
ชุด
12
สรุปผลการ
ตรวจสอบ
ซอมอุปกรณ#
เครือขาย และ
อุปกรณ#สื่อสาร
1 เดือน/ชุด

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร:อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ

พร*อมข*อเสนอแนะ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน
อุปกรณ#เครือขาย, อุปกรณ#
สื่อสารและดาน ICT

หนวย : บาท
เป>าหมาย
คา
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC
งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ

ร:อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- ผานการจัดทําแผนการ
10
ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
10
การดําเนินงาน
- ดําเนินงานตรวจสอบตาม
30
แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20
รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
คา
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
ร*อยละความสําเร็จ ร*อยละ
87.5
4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ลูกขายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกขายเพื่อรับฟWงปWญหา ในการดําเนินงานฯ
(ร*อยละ 6.25 /
ถึงปWญหาและอุปสรรคของแตละ 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 /
ปCงบประมาณ)
- รับทราบปWญหาและอุปสรรคในพื้นที่
และเสนอแนะให*คําปรึกษา พร*อมแลกเปลี่ยน

ความรู*ระหวางกัน
- ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซอม
พร*อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน
กรณีที่พบวาอุปกรณ#สื่อสารขัดข*อง
- บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ของแตละจังหวัดในขาย

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

60,000

-

ผลดําเนินการ

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย

ร:อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
100.00 40,480
67.47
ดําเนินการครั้งที่ 1
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ระหวางวันที่ 17-19
ม.ค.61
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
ระหวางวันที่ 21-23 ก.พ.61
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

และจังหวัดตราด ระหวางวันที่
21-23 มี.ค.61
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นครนายก และปราจีนบุรี
ระหวางวันที่ 21-24 พ.ค.61
ดําเนินการครั้งที่ 2
- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก*ว

ระหวางวันที่ 23-26 ก.ค.61
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ลูกขายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ
ถึงปWญหาและอุปสรรคของแตละ
จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป.(ตอ)

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

หนวย : บาท
เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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/
ปDองกันไฟฟDาจากคูสายตอนนอกที่เข*ามา จังหวัด)
เชื่อมตอตู*ชุมสายโทรศัพท# MD110
-จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา
- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม
แผนงานที่กําหนดไว*

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร:อยละ

- ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดระยอง

จันทบุรี และจังหวัดตราด
ระหวางวันที่ 22-25 ก.ย.61

ร*อยละ

75

45,000

-

ไตรมาสที่ 4
- ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
ระหวางวันที่ 21-24 พ.ค.61

100

34,920

77.60

- ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก
และจังหวัดปราจีนบุรี ระหวาง
วันที่ 17-20 ก.ค.61
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
- ดําเนินการตามแผนงาน
จังหวัดสระแก*ว จังหวัดตราด
ระหวางวันที่ 3-7 ก.ย. 61

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร:อยละ

จังหวัดในขาย ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด*วยการเบิกคาใช*จายในการ
เดินทางไปราชการฯ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
คา
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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 4

ร:อยละ
75

ผลการเบิกจาย

ร:อยละ
( จํานวนเงิน )
95,280
79.40

1. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวาง
เครือขายสื่อสารถวายความปลอดภัย

แด ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตน-

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จทรงติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE

ณ โรงเรียนวัฒนานคร อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก*ว

ระหวางวันที่ 19-21 ส.ค.61
2. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวาง
เครือขายสื่อสารถวายความปลอดภัย

แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

69

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 - สรุปการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ
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
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร:อยละ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ
หมูบ*านเด็กเฉลิมพระเกียรติ
(บ*านนาสร*าง) ตําบลนครปฐม
อําเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ระหวางวันที่ 16-19 ก.ย.61
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
คา
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
7.การจ*างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ*างเหมาทําความสะอาด
ร*อยละ
ร*อยละ
100
อาคารศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสํานักงานศูนย#เทคโนโลยี
ความสําเร็จ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ในการเบิกจาย
ประจําปCงบประมาณ 2561
งบประมาณ=
(จําานวนครั
นวนครั้ง้ง
จํานวน 1 คน
(จํ
- ได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ
ประจําปC 2561 ของ ศสข.2 ชลบุรี
- ดําเนินการจัดหาการจ*าง
- ขออนุมัติจัดจ*างและทําสัญญาจ*าง
- ตรวจรับงานจ*างและรายงานผล
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

99,600
ตอปC

8,300
ตอเดือน

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไตรมาสที่ 1+2+3+4
ดําเนินการตามสัญญาจ*าง
เหมาและได*มีการเบิกจาย
คาจ*างไปแล*ว จํานวน 12 งวด
(ต.ค.60-ก.ย.61)

ร:อยละ
100

ผลการเบิกจาย

ร:อยละ
( จํานวนเงิน )
99,600
100

ความสําเร็จใน
การดําเนิน
การจ*าง
/จํานวนครั้งใน
การเบิกจาย
งบประมาณ) X
100 และให*นํามา
คิดเป^นไตรมาส
โดยนําผลที่ได*หาร
4 (ไตรมาส)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
8.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย# ดําเนินการจัดสงเจ*าหน*าที่ของ ศสข.2
ในด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและ (ชลบุรี) เข*ารับการฝlกอบรมในโครงการ
ตาง ๆ โดยพิจารณาตามหน*าที่ที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
และ Competency ของบุคลากร
-ได*รับแจ*งหลักสูตรการอบรมฯ
-ดําเนินการสงรายชื่อเจ*าหน*าที่ของ
ศสข.2 (ชบ.) เพื่อเข*ารับการฝlกอบรมฯ
-ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
-ทําหนังสือสงตัวผู*เข*าฝlกอบรม
-ผู*เข*าฝlกอบรมรายงานผลการฝlกอบรม
ตอผู*บังคับบัญชาหลังผานการฝlกอบรม
-ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
เดินทางไปฝlกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด*วยการเบิก
คาใช*จายในการเดินทางไปราชการฯ

หนวย : บาท
เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ
ร*อยละ
ร*อยละ
100
ความสําเร็จ
ในการเข*ารับ
การฝlกอบรม
(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 4
ไมมีการจัดฝlกอบรม

ร:อยละ
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
5,390

ร:อยละ
9
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
9.การให*บริการระบบการ
ประชุมวีดิทัศน#ทางไกล (VCS)

หนวย : บาท
เป>าหมาย
คา
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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
-สรุปการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ
พร*อมข*อเสนอแนะ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร:อยละ

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิ
บัติงาน
และเสนอแผนการปฏิ
บัติงาน

10

- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน

10

- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน

30

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน

30

ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC

20

- ผลการดําเนินการไตรมาส 4
คิดเปBน
100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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^นปWจจุบันทุกเดือน
-จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
เสนอแผนการปฏิบัติงาน
-ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ
ดําเนินการ
-ดําเนินการจัดหาและจัดทําข*อมูล
เผยแพรตามแผนที่กําหนด
-รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
-นําเสนอผู*บังคับบัญชา

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

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร:อยละ

- ผานการจัดทําแผนการ
ปฏิ
บัติงาน
และเสนอแผนการปฏิ
บัติงาน

10

- ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน
การดําเนินงาน

10

- ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน

30

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร:อยละ
-

การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60
ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

- สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน

30

ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC

20

- ผลการดําเนินการไตรมาส 4
คิดเปBน
100

-นําออกเผยแพรทางเว็บไซด# ศสข.2 (ชลบุรี)

74

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
11.การจัดจ*างตรวจสอบและ
ล*างทําความสะอาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2
(ชลบุรี)

หนวย : บาท
เป>าหมาย
คา
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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 / ปC
- ขออนุมัติจัดจ*างฯ
- ตรวจรับและรายงานผลการ
ดําเนินงานให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

12,000

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
จ*างล*างและซอมเครื่องปรับอากาศ

ร:อยละ
100

ผลการเบิกจาย

ร:อยละ
( จํานวนเงิน )
13,054 108.78
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
งบประมาณประจําปC 2561 ของ
ศสข.2 (ชลบุรี)
- ดําเนินการจัดหาบริษัทร*านค*า เพื่อจ*าง,
จัดหาวัสดุ และอุปกรณ# ตามความต*องการ

ของ ศสข.2 (ชลบุรี)
- ขออนุมัติจัดจ*าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ#
- ตรวจรับและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
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)
ยอดรวมสะสมไตรมาสที่1-4

ร:อยละ

ยอมรวมสะสมไตรมาสที่ 1-3 ยกมา
ยอดรวมไตรมาสที่ 4
100
1. จัดซื้ออุปกรณ#สํานักงานใน
วันที่ 7ส.ค.61 เบิกงบประมาณ
2. จัดซื้อยางรถยนต#หมายเลข
ทะเบียน ธ-1305 ในวันที่ 10
ส.ค.61 เบิกจายงบประมาณ
3. จัดซื้อแบตเตอรี่สํารองไฟฟDา
ให*กับตู*ชุมสายโทรศัพท# MD110
จํานวน 8 ลูก ในวันที่ 10
ส.ค.61 เบิกจายงบประมาณ
4. ซอมและบํารุงรักษารถยนต#
หมายเลขทะเบียน 1ท-6696
ชลบุรี ในวันที่ 29 ส.ค.61
เบิกจายงบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ร:อยละ
( จํานวนเงิน )
216,800.00 72.27
3,503.50
213,296.50
63,396

19,200

25,280

18,650
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด:านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 2 (ชลบุรี)
แผนงาน/งาน/โครงการ
12. จัดซื้อ จัดจ*าง วัสดุ ครุภัณฑ#
ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
(ตอ)

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

เป>าหมาย
คา
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ
เป>าหมาย
โครงการ

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร:อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร:อยละ

5. ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนให*กับรถยนต#

หมายเลขทะเบียน 1 ห 6696
ชลบุ
รี 1 ลูก วันที่ 17 ก.ย.61
จํานวน

เบิกจายงบประมาณ
6. ซื้ออุปกรณ#ไฟฟDา ในวันที่
3 ก.ย.61 เบิกจายงบประมาณ
7. ซอมเครื่องรับ-สงโทรสาร
ในวันที่ 7ก.ย.61
เบิกจายงบประมาณ
8. ซอมและบํารุงรักษารถยนต#

5,900
40,060

5,885

หมายเลขทะเบียน ษฐ-7402 กทม.

