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 ก

คํานํา 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลุ0มงานติดตามประเมินผลด3านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

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



ข 

 

 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป.  ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 61) 
แผนงาน : ยุทธศาสตร3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ6นดิน ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และ แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ผลผลิต : ส6วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หน6วยงาน จํานวนภารกิจ แล�วเสร็จปกติ ระหว6างดําเนินการ ยังไม6ได�ดําเนินการ 
1 กลุ�มงานอํานวยการ 3 3 - - 
2 กลุ�มงานติดตามประเมินผลฯ  9 9 - - 
3 กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 25  16 7  2 
4 กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร 12 11 1 - 
5 กลุ�มงานโครงสร(างพื้นฐาน 8 7 1 - 
6 กลุ�มงานยุทธศาสตร.ฯ   6 5 1 - 
7 ศสข. 1 พระนครศรีฯ   13 11 2 - 
8 ศสข.2 ชลบุรี 12 10 2 - 
9 ศสข.3 นครปฐม 12 10 2 - 
10 ศสข.4 นครราชสีมา 11 10 1 - 
11 ศสข.5 อุดรธานี 13 13  - - 
12 ศสข.6 ขอนแก�น 11  11 - - 
13 ศสข.7 เชียงใหม� 13 13 -  - 
14 ศสข.8 พิษณุโลก 13 9 1 3 
15 ศสข.9 นครสวรรค. 21                                                                                                                             18                    1 2 
16 ศสข.10 สุราษฎร.ฯ 14                                                                                                                             13 1 - 
17 ศสข.11 นครศรีฯ 9             7                                                                                                                             2 - 
18 ศสข.12 สงขลา 9 6                                   3  - 

รวม 214 182 25 7 



สรุปงบประมาณแผนปฏิบั ติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 61) 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                                                                                         หน วย : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ2าย ร3อยละ 

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

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

      

Action 1+ Action 2 438,386,000  438,386,000    

           1.1 ค าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA) 146,249,000  
417,873,600 

 ผลการเบิกจ ายไตรมาส 1-4 
82.07 

           1.2 ค าสาธารณูปโภค 271,624,600   359,794,032.53 

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

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

แผนงาน : ยุทธศาสตรNพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน                                            

      

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

          1.1 รายการผูกพันตามมาตรา 23                    

              1.1.1 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณNสารสนเทศและการสื่อสาร (ดับเพลิง)  27,300,000 27,300,000 อยู ระหว างดําเนินงานในงวดที่ 2 ใน 20 
จังหวัด กาํหนดแล)วเสร็จ 25 ม.ค.61 แต 
เนื่องจากมีบางจังหวัดอยู ระหว างการ
ปรับปรุงไม พร)อมให)ติดตั้งอุปกรณNและ
ขณะนี้อยู ระหว างแก)ไขสัญญางวดงานและ
งวดเงิน 

เบิกจ ายงวดที่ 1 จาํนวน 
13,800,000 

50.55 

ค 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   หน วง  : บาท 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงาน 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน รวม 
ผลงาน เบิกจ2าย ร3อยละ 

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

แผนงาน : ยุทธศาสตรNพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบลงทุน 

      

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

             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 

 

 

 

 

10,200,000 

 

 

10,200,000 

 

 

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

554,000,000 

 

 

20 

 

 

1.2 รายการผูกพันใหม        

          - โครงการสถาปSตยกรรมองคNกรของกระทรวงมหาดไทย  5,400,000 5,400,000 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว าด)วยการจัดซื้อจัดจ)างฯ ได)ประกาศผู)
ชนะการเสนอราคาบริษัท เวสเทิรNนกรุUป 
(ประเทศไทย) จํากัด วงเงินทั้งโครงการ 
26,600,000 บาท วันที่ 25 กันยายน 
2561  

  

 

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

 

 

 

ง 



จ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2561 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2561 

 

นาํรายงานการติดตามฯ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ทางเวบ็ไซต ์ศสส. 