ในวันที่ 24 ก.ย.61
เบิกจายงบประมาณ
9. จัดจ*างล*างและซอมเครื่อง

12,830

ปรับอากาศ ในวันที่ 27 ก.ย.61

เบิกจายงบประมาณ
10. ซอมเครื่องปรับอากาศ

13,054

ในวันที่ 10 ก.ย.61

เบิกจายงบประมาณ

9,041.50

77

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. สรุปการเบิกจาย
งบดําเนินงาน
ประจําป(งบประมาณ 2561
หมวดคาตอบแทนใช4สอยวัสดุ

2. การบริหารงาน
งบประมาณ (งานการเงิน
และบัญชี,งานเบิกจาย
งบประมาณ ,งานจัดซื้อ,
จัดจ4างงานพัสดุและสถานที่)

งบประมาณ (บาท)

ผลงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-เสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป( 2561 หมวดคาตอบแทน
ใช4สอยวัสดุ ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ.
-เสนอขอเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป( 2561
หมวดคาตอบแทนใช4สอยวัสดุตอ
หัวหน4าสํานักงานจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย
จัดสรร
โครงการ
ระดับ
บาท
100%
520,000.00
ความสําเร็จ
งวดที่ 1-3
ในการใช4จาย
งบประมาณ
2561 หมวด
คาตอบแทน
ใช4สอยวัสดุ

ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
520,000.00 สามารถดําเนินขออนุมัติฯ
52.58 519,974.12 100.00
งบประมาณ ประจําป( 2561
หมวดคาตอบแทนใช4สอยวัสดุ
ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
519,974.12 บาท

ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ
โดยให4สอดคล4องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป( 2561 และงบประมาณที่ได4รับ
จากสวนกลาง

บริหารจัดการ
งานงบประมาณ
โดยให4สอดคล4อง
กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป(
2561และงบ
ประมาณที่ได4รับ
จากสวนกลาง

520,000.00 สามารถบริหารจัดการงาน
งบประมาณในการจัดซื้อ/
จัดจ4างและการเบิกจาย
สําเร็จตามเปAาหมาย ดังนี้
-คาใช4สอย
รับจํานวน 520,000.- บาท
-คาสาธารณูปโภค
260,000.00 รับจํานวน 260,000 บาท

บาท

100%

520,000.00

260,000.00

ตามสัญญา

99.99 -เบิกจายจํานวน 99.99
519,794.12 บาท
-คงเหลือจํานวน
25.88 บาท

93.86

244,051.97 93.87
คงเหลือจํานวนเงิน

15,948.03
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
หน(วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
3.การนิเทศงานให4คําปรึกษา
ให4คําปรึกษา นิเทศงานทางด4าน
พร4อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ปAองกันอุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร สื่อสารให4แกนายชางไฟฟAาและ
ระบบตาง ๆ ให4พร4อมใช4งานได4 ผู4เกี่ยวข4องพร4อมทั้งทําการบํารุง
อยางตอเนืองที่สถานีสื่อสาร
รักษาเชิงปAองกันเกี่ยวกับเครื่องมือ
สํานักงานจังหวัดในขายรวม 7 สื่อสารระบบตางๆ
จังหวัด ได4แกจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม กาญจนบุรี
และประจวบคีรีขันธJ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย
จัดสรร
โครงการ
ร4อยละของ
จังหวัด 7 จว./ ป( คาเบี้ยเลี้ยง/
จํานวนสถานี
คาเดินทาง
สื่อสารจังหวัดใน
จํานวน -บาท
ขาย7จังหวัด
ที่ได4รับการนิเทศ
งานและคํา
ปรึกษาด4าน
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการ
สื่อสาร

ตามสัญญา
-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
สามารถให4คําปรึกษานิเทศงาน 100
เบิกจายเงิน 100
ทางด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5,760 บาท
และการสื่อสาร
- ก.ค.61- นฐ.
- ส.ค.61- นฐ.
- ก.ย.61- นฐ.รบ.,พบ.,สค.,
สส., กจ. และ ปข.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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.จ4างเหมาพนักงานบริการ
ดําเนินการจ4างเหมาพนักงานบริการ เพื่อ สามารถจ4างเหมา 1 งาน
100% 108,000.-บาท
เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ
ทําความสะอาดที่ทําการศูนยJเทคโนโลยี
พนักงานบริการ
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
เพื่อทําความ
ศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑJการ สะอาดที่ทําการ
และบริเวณโดยรอบตาม
จ4างของ สป.มท.พร4อมทั้งคณะกรรมการ ศูนยJเทคโนโลยี
หลักเกณฑJการจ4างของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจายงบประมาณ สารสนเทศและ
คาจ4างเหมาเปNนรายเดือน
การสื่อสารเขต 3
(นครปฐม)
และบริเวณโดย
รอบพร4อมทั้ง
กรรมการได4
ตรวจรับงาน
และมีการเบิก
จายงบประมาณ
คาจ4างเหมาเปNน
รายเดือน

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
108,000.00 สามารถดําเนินการจ4างเหมา 98.92
และขออนุมัติฯ เบิกจาย
งบประมาณ ประจําป( 2561
หมวดคาตอบแทนใช4สอยวัสดุ
ตอ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
106,838.67 บาท (เดือนละ
9,000.- จํานวน 12 เดือน)
ตามสัญญา

ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
( จํานวนเงิน )
106,838.67 98.92
-คงเหลือจํานวน
1,161.33
บาท
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
หน(วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
5.จ4างเหมาพนักงานขับรถยนตJ ดําเนินการจ4างเหมาพนักงานขับรถยนตJ
ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก
ตามหลักเกณฑJการจ4างของ สป.มท. เกณฑJการจ4างของ สป.มท. พร4อมทั้ง
คณะกรรมการ ตรวจรับงาน และมีการ
เบิกจายงบประมาณคาจ4างเหมาเปNน
รายเดือน

6.ให4บริการระบบประชุม
วีดิทัศนJทางไกล (Video
Conference System)

ให4บริการระบบประชุมวีดิทัศนJทางไกล
กับกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตางๆ ที่ร4องขอ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย
จัดสรร
โครงการ
สามารถจ4างเหมา 1 งาน
100% 144,000.- บาท
พนักงานขับรถยนตJ
ของศูนยJเทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 3
(นครปฐม) พร4อมทั้ง

คณะกรรมการได4
ตรวจรับงาน
และมีการเบิก
จายงบประมาณ
คาจ4างเหมาเปNน
รายเดือน
ร4อยละความ
สําเร็จในการให4
บริการระบบประชุม

วีดิทัศนJทางไกล
VCS เทียบกับ
ครัจํ้งทีานวน
่ร4องขอ

ผลงาน

ผลดําเนินการ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
144,000.00 สามารถดําเนินการจ4างเหมา 98.92
และขออนุมัติฯ เบิกจายงบ
ประมาณประจําป( 2561
หมวดคาตอบแทน ใช4สอย ตอ
ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน
142,450.90 บาท เดือนละ
ตามสัญญา

ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
( จํานวนเงิน )
-เบิกจายจํานวน 98.92
142,450.90
-คงเหลือจํานวน
1,549.10

12,000.- บาท จํานวน 12 เดือน

ครั้ง

100%

-

-

สามารถให4บริการระบบ
ประชุมวีดิทัศนJทางไกลกับ
กระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตางๆ ที่ร4องขอ

100

-

-

จํานวน 5 ครั้ง ดําเนินการ
สําเร็จจํานวน 5 ครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส(วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.ให4บริการด4วยรถยนตJ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

8.ตรวจสอบอุปกรณJเครื่องมือ
สื่อสาร ICT / ระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงระหวางสวนกลางและ
จังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด

9.การบํารุงรักษาเชิงปAองกัน
ระบบ ICT ทุกระบบ (แมขาย)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ให4บริการระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวาย
ความปลอดภัยด4านสื่อสาร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย
โครงการ
ร4อยละ
ครัง้
100%
ความสําเร็จใน
การให4บริการ
ด4วยรถยนตJ
สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่
ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณJระบบ ATM อุปกรณJเครื่อง
ครัง้
ร4อยละ 85
ระบบสื่อสารข4อมูล, ระบบโทรศัพทJ
มือสื่อสารICT/
ระบบไฟฟAา ระบบวีดิทัศนJทางไกล
ระบบเครือขาย
อุปกรณJที่เกี่ยวข4อง เปNนประจําทุกวัน
ให4ใช4งานได4
ไมน4อยกวา
ร4อยละ 85
ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปAองกัน พร4อม เครื่องมือสื่อสาร ครัง้
ร4อยละ 85
ทั้งทําความสะอาดอุปกรณJระบบ MPLS, สามารถใช4งานได4
สื่อสารข4อมูล, โทรศัพทJ/โทรสาร, ระบบ
ตอเนื่องไมน4อย
VCS และระบบไฟฟAา ทุก 1 สัปดาหJ
กวาร4อยละ 85