 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการดาํเนินงาน  
ศสส. รายไตรมาส และประจาํปี เสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

รวบรวม ประมวล วเิคราะห์ เสนอปัญหา / 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. จดัทาํแผน   
ปฏิบตัิราชการประจาํปี 

 

ออกแบบฟอร์มการรายงานผลพร้อมทั9ง 
แจง้แนวทาง วธิีการ ช่องทางในการรายงาน

ผล 

จดัทาํแผนติดตามผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

 

ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที:ได ้         
รับจดัสรรตามประเภทรายจ่ายประจาํปี 

 

หน่วยงานในสังกดั ศสส. รายงานผล      
การดาํเนินงานตามระยะเวลาที:กาํหนด 

 



 

 

ฉ

สารบัญ 
 
                    หน
า 

คํานํา                 ก 
บทสรุปผู�บริหาร                 ข – ง 
ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงาน             จ 
สารบัญ                          ฉ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร#พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ)นดิน         
ส)วนกลาง                                              1 – 6 
ศสข.  1 – 12                              7 – 14 
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส)วนกลาง                                        15 – 55 
ศสข.  1 – 12                              56 – 143            

 
 



 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

 

 



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1.ค�าพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการพัฒนาและ - - - 30,000,000 27,700,000 เบิกจ�ายงวดที่ 1 (เดือน เม.ย.61) 75 5,540,000      20    
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส2ของ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส2 วงเงิน 1,385,000.- บาท
สํานักงานปลัดกระทรวง ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเบิกจ�ายงวดที่ 2 (เดือน ส.ค.62)
มหาดไทย   - จัดทํา TOR 20% วงเงิน 1,385,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 22/2561 ลงวันที่   - จัดหาผู�รับจ�าง 40%

2 มีนาคม 2561  กับ   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 60%

บริษัท บีทามส3 โซลูชั่น จํากัด   - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง 80%

วงเงินสัญญา 27,700,000 บาท   - ตรวจรับงาน 100%

(540 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา ครบ 24 สิงหาคม 2562)

แบ�งงวดงานงวดเงิน จํานวน 5 งวด *และหักคืนเงินล�วงหน<า 15%= 4,155,000.- บาท จากงวดงานที่ 1-4*
*งวดที่ 1=1,385,000.- บาท (30 วัน=1 เม.ย.61) หักเงินล�วงหน�า 831,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 554,000.- บาท

*งวดที่ 2=1,385,000.- บาท (120 วัน=30 มิ.ย.61) หักเงินล�วงหน�า 831,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 554,000.- บาท

*งวดที่ 3=2,770,000.- บาท (240 วัน=28 ต.ค.61) หักเงินล�วงหน�า 1,108,000.- บาท คงเหลือจ�ายให�บริษัทฯ 1,662,000.- บาท

*งวดที่ 4 =13,850,000- บาท (480 วัน=25 มิ.ย.62) หักเงินล�วงหน�า 1,385,000.- บาท คงเหลือจ�าย 12,465,000.- บาท

งวดที่ 5 (สุดท�าย)=8,310,000.- บาท (540 วัน=24 ส.ค.62) หักเงินล�วงหน�า ----- บาท คงเหลือจ�าย 8,310,000.- บาท

ป@จจุบัน ณ งบประมาณรายจ�ายประจําปB พ.ศ. 2562 โครงการนี้ผูกพันงบประมาณ  3 ปB **วงเงินที่ได<รับจัดสรรเปEนวงเงินตามสัญญา 27,700,000.- บาท**
** - งบประมาณรายจ�ายประจําปB พ.ศ. 2560  จํานวนเงิน  4,155,000.- บาท **
** - งบประมาณรายจ�ายประจําปB พ.ศ. 2561  จํานวนเงิน 10,200,000.-  บาท **
** - งบประมาณรายจ�ายประจําปB พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 13,345,000.- บาท **

ร<อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : ยุทธศาสตร3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เปKาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปKาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร<อยละ

1



กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.จัดทํา TOR - - - 10,312,400 10,190,000 สัญญาเลขที่ 295/2560 100 10,190,000 100
กล+องโทรทัศน.วงจรป0ด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ+าง ลงวันที่ 21 ส.ค. 60