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจ(าย
ร,อยละ
ร,อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
สามารถให4บริการระบบ
100
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ใน
ภารกิจถวายความปลอดภัย
ด4านสื่อสาร ร4องขอจํานวน
10 ครั้ง ดําเนินการสําเร็จ
จํานวน 10 ครั้ง
ดําเนินการตรวจสอบ
100
อุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร
สามารถใช4งานได4ปกติและ
ตอเนื่อง

เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
สามารถใช4งานได4ปกติและ
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 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
หน(วย : บาท

ศสข. 3 (นครปฐม)
เป>าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
10.การให4บริการระบบ
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
จังหวัดในขายรวม7จังหวัดได4แก
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธJ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย
โครงการ
หนังสือที่ออกโดย ฉบับ ร4อยละ 70
ศสข.3 นฐ. ถึง
ผอ.ศสส.สป.
สงผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสJ
ไมน4อยกวา
ร4อยละ 70
สงขาวผานระบบ ฉบับ ร4อยละ 85
โทรสารและEmail
ระหวางสวนกลาง
และจังหวัดในขาย
รวม 7 จังหวัด
ไมน4อยกวา
ร4อยละ 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
22 ฉบับ จํานวนที่สงผาน
ระบบฯเทากับ 22 ฉบับ
สามารถสงขาวผานระบบ
100
โทรสารและ E-mail
สวนกลางและจังหวัดใน
ขายรวม 7 จังหวัด สําเร็จ ดังนี้
ขาวรับ = 83 ฉบับ
ขาวสง = 581 ฉบับ
ขาวผาน = 664 ฉบับ

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

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

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

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดทําสัญญาจางเหมาพนักงานบริการ

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

100

( จํานวนเงิน )
108,000

100

108,000

100

100

-

-

100

จํานวน 1 คน เป+นเวลา 9 เดือน
(ไตรมาส 1, 2,3 และ 4) เดือนละ
และเบิกจ3า9,000
ยเงินค3าบาท
จางเหมาเสร็จ

และผลการปฏิบัติงาน

จํานวน 12 เดือน
ความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
จางเหมา 1 ครั้ง

ผลงาน

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

-

สิ้นครบถวนเรียบรอย
108,000
ไดทําสัญญาจางเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่
จํานวน 1 คนราชการ
เป+นเวลา 9 เดือน
(ไตรมาส 1,2,3 และ 4) เดือนละ
9,000 บาท และเบิกจ3ายเงิน
ค3าจางเหมาเสร็จสิ้นครบเรียบรอย
ไดทําปฏิทินพรอมทําการ
ตรวจสอบสภาพการทํางาน
ของระบบเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ= ICT ทุกระบบ
เป+นประจําทุกวัน ระยะเวลา
จํานวน 12 เดือน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
4.โครงการใหบริการระบบ
ดาวเทียมสื่อสารผ3าน
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(Mobile)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
โครงการ
เชื่อมโยงเครือข3ายและติดตั้ง เครื่องมือสื่อสาร
รอยละ
รอยละ
100
พรอมใหบริการดานการติดต3อสื่อสารผ3าน
ความสําเร็จ
ระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
ของการ
(รถยนต=สื่อสารดาวเทียม)
การดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
นํารถยนต=สื่อสารดาวเทียม
ออกปฏิบัติภารกิจตามขอสั่งการ
จนเสร็จสิ้นเรียบรอย ไตรมาสที่ 1

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

100

( จํานวนเงิน )
307,386

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
ไตรมาสที่ 4 จํานวน 1 ครั้ง
เป+นเงิน 21,800 บาท
โดยสามารถเบิกจ3ายเงินงบประมาณ
5.โครงการใหบริการระบบ
ประชุมวีดิทัศน=ทางไกล (VCS)

ติดตั้ง ควบคุมใหบริการประชุม
ระบบวีดิทัศน=ทางไกล แก3 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
ไตรมาสที่ 4 จํานวน 6 ครั้ง
รวมเป+นจํานวนทั้งสิ้น 54 ครั้ง

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
จัดส3งเจาหนาที่เขารับการฝOกอบรมตาม
โครงการที่ไดรับแจง

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

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดรับแจงและจัดส3งบุคลากรเขารับ

ร*อยละ
100

ผลการเบิกจ&าย
( จํานวนเงิน )
6,626

ร*อยละ
100

การฝOกอบรม/สัมมนา ในรอบไตรมาสที่ 1

จํานวน 1 ครั้ง 1 คน จํานวนเงิน

7.โครงการการตรวจซ3อม
ทราบถึงการขัดของของเครื่องมือ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ= ICT สื่อสารและอุปกรณ= ICT แลวออก
ทําการตรวจซ3อมใหสามารถใชงานได

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

รอยละ

100

-

-

8.โครงการติดตามตรวจสอบ
และกํากับการติดตั้งอุปกรณ=
ระบบการรักษาความปลอดภัย
เครื่องมือสื่อสาร (เครื่องดับเพลิง)

รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

รอยละ

100

-

-

ติดตามกํากับดูการติดตั้งอุปกรณ=
ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ
สื่อสาร (ดับเพลิง) ของจังหวัด
เครือข3าย

ผลงาน

2,682.- บาท ไตรมาสที่ 4
จํานวน 1 ครั้ง 2 คน จํานวนเงิน
3,944.- บาท พรอมเบิกจ3ายเงิน
งบประมาณเสร็จสิ้นเรียบรอย
ไตรมาสที่1,2,3 ระบบสื่อสารและ 100
อุปกรณ= ICT สามารถใชงานได
เป+นไปตามปกติ ไตรมาส 4 ออก
ตรวจซ3อมระบบ VCS ใหกับจังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 1 ครั้ง เบิกจ3าย
งบประมาณเสร็จสิ้นเรียบรอย
ออกติดตามตรวจสอบ และกํากับ 100
การติดตั้งอุปกรณ=ระบบการรักษา
ความปลอดภัยเครื่องมือสื่อสาร

3,120

100

6,090

100

(ดับเพลิง) ของจังหวัดเครือข3าย 5 จังหวัด

เบิกจ3ายงบประมาณเสร็จสิ้นเรียบรอย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 4 (นครราชสีมา)
งบประมาณ (บาท)

เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
9.โครงการบํารุงรักษาเชิงปTองกัน ทําการบํารุงรักษาเชิงปTองกันเครื่องมือ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ= ICT สื่อสารและอุปกรณ= ICT ของ ศสข.4
ของ ศสข.4 นม. และจังหวัด
(นม.) และจังหวัดเครื่อข3ายปUละ 2ครั้ง
เครือข3าย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
โครงการ
ความสําเร็จของ
ครัง้
2
การดําเนินงาน
คิดเป+นจํานวน

จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เดินทางไปราชการ เพื่อบํารุงรักษา
เชิงปTองกันเครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ= ICT ที่จังหวัดเครือข3ายทั้ง
5 จังหวัด ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน
7220.- บาท ครั้งที่ 2 จํานวนเงิน

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

100

( จํานวนเงิน )
24,860

100

-

-

50

21,160

100

100

17,640.- บาท เบิกจ3ายงบประมาณ

10.โครงการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต=ของ ศสข.4
เว็บไซต=ของ ศสข.4 (นม.)
นม. ใหมีความสวยงามทันสมัยและ
สามารถใชงานเป+นแหล3งคนควา
ขอมูลที่ถูกตองเป+นจริงและเป+นปVจจุบัน
11.โครงการนิเทศงานจังหวัด
ในเครือข3าย

ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปVญหา
อุปสรรคเสริมสรางแนวทางและ
ความรูสึกการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตรงกันกับจังหวัดเครือข3ายปUละ
2 ครั้ง

ครั้ง
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
คิดเป+นรายเดือน

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
คิดเป+นจํานวน

ครั้ง

เดือน

12

-

-

ครั้ง

2

-

-

เสร็จสิ้นครบถวนเรียบรอย
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต= ของ
ศสข.4 (นม.) ใหมีความสวยงาม
ทันสมัย และสามารถใชงานเป+น
แหล3งคนควาขอมูลที่ถูกตองเป+นจริง
และเป+นปVจจุบัน จํานวน 12 เดือน
ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบ
ปVญหาอุปสรรคและเสริมสราง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตรงกันใหกับจังหวัดเครือข3ายทั้ง
5 จังหวัด ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน
7,220.- บาท ครั้งที่ 2 จํานวนเงิน
13940.- บาท เบิกจ3ายงบประมาณ
เสร็จสิ้นเรียบรอย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
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
เขารับการฝIกอบรมหลักสูตรตาม
ความสําเร็จ
โครงการตางๆ ของสวนกลาง และของ
ของการเขารับ
จังหวัดที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
การฝIกอบรม

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
(รถสื่อสารดาวเทียมชํารุด
ไมสามารถใชงานได)

100

54,049

31.8

เขารับการฝIกอบรม จํานวน
2 ครั้ง ครั้งที่ 1=9,322.-บาท
ครั้งที่ 2 =34,172 บาท

100

43,494

62.13

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
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
(ปPละ 2 ครั้ง/จังหวัด)
ประสานงาน
5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ
บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
หนวยงานและ จํานวน ลูกขาย
ปRองกัน (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
- สํารวจระบบกลองโทรทัศนวงจรปfด
ระดับความ ระบบงาน
1
กลองโทรทัศนวงจรปfด (CCTV) (CCTV)
สําเร็จของการ
ปRองกันการโจรกรรม
(CCTV) ศสข.5 (อด.)
- จัดจางตามระเบียบพัสดุ
- ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ทรัพยสินของทาง
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป.
ราชการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

50,000

-

50,000

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
นิเทศงานในเขตพื้นที่
100
92,680
รับผิดชอบ และตรวจสอบ
(จํานวน
ระบบดับเพลิง 1 ครั้ง/8จังหวัด 2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 = 56,680.- บาท
ครั้งที่ 2 = 36,000.- บาท

14,970.00 บํารุงรักษาเครื่องมือฯ จัดซื้อ
49,893.03 สาย LAN, Fiber Optic

ร*อยละ
100

100

64,863.03 100

100

10,420

ศสข.5 (อด)และจังหวัด
รั8บจัผิงดหวั
ชอบ
ด

10,000

10,420

ซอมบํารุงกลองโทรทัศน
วงจรปfด และอุปกรณตอพวง

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
7.โครงการบํารุงรักษา
-สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ
ระดับความสําเร็จ
เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ของการปRองกัน
และจังหวัดลูกขาย
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ
อุปกรณเครือขาย
การสื่อสาร
ไมใหขัดของ
8.โครงการจางบํารุงรักษาและ
-สํารวจรถยนตและเครื่องยนต
รอยละความสําเร็จ
เปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนต,
กําเนิดไฟฟRา UPS
ของการบํารุงรักษา
เครื่องยนตกําเนิดไฟฟRา ศสข.5 -จัดจางตามระบียบพัสดุ
รถยนตและ
(อด.)
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ เครื่องยนตกําเนิด
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ไฟฟRา เพื่อยืดอายุ
การใชงาน
9.โครงการจางบํารุงรักษา
-สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟRา UPS
รอยละความสําเร็จ
อุปกรณสํารองไฟฟRา UPS ศสข.5 -จัดจางตามระบียบพัสดุ
ของการปRองกัน
(อด.) และลูกขาย 8 จังหวัด
-ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ความเสียหายของ
-ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล
อุปกรณในกรณี
กระแสไฟฟRาทองถิ่น
ศสส.สป.
ขัดของ

งบประมาณ (บาท)

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ
( จํานวนเงิน )
16,000
53.30

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

4.90

จํานวน

100

60,000

6,400

เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ
สํารองไฟฟRา UPS

100

6,400

10.70

100
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แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.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.)
ของการปRองกัน
-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)
ซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

ร*อยละ

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ

100

( จํานวนเงิน )
1,200

เบิกจายไตรมาส 1-3
จํานวน 9 เดือน

99.72

107,700

99.72

เบิกจายแลว

100

25,000

83.30

6
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ
ประจําปP (งานการเงินและบัญชี
งานเบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จาง
งานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ)
ตามวงเงินที่ไดจัดสรร ใหเปiนไปตาม
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
เปiนไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

763,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
เบิกจายแลว

ร*อยละ
100

ผลการเบิกจ&าย

ร*อยละ
( จํานวนเงิน )
762,461.51 99.93
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

เป=าหมาย
คา
หนวยนับ
เป=าหมาย
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100

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
ของการให
สะอาดอาคาร จํานวน 1 คน ระหว%าง
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61 เป+นเวลา 12 เดือน ดําเนินการ

100

108,000

108,000

3.การใหบริการ ระบบ
ประชุมวีดิทัศน5ทางไกล
(VCS)

การใหบริการงานการการประชุม
รอยละ
รอยละ
ผ%านทางระบบวีดิทัศน5ทางไกล (VCS)
ความสําเร็จ
กับกระทรวง กรม และหน%วยงานต%าง ๆ
ของการ
ที่ไดขอรับการสนับสนุนการขอใชบริการ
ใหบริการงาน
หรือตามที่ไดรับคํารองขอ
(จํานวนครั้ง)
ใหบริการงานดานการสื่อสารผ%านรถยนต5 รอยละความสําเร็จ รอยละ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับส%วนราชการ ความสําเร็จของ
และหน%วยงานต%าง ๆ ตามที่ไดรับคํารองขอ การใหบริการงาน
(จํานวนครั้ง)

100

-

-

4.ใหบริการรถยนต5สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่

ของการให
ดําเนินการ

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร5อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
ทําสัญญาจางเหมาบุคคล
100
162,000
ทํางานดานสารสนเทศ
จํานวน 1 คน และเบิกจ%าย
แลวจํานวน 12 เดือน ๆ ละ
13,500 บาท(ต.ค.60-ก.ย.61)
ทําสัญญาจางเหมาบุคคล
100
108,000
ทํางานดานสารสนเทศ
จํานวน 1 คน และเบิกจ%าย
แลวจํานวน 12 เดือนๆละ
9,000 บาท (ต.ค.60-ก.ย.61)
มีหน%วยงานขอใหบริการ
100
- ก.ค. 61 = 3 ครั้ง
- ส.ค. 61 = 3 ครั้ง
- ก.ย. 61 = 1 ครั้ง

ร5อยละ
100

100

100

สามารถใหบริการไดรวม 7 ครั้ง

100

-

-

มีหน%วยงานขอใชบริการ
ระหว%าง ก.ค. - ก.ย. 61
จํานวน 8 ครั้ง สามารถ
ใหบริการได จํานวน 8 ครั้ง

100

176,000

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ
5.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปF
งบประมาณ 2561
6.ยาย/ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ5สารสนเทศจาก
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ5
หลังเก%าไปหลังใหม%

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

ดําเนินการจัดส%งเจาหนาที่ของ
รอยละ
ศสข.6(ขก.) เขารับการฝEกอบรม
ความสําเร็จ
และสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการ
บุคลากร
ดําเนินการ
1. เตรียมความพรอม
รอยละ
- สํารวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง/
ความสําเร็จ
ยายเครื่องมือสื่อสาร
ของการ
- ประมาณการค%าขนยาย/ติดตั้ง
ดําเนินการ
- วางระบบ Ground
- ติดตั้ง Cable Ladder
2. ประสานงานกับหน%วยงานที่ใหบริการระบบสื่อสาร
3. ขออนุมัติ
4. ดําเนินการตามแผน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

เป=าหมาย
คา
หนวยนับ
เป=าหมาย
รอยละ
100

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

32,640

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร5อยละ
ร5อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
สามารถส%งเจาหนาที่เขา
75
13,212
100
รับการฝEกอบรมสัมมนาตาม
โครงการต%าง ๆ จํานวน 4 คน
3 หลักสูตร ไดตามเปJาหมาย
ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 100
32,640
100
27 ธันวาคม 2560
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

7.โครงการบํารุงรักษาเพื่อปJองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณ5 ICT ของ ศสข.6 (ขก.)
ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT และจังหวัดที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่
ที่ใชงานประจําศสข.6 (ขก.)
รับผิดชอบ
และจังหวัดที่เป+นเครือข%ายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ

เป=าหมาย
คา
หนวยนับ
เป=าหมาย
หน%วยงานและ รอยละ
100
จังหวัดที่ไดรับ
การบํารุงรักษา
เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ5 ICT
(ปFละ 2 ครั้ง)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

70,000

-

8.โครงการบํารุงรักษาแบบแกไข
(Corrective Maintenance:CM)
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 รอยละความสําเร็จ รอยละ
ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนินการ ของการดําเนินการ
ก็ต%อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุดใชงาน
ไม%ได)

100

70,000

-

9.โครงการนิเทศงานและตรวจ
เยี่ยมจังหวัดที่เป+นเครือข%าย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด
รอยละ
รอยละ
ที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ความสําเร็จ
เพื่อรับทราบปdญหาอุปสรรค และดําเนิน ของการดําเนินการ
การแกไข
(ปFละ 2 ครั้ง)

100

70,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร5อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
จังหวัดที่ไดดําเนินการแลว
100
56,320
1. ศสข.6 (ขอนแก%น)
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดมหาสารคาม
4. จังหวัดอํานาจเจริญ
5. จังหวัดยโสธร
6. จังหวัดรอยเอ็ด
7. จังหวัดกาฬสินธุ5
ตรวจซ%อมเครื่องมือสื่อสาร
100
13,440
ที่จังหวัดอํานาจเจริญ
ระหว%างวันที่ 19-22 มิ.ย.61
ตรวจซ%อมเครื่องมือสื่อสาร
ที่จังหวัดยโสธร ระหว%างวันที่
14-16 ส.ค.61
ดําเนินการพรอมกับ
100
โครงการ PM

ร5อยละ
100

100

100
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.6 (ขอนแกน)
แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวย : บาท
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

10.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและขอมูลที่สําคัญ
ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน%วยงานเพื่อนําไปเผยแพร%ผ%าน
Web Site
2.พัฒนา/ปรับปรุงหนา เว็บเพจของ
เว็บไซต5ใหสวยงาม
11. โครงการจัดทําระบบ
1.รวบรวมขอมูลครุภัณฑ5
ฐานขอมูลครุภัณฑ5สํานักงาน
2.จัดทําฐานขอมูล
ศสข.6 (ขก)
3.จัดเก็บฐานขอมูล
4.เผยแพร%ผ%าน Web Site

ตัวชี้วัดแผนงาน
/โครงการ
รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

เป=าหมาย
คา
หนวยนับ
เป=าหมาย
รอยละ
100

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ผลการเบิกจาย
ร5อยละ
ร5อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
(จํานวนเงิน)
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล
100
ที่สําคัญของหนวยงาน
และนําไปเผยแพรผาน Web
Site ของหนวยงาน
1.รวบรวมขอมูลครุภัณฑ5
2.จัดทําฐานขอมูล
3.จัดเก็บฐานขอมูล
4.เผยแพร%ผ%าน Web Site
Intranet ของหนวยงาน