ภายในกระทรวงมหาดไทยและ 3.ลงนามสัญญา ดําเนินการแล+วเสร็จ

ศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและ 4.ตรวจรับ

การสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปBงบประมาณ 2560

2. โครงการพัฒนาเครือขDายวิทยุ 1. จัดทํา TOR - - - 27,883,200 27,000,000 ไตรมาส 1 = 29% 100 27,000,000 100.00

สื่อสารเพื่อการสื่อสารบริหาร 2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง (240 วัน ครบ 13 พ.ค.61) (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

ราชการแผDนดินของ มท. (ระยะ 3. ลงนามในสัญญา แบDงจDาย 2 งวด แบDง 2 งวด ไตรมาส 2 = 55%

ที่ 1) ปBงบประมาณ 2560 4. สDงมอบ งวดที่ 1 =10,800,000.- บาท (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

สัญญาเลขที่ 297/2560 5. ตรวจรับ งวดที่ 2 (สุดท+าย) =16,200,000 บาท ไตรมาส 3 =74%

ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 (สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

ไตรมาส 4 =100%

(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)

ร,อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

2



กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร,อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1. จัดทํา TOR =20 % - - - 204,917,362 204,447,700    อยูDระหวDางติดตั้งอุปกรณ. 65 - -
การประชุมวีดิทัศน.ทางไกล 2. จัดหาตัวผู+รับจ+าง =20% กรอบวงเงินจัดหาครั้งนี้ ในงวดงานตามโครงการฯ 
(Video Conference System) 3. ลงนามในสัญญา = 20% กรอบวงเงินสํานักงบประมาณ งวดงานที่ 1 จํานวน 4 ห+อง
ของกระทรวงมหาดไทย 4. ผู+รับจ+างสDงมอบงาน  =20% 226,087,000 ติดตั้งแล+วอยูDระหวDางรอสDงมอบงาน

สัญญาเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 5. ตรวจรับ =20% 1.ห+องประชุม 1 (ห+องราชสีห.)
7 พฤษภาคม 2561 อาคารศาลาวDาการ มท.
กับบริษัท แพลท เนรา จํากัด 2. ห+องประชุม 2 (ห+องดํารงธรรม)

(540 วัน ครบ 29 ต.ค.62) อาคารศาลาวDาการ มท. 
(ถ+ามีเบิกจDายลDวงหน+า 15% =30,667,155.- บาท) หักออกจากงวดงานทั้ง 4 งวด) 3. ห+องประชุม ชั้น 3 (ห+อง
แบDงงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด วิสุทธิกษัตริย.) อาคาร ศสส.สป.
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 4. ห+องเครื่องมือสื่อสารชั้น 4
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 กลุDมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
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 อาคาร ศสส.สป. 
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 ขณะนี้รอสDงมอบงานเนื่องจาก
ผูกพันงบประมาณ  8   ปB โดยวงเงินที่ได+รับเป]นกรอบวงเงินตั้งงบประมาณ 226,087,000.- บาท อยูDระหวDางรอแก+ไขสัญญา
 - งบประมาณปB 2556 = 45,217,400.- บาท และอยูDระหวDางขอเปลี่ยนแปลง
 - งบประมาณปB 2557 = 63,147,800.-  บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - งบประมาณปB 2558-2561 ไมDได+รับงบประมาณ
 - งบประมาณปB 2562 = 30,659,200.- บาท
 - งบประมาณปB 2563 = 87,062,200.- บาท

3



กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการระบบรักษาความ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร�อยละ 100 27,300,000 69,000,000 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน 

TOR
74 13,800,000 20.00

ปลอดภัยของอุปกรณ-สารสนเทศ 2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง (เฉพาะเงินงบป7 2561) 2.จัดหาบริษัทผู�รับจ�าง

และการสื่อสาร (ดับเพลิง) 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 3.คณะกรรมการตรวจรับ
กําหนดผูกพัน 3 ป7 วงเงินงบประมาณ แนวทางและวิธีการตรวจรับ แนวทางและวิธีการตรวจรับ