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1.โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 1. จัดทําแผนงานบํารุงรักษา
รอยละของความ รอยละ
100
(PM) ระบบสารสนเทศและ
2. จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
สําเร็จของการ
การสื่อสาร ของ ศสข. 7 (ชม.) 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ดําเนินงาน 2 รอบ
และจังหวัดในเครือข=ายรับผิดชอบ 4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)
ในข=ายรับผิดชอบ แบ=งเปAน 2 รอบ
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) ไดแก= ลําพูน ลําปาง
5. รายงานผลการดําเนินการบํารุงรักษา
แม=ฮ=องสอน
ระบบฯ แต=ละงานให ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) เชียงราย, พะเยา
เชียงใหม=

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร+อยละ

1. ทําแผนงานบํารุงรักษาป$ 2561 100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
46,890

ร+อยละ
-

2. มอบหมาบเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน

3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 1
ครบทุกจังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,
มส.,พย.,ชร.,ชม.(เดือน ต.ค.60
ถึง มี.ค.61)
5. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 2
ครบทุกจังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,
มส.,พย.,ชร.,ชม.(เดือน เม.ย.61
ถึง ก.ย.61)
6. ป$งบประมาณ 2561 ดําเนินการ

บํารุงรักษาระบบฯ ครบทั้ง
สองรอบ
7. รายงานผลการดําเนินงานบํารุง
รักษาระบบฯ แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
2.โครงการนิเทศงานและให
1. จัดทําแผนงานนิเทศงาน
คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสาร
2. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
สนเทศและการสื่อสาร งานสื่อสาร 3. หัวหนาฝHายเทคโนโลยีสารสนเทศ,
จังหวัด กลุ=มงานอํานวยการ
หัวหนาฝHายเทคโนโลยีการสื่อสาร ดําเนิน
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ
การนิเทศงานจังหวัดในข=ายรับผิดชอบ
แบ=งเปAน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)
4. รายงานผลการดําเนินการนิเทศงาน
แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
โครงการ
รอยละของความ รอยละ
100
สําเร็จของการ
ดําเนินงาน 2 รอบ
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ

ไดแก= ลําพูน ลําปาง

แม=ฮ=องสอน
เชียงราย, พะเยา
เชียงใหม=

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร+อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
1. ทําแผนงานนิเทศงานป$2561 100
2. เดินทางไปราชการรอบที่ 1
และรอบที่ 2
3. ดําเนินงานนิเทศงานและ
ใหคําปรึกษาจังหวัดในข=าย
รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก
จังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,มส.,
พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60
ถึง มี.ค.61)

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ
( จํานวนเงิน )
46,890.00 100

4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 2
ครบทุกจังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,
มส.,พย.,ชร.,ชม.(เดือน เม.ย.61
ถึง ก.ย.61)
5. รายงานผลการดําเนินงานบํารุง
รักษาระบบฯ แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
3.โครงการดําเนินงานระบบ
1. จัดทําแผนงาน
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-Band) 2. จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ดําเนินการระบบ MCU นอกสถานที่
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหแก=
ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
โครงการ
รอยละของความ รอยละ
100
สําเร็จของการ
ดําเนินงานการติดตั้ง

ติดตั้งรถสื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่
สามารถใชงานระบบ

สื่อสารได

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร+อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
1. จัดทําแผนงาน ป$งบ 2561 100
2. จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม
จํานวน 9 ครั้ง (1ต.ค.60 ถึง
31 มี.ค.61)
5. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม
จํานวน 6 ครั้ง (1เม.ย.61 ถึง
30 ก.ย.61)
6.รายงานผลการปฎิบัติงานแก=

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ
( จํานวนเงิน )
194,775.00 100

ผวจ.(เชียงใหม=) และ ผอ.ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
4.การจัดการระบบประชุมวีดิ
ทัศนPทางไกลและการระบบ
MCU นอกสถานที่

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. จัดทําแผนงาน
2. จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ดําเนินการระบบ MCU นอกสถานที่
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหแก=
ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
โครงการ
รอยละของความ รอยละ
100
สําเร็จของการ
ดําเนินงาน 2 รอบ
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)
จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ

ไดแก= ลําพูน ลําปาง

แม=ฮ=องสอน
เชียงราย, พะเยา
เชียงใหม=

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร+อยละ

1. ทําแผนงาน ป$งบประมาณ2561 100

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ
( จํานวนเงิน )
20,000.00 100

2. มอบหมายเจาหนาที่ออก
ปฏิบัติงาน
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. ดําเนินการควบคุม VCS
นอกสถานที่ จังหวัดในข=าย
รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก
จังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,มส.,
พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60
ถึง มี.ค.61)
5. ดําเนินการควบคุม VCS
นอกสถานที่ จังหวัดในข=าย
รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก
จังหวัด ไดแก= ลพ.,ลป.,มส.,
พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60
ถึง มี.ค.61)
6.รายงานผลการปฎิบัติงานแก=
ผอ.ศสข.7(เชียงใหม=)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
5.โครงการซ=อมยานพาหนะ/
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1. จัดทําแผนงาน
2. สํารวจขอมูล
3. ขออนุมัติจัดจางซ=อม /บํารุงรักษา
ยานพาหนะ, เครื่องยนตPกําเนิดไฟฟา,
เครื่องปรับอากาศ
4. รายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
โครงการ
รอยละของความ รอยละ
100
สําเร็จของการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ดําเนินงานตามขั้นตอน

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
1. จัดทําแผนงาน
2. สํารวจขอมูล

ร+อยละ
100

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ
( จํานวนเงิน )
32,806.00 100

3. ขออนุมัติจางซ=อมยานพาหนะ

วิธีดําเนินการ

หมายเลขทะเบียนรถยนตP
1 กช 1540 กทม.เปAนเงิน 3,446 บาท

กษ 7395 เปAนเงิน 3,400 บาท

51-6885 เปAนเงิน 5,200 บาท
2 ท 8297 เปAนเงิน 20,760 บาท

6.โครงการฝWกอบรม-สัมมนา

1. จัดทําแผนงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
2. จัดเจาหนาที่เขารับการฝWกอบรมตาม ของการดําเนินการ
หลักสูตรที่ ศสส.สป. กําหนด
ส=งเจาหนาที่เขารับ
การฝWกอบรมตามขั้นตอน
3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4. รายงานผลการเขารับการฝWกอบรมแก=
ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)
5. เบิกจ=ายค=าเดินทางไปราชการ

100

-

-

4. รายงานผลการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงาน
2. จัดเจาหนาที่เขารับการฝWก
อบรม
3. เดินทางไปราชการ
4. รายงานสรุปผลการเขารับ
การฝWกอบรม

100

37,971.00 100

5. เบิกจ=ายค=าเดินทางไปราชการ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
7.โครงการจางพนักงานทํา
ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7
(เชียงใหม=)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. จดจางพนักงานทําความสะอาด
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
2. ขออนุมัติจางพนักงานทําความสะอาด ของการดําเนินงาน
3. รายงานการตรวจรับงานจาง
ตามขั้นตอน
4. เบิกจ=ายค=าจาง

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร+อยละ

1. จดจางพนักงานทําความสะอาด 100

ผลการเบิกจาย

ร+อยละ
( จํานวนเงิน )
106,000.00 100

จํานวน 1 อัตรา
2. ขออนุมัติจางพนักงานทําความสะอาด

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
3. รายงานการตรวจรับงานจาง

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
4. เบิกจ=ายค=าจาง
8.โครงการบริการระบบสาร
สนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
9.โครงการตรวจสอบสถานภาพ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

1. จัดทําแผนงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
2. จัดทํารายงานการบริการระบบฯ ประจําวัน ของการดําเนินงาน
3. จัดทํารายงานรายเดือน
การบริการระบบ
4. จัดทํารายงานรายไตรมาส
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
1. จัดทําแผนงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
2. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบ
ของการดําเนินงาน
ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข=าย สารสนเทศ รายวัน
ตรวจสอบสถานภาพ
3. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบ
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ รายเดือน

100

-

-

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
1. ทําแผนงานบริการระบบฯ
2. รายงานการบริการระบบฯ
ประจําวัน

100

-

-

1. ทําแผนงาน
100
2. รายงานการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ รายวัน
3.รายงานการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ รายเดือน

-

-

3.รายงานการบริการะบบฯ รายเดือน

4.รายงานการบริการ รายไตรมาส

100

-

-

100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
10.การติดตามควบคุม
การบํารุงรักษาอุปกรณP
(Out Sourcing)

11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนP
ของ ศสข.7 (ชม.)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. จัดทําแผนงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
2. ควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณP
ของการดําเนินงาน
3. รายงานการติดตามควบคุม รายเดือน การติดตาม ควบคุม
การบํารุงรักษา
อุปกรณP

1. จัดทําแผนงาน
2. ประชุมเจาหนาที่ ศสข.7 (ชม.)
3. ปรับปรุงภูมิทัศนP ศสข.7 (ชม.)
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)
4. รายงานการดําเนินงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนP

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร+อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
1. ทําแผนงาน
100
2. ควบคุม ติดตามการบํารุง
รักษาอุปกรณPของ ศสข.7(ชม.)
และจังหวัดในข=าย
3. รายงานการติดตามควบคุม
การบํารุงรักษาอุปกรณP แก=
ผอ.ศสส.สป. จํานวน 12 ครั้ง
(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
1. ทําแผนงาน
100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

-

ร+อยละ
-

-

2. ประชุมเจาหนาที่ ศสข.7 (ชม.)
3. ปรับปรุงภูมิทัศนP ศสข.7 (ชม.)
- รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)
- รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)

ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
4. รายงานการปรับปรุงภูมิทัศนP
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 4 (ก.ค.61 -ก.ย. 61)
หนวย : บาท

ศสข. 7 (เชียงใหม)
เป?าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
12.โครงการประหยัดพลังงาน
ของ ศสข.7 (ชม.)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
1. จัดทําแผนงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
2. ประชุมเจาหนาที่ ศสข.7 (ชม.)
ของการดําเนินงาน
ขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
3. จัดทํารายงานการประหยัดพลังงาน
ของ ศสส.7 (ชม.)
รายเดือน
4. รายงานการดําเนินงาน แก= ผอ.ศสข.7
(เชียงใหม=)

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร+อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
1. ทําแผนงาน
100
2. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่
ศสข.7 (ชม.) ขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อประหยัดพลังงาน

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร+อยละ
-

3. รายงานการปฏิบัติงานประหยัด

พลังงาน รายเดือน
4. รายงานการปฏิบัติงานประหยัด

พลังงาน ในป$งบประมาณ 2561

13.การเบิกจ=ายงบประมาณ
ในภาพรวม

1. จัดทําแผนงาน
2. เบิกจ=ายงบประมาณ

รอยละของความ รอยละ
สําเร็จของการ
3. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ รายเดือน ดําเนินงานเบิกจ=าย
4. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ
งบประมาณ
งวดที่ 1 และงวดที่ 2

100

-

-

แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)
1. ทําแผนงาน
2. เบิกจ=ายงบประมาณ

100

365,611.69 100

3. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ

รายเดือน
4. รายงานเบิกจ=ายงบประมาณ
งวดที่ 1 (1 ต.ค.60-30 เม.ย.61)
งวดที่ 2 (1 เม.ย.61-30ก.ย.61)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป?าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
1.โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา
ปองกั
น ่องมือสื่อสาร และอุปกรณ0 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ0 ICT
(PM)เครื
และอุปกรณ0 ICT ใหกับจังหวัด ของจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด
ไดแก7 จังหวัดพิษณุโลก แพร7 ตาก อุตรดิตถ0
ในข7ายรับผิดชอบ

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

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

50,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร7อยละ

มีการออกบํารุงรักษาเชิงปองกัน 100

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

ร7อยละ
-

จํานวน 2 ครั้ง

และสุโขทัย น7าน ใหมีความสะอาดเรียบรอย

สามารถใชงานไดอย7างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
ออกนิเทศงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนครั้งที่เขา ครั้ง
และการสื่อสารใหกับเจาหนาที่ กลุ7มงาน ทําการนิเทศงาน
ใหกับเจาหนาที่กลุ7มงานอํานวยการ อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข7าย
และครบทั้ง
สํานักงานจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก7 จังหวัดพิษณุโลก แพร7
6 จังหวัด
น7าน ตาก อุตรดิตถ0 และสุโขทัย
จางบํารุงรักษา/ซ7อมแซมเครื่องปรับอากาศ
3.โครงการจางบํารุงรักษา /
รอยละ
รอยละ
ซ7อมแซม/เครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน จํานวน 12 เครื่อง ตาม
ความสําเร็จ
ประจําสํานักงาน
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา และเปIน
ของการ
การยืดอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศ
ดําเนินการ
2.การนิเทศงานและใหความรู
รับทราบปBญหาและอุปสรรค

2 ครั้ง

50,000

-

มีการออกนิเทศงานและใหความรู 100

-

-

-

-

จํานวน 2 ครั้ง

100

40,000

-

ไม7มีการจางบํารุงรักษา

-

เครื่องปรับอากาศ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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 ตกแต7งตนไม ภายในและบริเวณ ของการดําเนินการ
โดยรอบอาคารใหมีความร7มรื่นสวยงาม

5.โครงการใหบริการติดต7อ
สื่อสารผ7านระบบสื่อสาร
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
(รถยนต0สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่)

ใหบริการรถยนต0สื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอด
ภัยดานสื่อสารแด7 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู7หัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ0ทุกพระองค0 ตลอดจน
ภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการ

รอยละ

100

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

108,000

106,800

180,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ

ร7อยละ

ผลการเบิกจาย

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ทําสัญญาจางเหมาพนักงาน 100
ทําความสะอาด จํานวน 1 คน
และไดเบิกจ7ายไปแลว 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

( จํานวนเงิน )
106,800

ใหบริการ 3 หน7วยงาน 4 ครั้ง 100
จังหวัดเชียงราย ,นครสวรรค0
เพชรบูรณ0

74,470

ร7อยละ
100

100

99

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป?าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
6.โครงการใหบริการระบบ
การประชุมวีดิทัศน0ทางไกล
(VCS)

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ใหบริการการประชุมผ7านทางระบบ
วีดิทัศน0ทางไกล (VCS) กับกระทรวง
ทบวง กรม และหน7วยงานต7างๆ
ตามที่ไดรับการรองขอ

7.โครงการออกตรวจซ7อม
ออกทําการตรวจซ7อมเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ0 ICT และอุปกรณ0 ICT ของจังหวัดในข7าย
ใหกับจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ชาํ รุด ขัดของ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

8.โครงการซ7อมแซมบํารุงรักษา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร0สํานักงาน

จางซ7อมแซมบํารุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร0
สํานักงาน จํานวน 14 เครื่อง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
หนวยนับ คาเป?าหมาย
โครงการ
รอยละ
รอยละ
100
ความสําเร็จ
ของจํานวน
ครั้งที่รองขอรับ
บริการต7อจํานวน
ครั้งที่ดําเนินการให
ตามจํานวน
ครั้ง
จํานวน
ครั้งที่ไดรับแจง/
ครั้งที่ออก
รองขอและสามารถ
ปฏิบัติ
ออกปฏิบัติงานได
หนาที่
ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค0
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ของการดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

40,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ใหบริการ 2 หน7วยงาน
7 ครั้ง กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดพิษณุโลก

มีการออกตรวจซ7อมเครื่องมือสื่อสาร

ร7อยละ

ผลการเบิกจาย

ร7อยละ

100

( จํานวนเงิน )
-

100

-

-

-

-

-

-

จํานวน 2 ครั้ง

15,000

-

ไม7มีการซ7อมบํารุงในไตรมาสนี้

100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก)

หนวย : บาท
เป?าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
9.โครงการซ7อมแซม
และบํารุงรักษา
ยานพาหนะสํานักงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
จางซ7อมบํารุงรักษายานพาหนะ
สํานักงาน รถยนต0 2 คัน
รถสื่อสารดาวเทียม 1 คัน
รถจักรยานยนต0 1 คัน

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

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

20,000

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ซ7อมรถยนต0 ยี่หอ มิตซูบิชิ

ร7อยละ

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )

ร7อยละ

100

7,286.70

100

100

11,590.41

100

100

25,138.20

100

100

2,800

100

หมายเลขทะเบียน ป 7073 พล.
ซ7อมรถยนต0 ยี่หอ นิสสัน
หมายเลขทะเบียน 1 กช 1538 กทม.
ซ7อมรถยนต0สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

หมายเลขทะเบียน 51-6859 กทม.

10.โครงการซ7อมแซมและบํารุง
รักษครุภัณฑ0สํานักงาน
11.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
12.ภารกิจอื่น ๆ
เบิกจ7ายค7าสาธารณูปโภค
- ค7าไฟฟา - ค7าน้ําประปา
- ค7าโทรศัพท0 - ค7าไปรษณีย0
ค7าวัสดุใชสอยและวัสดุ

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
รอยละ
ความสําเร็จ

รอยละ

100%

10,000

-

ซ7อมเครื่องพิมพ0 Brother
MFC7860DW

รอยละ

100%

10,000

-

ไม7มีการพัฒนาบุคลากรของ

-

-

-

100

198,788.02

90

100

515,207.31

95

ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

รอยละ

100%

220,000

-

เบิกจ7ายค7าสาธารณูปโภค
ทั้งป^งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอยละ

100%

543,000

-

เบิกจ7ายค7าใชสอยและวัสดุ
ทั้งป^งบประมาณ พ.ศ. 2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ฉบับ รับ 800
สง 4,500

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

-ขาวรับ 744 ฉบับ
-ขาวสง 272 ฉบับ

93.00
6.04

-

-

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

380 ครั้ง

63.33

-

-

บริการไดทันที

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

300 ครั้ง

50

-

-

รอยละของ
จํานวน นส.
สงออกที่สงผาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส?

ฉบับ

รับ 600
สง 600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 540 ฉบับ
- ขาวสง 4,236 ฉบับ

90.00
706.0

-

-

- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

1.3 การใชวิทยุสื่อสาร

- ตอบรับผูที่ติดตอเขามา
- สอบถามเรื่องที่ตองการใหประสานงาน
- ดําเนินการหรือแจงใหเจาของเรื่องดําเนินการ

1.4 การใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส?

- รับเอกสารที่ตองการสงผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส?
- สแกนเอกสารใหอยูรูปแบบไฟล? PDF
- สงเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส?
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 56 ครั้ง
93.33
-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 56 ครั้ง

93.33

-

-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 56 ครั้ง

93.33

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ดําเนินการ 6 ครั้ง

150

-

-

-

ดําเนินการ 29 ครั้ง

120.80

-

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ผลงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป>าหมาย
ผลดําเนินการ
จัดสรร
ตามสัญญา
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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
12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป>าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
5) การติดตาม ควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณ1 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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

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 104 ครั้ง

866.70 1,095,473.28
ตัวเลขไมเห็น

-

12

ใช งปม.
ศสข.๙ (นว.)

-

ดําเนินการ 32 ครั้ง

266.66

-

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9 (นว.)
6.1 งานการเงินและบัญชี
6.1.1 หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

6.1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

300,184.01
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

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

-

ดําเนินการ 79 ครั้ง

658.3

707,009

-

-

ดําเนินการ 87 ครั้ง

725.0

-

-

-

ดําเนินการ 31 ครั้ง

65.96

-

-

-

ดําเนินการ 4 ครั้ง

44.44

70,523

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
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แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 31 ครั้ง
65.96 163,750.00
-

ดําเนินการ 10 ครั้ง

83.33

106,500

-

ดําเนินการ 10 ครั้ง

83.33

149,750

-

บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบงาน

เปiนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอตอ หน.หนวยงานจายเงินใหกับ
ผูรับจางพรอมใบสําคัญการรับเงิน
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แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

36

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 78 ครั้ง

216.7

-

-

รับ 115
สง 86

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 1,098 ฉบับ
- ขาวสง 774 ฉบับ

954.8
900.0

-

-

12

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

-

ดําเนินการ 68 ครั้ง

566.7

-

-

-

ดําเนินการ 65 ครั้ง

541.7

-

-

12
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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.) และกลุมงานข8อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ในขายรับผิดชอบ
9.1 อุปกรณ?เชื่อมโยงระบบ
สื่อสารของกระทรวง
มหาดไทย (MPLS)

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน

ใชการตรวจสอบสัญญาณ
ใชคําสั่ง Ping

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
12
ใช งปม.
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ศสข.9 (นว.)
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 48 ครั้ง
100
-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

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

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

114

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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) ระบบปกติและอุปกรณ1 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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
244 ครั้ง

ดําเนินการ 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการ 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

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 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 22 ครั้ง

183.3

-

-

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 4 ครั้ง

33.33

-

-

100

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ - ครั้ง

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 2 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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 2 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ
ตามแผนงาน

ครั้ง

2

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 2 ครั้ง

100

-

-

-สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน

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

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดําเนินตามแผนงาน
- สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ
ดําเนินงาน

122

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ - ครั้ง
-

ระบบอุปกรณ?
เครื่องมือสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและ
ใชงานได
ตลอดเวลา

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ครั้ง

2

ใช งปม. ศสข.9
(นว.)

50

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ฉบับ รับ 800
สง 4,500

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

-ขาวรับ 744 ฉบับ
-ขาวสง 272 ฉบับ

93.00
6.04

-

-

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

380 ครั้ง

63.33

-

-

บริการไดทันที

ครั้ง

600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

300 ครั้ง

50

-

-

รอยละของ
จํานวน นส.
สงออกที่สงผาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส?

ฉบับ

รับ 600
สง 600

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 540 ฉบับ
- ขาวสง 4,236 ฉบับ

90.00
706.0

-

-

- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

1.3 การใชวิทยุสื่อสาร

- ตอบรับผูที่ติดตอเขามา
- สอบถามเรื่องที่ตองการใหประสานงาน
- ดําเนินการหรือแจงใหเจาของเรื่องดําเนินการ

1.4 การใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส?

- รับเอกสารที่ตองการสงผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส?
- สแกนเอกสารใหอยูรูปแบบไฟล? PDF
- สงเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส?
- รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 56 ครั้ง
93.33
-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 56 ครั้ง

93.33

-

-

ครั้ง

60

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 56 ครั้ง

93.33

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

ดําเนินการ 6 ครั้ง

150

-

-

-

ดําเนินการ 29 ครั้ง

120.80

-

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
งบประมาณ (บาท)
ผลงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป>าหมาย
ผลดําเนินการ
จัดสรร
ตามสัญญา
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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
12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

หนวย : บาท

เป>าหมาย
งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/ หนวยนับ คาเป>าหมาย
จัดสรร
ตามสัญญา
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
5) การติดตาม ควบคุม การบํารุงรักษาอุปกรณ1 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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

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 104 ครั้ง

866.70 1,095,473.28
ตัวเลขไมเห็น

-

12

ใช งปม.
ศสข.๙ (นว.)

-

ดําเนินการ 32 ครั้ง

266.66

-

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9 (นว.)
6.1 งานการเงินและบัญชี
6.1.1 หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

6.1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ

300,184.01
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 9 ครั้ง
75
-

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

-

ดําเนินการ 79 ครั้ง

658.3

707,009

-

-

ดําเนินการ 87 ครั้ง

725.0

-

-

-

ดําเนินการ 31 ครั้ง

65.96

-

-

-

ดําเนินการ 4 ครั้ง

44.44

70,523

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 31 ครั้ง
65.96 163,750.00
-

ดําเนินการ 10 ครั้ง

83.33

106,500

-

ดําเนินการ 10 ครั้ง

83.33

149,750

-

บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบงาน

เปiนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอตอ หน.หนวยงานจายเงินใหกับ
ผูรับจางพรอมใบสําคัญการรับเงิน
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

36

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 78 ครั้ง

216.7

-

-

รับ 115
สง 86

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

- ขาวรับ 1,098 ฉบับ
- ขาวสง 774 ฉบับ

954.8
900.0

-

-

12

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

-

ดําเนินการ 68 ครั้ง

566.7

-

-

-

ดําเนินการ 65 ครั้ง

541.7

-

-

12
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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.) และกลุมงานข8อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
ในขายรับผิดชอบ
9.1 อุปกรณ?เชื่อมโยงระบบ
สื่อสารของกระทรวง
มหาดไทย (MPLS)

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน

ใชการตรวจสอบสัญญาณ
ใชคําสั่ง Ping

รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-

110

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ วัน
264
ใช งปม.
ของการใชงานของ
ศสข.9 (นว.)
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
12
ใช งปม.
รอยละความสําเร็จ ครั้ง
ศสข.9 (นว.)
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 48 ครั้ง
100
-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

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

-

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

วัน

264

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการทุกวันทําการ
จํานวน 244 ครั้ง

92.42

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80
รอยละความสําเร็จ
ของการใชงานของ
อุปกรณ? ICT ทุก
ระบบ และเครื่อง
มือสื่อสาร ไมนอย
กวาร8อยละ 80

ผลงาน
ผลดําเนินการ
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
จํานวน 244 ครั้ง

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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) ระบบปกติและอุปกรณ1 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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการทุกวันทําการ
92.42
244 ครั้ง

ดําเนินการ 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการ 244 ครั้ง

92.42

-

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

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 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ครั้ง

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 22 ครั้ง

183.3

-

-

12

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

-

ดําเนินการ 4 ครั้ง

33.33

-

-

100

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ - ครั้ง

-

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ 12 ครั้ง
100
-

ดําเนินการ 12 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ 2 ครั้ง

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)

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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
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 2 ครั้ง

100

-

-

ดําเนินการ
ตามแผนงาน

ครั้ง

2

ใช งปม.
ศสข.9 (นว.)

ดําเนินการ 2 ครั้ง

100

-

-

-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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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข. 9 (นครสวรรค1)
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
ร8อยละ ผลการเบิกจาย ร8อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
ดําเนินการ - ครั้ง
-

ระบบอุปกรณ?
เครื่องมือสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและ
ใชงานได
ตลอดเวลา

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ครั้ง

2

ใช งปม. ศสข.9
(นว.)

50

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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
จัดทําแผนการบํารุงรักษายานพาหนะทุกคัน
5. บํารุงรักษาซอมแซม บํารุง
ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดําเนินการซอมบํารุง

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

คา
เป-าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

100

-

-

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร;อยละ
ร;อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ตรวจเช็ค ซอม ปรับปรุง

100

-

-

100

-

-

-ทําการตรวจสอบความพรอม 100

-

-

100

-

-

100

-

-

ระบบโทรศัพท& จํานวน 10 ครั้ง

100

-

-

- วางเครือขายสื่อสารผาน
ดาวเทียม เพื่อถวายความปลอดภัย

จํานวน 16 ครั้ง
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ&
ICT ทุกวันทําการ จํานวน
312 ครั้ง
- ทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ& ICT
ศสข.10 จํานวน - ครั้ง

- จัดทําแผนการบํารุงรักษา
รถยนต& จํานวน 4 คัน
- บํารุงรักษา 4 คัน

124

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป-าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

งบประมาณ (บาท)

คา
เป-าหมาย

จัดสรร

ตามสัญญา

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

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

8. ติดตั้ง ใชงานโปรแกรม
ป?องกันไวรัส

ติดตั้งใชงาน ประสานแนะนําการ
ใชงานพื้นที ศสข.10

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

9.ดําเนินงานดานพัสดุ

จัดซื้อ/จัดจาง ควบคุมการเบิกจาย
ใชงานพัสดุครุภัณฑ&
ใหบริการประชุมวีดิทัศน&ทางไกล (VCS)

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ของการดําเนินงาน

100

-

-

100

-

-

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

ผลงาน
ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร;อยละ
ร;อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ทําการตรวจสอบบํารุงรักษา
เครื่องสํารองไฟฟ?า (UPS)
จํานวน 12 ครั้ง
- จัดทําแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ จํานวน
10 เครื่อง
- บํารุงรักษาครบ 10 เครื่อง
- ติดตั้งใชงาน ประสาน
แนะนําลูกขาย เป?าหมาย
ไมนอยกวาปVที่แลว(20 เครื่อง)
- ดําเนินการแลว 59 เครื่อง
- ดําเนินการจัดซื้อจดจาง
ของหนวยงาน
- ใหบริการการประชุมวีดิทัศน&
ทางไกลสวนกลางกับจังหวัด
ลูกขาย จํานวน 7 ครั้ง

100

100

3,600 100

100

-

-

100

-

-

100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป-าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

ผลงาน

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 จัดเจาหนาที่เขารวมการฝ`กอบรม
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานอื่น ๆ จัดฝ`กอบรม
มาใชประโยชน&

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร;อยละ
ร;อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต&
เป\นป]จจุบัน ทันสมัย ประชา
สัมพันธ& การดําเนินงานของ
หนวยงานไดเป\นอยางดี
ดําเนินการจังหวัด สฎ. ชพ.
รน. พง. และ ภก. จํานวน 5
จังหวัด
- มอบนายสราวุธ คงชวย
นายชางไฟฟ?าชํานาญงาน
เขารับการฝ`กอบรมหลักสูตร
การใชงานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส& และผูดูแล
ระบบเว็บไซต& ระหวางวันที่
7-9 พ.ย. 2560
- มอบนายสราวุธ คงชวย
เขารับการฝ`กอบรมหลักสูตร

100

-

-

100

-

-

100

6,398

100

7,958

การรักษาความปลอดภัยประจํา

ปV 2561 วันที่ 8-9 ก.พ. 2561
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

หนวย : บาท
เป-าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน ตัวชี้วัดแผนงาน/
สิ้นสุดโครงการ
โครงการ
หนวยนับ

คา
เป-าหมาย

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสราง จัดเจาหนาที่เขารวมการฝ`กอบรม
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี
หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช
หนวยงานอื่น ๆ จัดฝ`กอบรม
ประโยชน& (ตอ)

ผลการเบิกจาย
ผลดําเนินการ
ร;อยละ
ร;อยละ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
( จํานวนเงิน )
- นายบรรจบ นอยสันโดด
และนายคฤหัส ณ พัทลุง
ฝ`กอบรมโครงการพัฒนา
เครือขายวิทยุสื่อสาร เพื่อ
การบริหารราชการแผนดิน
ของกระทรวงมหาดไทยระยะ
ที่ 1 25-27 เม.ย.61

-

- นายบรรจบ นอยสันโดด
และนายคฤหัส ณ พัทลุง
สัมมนาโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงกลองโทรทัศน&
วงจรปcด (CCTV) และการใช
ประโยชน& วันที่ 29-31 ส.ค.61
14. จางเหมาพนักงานขับรถยนต& ขอความเห็นชอบจางเหมาหาผูรับจาง
และตกลงจาง

รอยละความสําเร็จ รอยละ
การดําเนินงาน

100

-

-

- จางเหมาดําเนินการ
- เบิกจายคาจาง12 เดือน
(ต.ค.60-ก.ย.61)

8,916

100

140,888

100

127

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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.) และจังหวัดลูกข9าย ของการดําเนินการ
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
ใหสามารถใชงานไดอย9างมีประสิทธิภาพ อย9างนอยปHละ 2 ครั้ง
ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ
จังหวัดลูกข9าย
2.การนิเทศงานและใหคําปรึกษา จัดใหเจาหนาที่พบปะขาราชการ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ นายช9างไฟฟา นักวิชาการ คอมพิวเตอร ของการดําเนินการ
การสื่อสารแก9เจาหนาที่จังหวัด ที่จังหวัดลูกข9าย
อย9างนอยปHละ 2
ครั้ง
ลูกข9ายในความรับผิดชอบ
- ทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน
- รับฟTงปTญหาและขอคิดเห็น
- กําหนดแนวทางการทํางานร9วมกัน
3.ใหบริการรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
กับส9วนราชการต9างๆ และจังหวัดใน
ของการใหบริการ
ลูกข9าย เมื่อมีการรองขอ (ร9วมกับ
ศสข.12 (สข.) และ ศสข.3 (นฐ.))
4.โครงการพัฒนาบุคลากร
ดําเนินการจัดส9งเจาหนาที่ของ
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศสข.11 (นศ.) เขารับการฝZกอบรม
ของการดําเนินงาน
และการสื่อสาร
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

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

ร,อยละ

-

ครั้งที่ 1
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2

-

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 และ

ร,อยละ
100

22,000
10,280
100

100
19,560
18,600

วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2561

-

( จํานวนเงิน )

100

วันที่ 12-14 กันยายน 2561
9,280

ผลการเบิกจ&าย

100

8,960 100

วันที่ 24-25 กันยายน 2561

-

-

กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100

-

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

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

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/
หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
โครงการ
5.การใหบริการระบบการ
ใหบริการระบบการประชุมวีดีทัศน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
100
ประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ใหกับส9วนราชการต9าง ๆ ของการใหบริการ
ตามที่ไดรับการรองขอ
และการควบคุมระบบการ

จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ประชุมทางไกล (MCU)
6.การใหบริการขอมูลข9าวสาร
ผ9านระบบ
1. ระบบโทรสาร (FAX)
2. ระบบ E-mail

ใหบริการรับ – ส9งข9าวสารผ9าน
เครื่องมือสื่อสารของหน9วยงาน

รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการใหบริการ
รับ – ส9ง ขอมูล
ข9าวสารได100%
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- แบบรายงานสถิติ
สถิติข9าว รับ - ส9ง
รายเดือน
7. จางเหมาบริการทําความสะอาด จางเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของการดําเนินงาน
จางเหมาทําความสะอาด

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร,อยละ

กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100

จํานวน
6
ครั้ง
กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100
(486 ฉบับ)

95

-

-

5

108,000

108,000 กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561

-

ผลการเบิกจ&าย
( จํานวนเงิน )
-

ร,อยละ
-

-

-

101,150

-
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส&วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน&วย : บาท

ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช)
เป=าหมาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
8. การประหยัดพลังงานของ
หน9วยงาน

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประชุมชี้แจงวิธีการ
- ติดตามแกไข ใหมีผลสัมฤทธิ์

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

9. การเบิกจ9ายเงินงบประมาณ
ประจําปH 2561

- ตรวจสอบและเบิกจ9ายเงิน
- จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ
- รายงานการเบิกจ9ายเงิน

- แบบรายงาน
มาตรการประหยัด
พลังงานรายเดือน
รอยละความสําเร็จ รอยละ
ของการดําเนินงาน

ผลงาน

งบประมาณ (บาท)
จัดสรร

ตามสัญญา

-

-

ผลดําเนินการ
เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561

ร,อยละ
-

ผลการเบิกจ&าย
( จํานวนเงิน )
เพิ่มขึ้นจาก

ร,อยละ
-

ปHงบประมาณ
2560
เปiนเงิน
2,494.91
บาท

98
1,290,400 1,020,400.30 กรกฎาคม 2561-กันยายน 61 100.00 1,020,395.85 100.00
(ส9งคืนส9วนกลาง 269,999.70 บาท)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
1.งานสารบรรณหนังสือผาน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส

2.รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณประจําป2 2561

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ขั้นตอนและหรือวิธีการ
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
-เปดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
-ลงรับหนังสือพรอมปริ้นเอกสาร
-ลงทะเบียนรับ
-นําเสนอผูบังคับบัญชา
-แจกจายงานใหผูรับผิดชอบ
-รวบรวมขอมูลผลการเบิกจาย
งบประมาณรายเดือน
-จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
-สงรายงานให ศสส.สป.
การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2561
รายไตรมาส
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป2
- 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 - กันยายน 61
ให ศสส.สป.
รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําป2
งบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.60ถึง

ร7อยละ

ผลการเบิกจาย

ร7อยละ

100

( จํานวนเงิน )
-

100

-

-

100

-

-

-

ธ.ค.60) ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.61

ถึง มี.ค.61) ไตรมาส 3 (เดือน
เม.ย.61-มิ.ย.61) ไตรมาส 4
(เดือน ก.ค.61-ก.ย.61) ให ศสส.สป.
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา)

หนวย : บาท
เป=าหมาย

แผนงาน/งาน/โครงการ
4. โครงการบํารุงรักษาเชิง
ปBองกัน (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 (ป2ละ 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

ร7อยละ

ผลการเบิกจาย

ร7อยละ

50

( จํานวนเงิน )
-

100

-

-

ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100
เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติถวายความ

-

-

-

(สงขลา) และของจังหวัดในเขต

100

-

-

100

-

-

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

ปลอดภัยดานการสื่อสาร แด
พระบรมวงศานุวงศ จํานวน
5 ครั้ง

- ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.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

ร7อยละ

เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)
ไดดําเนินการใหบริการ
100
ประชุมผานระบบวีดิทัศน
ทางไกล จํานวน 9 ครั้ง
5 หนวยงาน ประกอบดวย
สบจ., สพร., มท., สดร.,
อ.ค.ต.ป.
ออกดําเนินการนิเทศงาน ตรวจ 50
ติดตามปZญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแกไขปZญหาแก
จังหวัดลูกขาย ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 12 - 16 มี.ค.61

ผลการเบิกจาย
( จํานวนเงิน )
-

-

ร7อยละ
-

-
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายชัชวาลย เบญจสิริวงศ
คณะทํางาน
1. นางสาวสุภาพร
2. นางเพ็ชรรุ,ง
3. นายศุภลักษณ
4. นางสาวป0ยะดา
5. นายวีระชาติ
ที่มาของขอมูล

จรัญวรพรรณ
เซียงหลิว
วรรณพงษ
เชื้อทองฮั้ว
ชุ,มพาลี

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นายช,างไฟฟ7าชํานาญงาน
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.

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