70,000,000 บาท แยกเป?น 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ 4.คณะกรรมการดําเนินการฃ

 -ป7 2560 = 14,000,000.- บาท 5.รายงานผลการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 เรียบร�อยแล�ว

 -ป7 2561 = 27,300,000.- บาท 5. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

 -ป7 2562 = 27,700,000.- บาท และส�งเบิกเงินแล�ว งวดที่ 1

สัญญาเลขที่ 261/2560 ลงวันที่ ขณะนี้อยู�ระหว�างดําเนินการ

31 มี.ค.60 (480 วัน) ครบ 24 ก.ค.61 ขอแก�ไขสัญญางวดงาน และ

บริษัท กลิสเทน อินเตอร-เทรด จํากัด (ผู�รับจ�าง) งวดเงิน

แบ�ง 4 งวด (แบ�งร�อยละผลการเบิกจ�าย) ดังนี้

งวดที่ 1 =13,800,000.- บาท =20%

งวดที่ 2 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที่ 3 =17,940,000.- บาท = 26%

งวดที่ 4(งวดสุดท�าย) =19,320,000.- บาท =28 %

รอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา รอยละ

4



กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการพัฒนา 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกําหนด *ร�อยละของการ ร�อยละ* 100* 5,400,000 - 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ 100 - -
สถาป)ตยกรรมองค*กรของ ร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) และ ดําเนินการหาผู�รับจ�าง (เฉพาะงบป62561) กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

กระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ*ที่ใช�ในการพิจารณาผู�ชนะ และกําหนดหลักเกณฑ*ที่ใช�ใน
ผูกพัน 2 ป6 วงเงินงบประมาณ การเสนอราคาโครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรม การพิจารณาผู�ชนะการเสนอราคาฯ

27,000,000 บาท องค*กรของกระทรวงมหาดไทย 2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

2.จัดทําร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

เพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการ กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน 

กําหนดร�างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) โครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรมฯ

(TOR)โครงการพัฒนาสถาป)ตยกรรม 3. ผู�บังคับบัญชาเห็นชอบร�าง
องค*กรของกระทรวงมหาดไทย เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส*

*ในป6งบประมาณป6 2562 3.ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง (e-Bidding) และประกาศ
สํานักงบประมาณ ได�ปรับ ว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร และเห็นชอบให�ดําเนินการหา
จากผูกพัน 2 ป6งบประมาณ เปNน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อหาผู�รับจ�างมา ผู�รับจ�างตามโครงการฯ
ผูก 3 ป6งบประมาณ วงเงิน ดําเนินงานตามโครงการฯ 4. ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

27,000,000.- บาท ดังนี้ **4. ดําเนินการหาผู�รับจ�าง การคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างฯ

 - ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท หมายเหตุ *ไตรมาส 4 ขอปรับตัวชี้วัด จากเดิม 1 ระบบ ค�าเปRาหมาย 4 เปNน ร�อยละของการดําเนินการหาผู�รับจ�างได� และค�าเปRาหมาย ร�อยละ 100 ได�ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา
 - ป6งบประมาณ พ.ศ.2562= 8,100,000.- บาท   และขอปรับ ขั้นตอนและหรือวิธีการในป6 2561  ข�อ **4 จากเดิม ดําเนินการเชื่อมโยงข�อมูลระหว�าง หน�วยงานใน มท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริษัท เวสเทิร*น กรุVป (ประเทศไทย)

 - ป6งบประมาณ พ.ศ.2563= 13,100,000.- บาท ทํางาน โดยการบูรณาการข�อมูลร�วมกันระหว�างหน�วยงานในสังกัด มท. เปNน 4. ดําเนินการหาผู�รับจ�างจ�างได�  เหตุผล  ไม�สามารถดําเนินการตาม จํากัด วงเงิน 26,600,000.-บาท
(มีต�อ) ขั้นตอนที่กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการของ ศสส.สป. ป6 2561  จึงขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนทํางานให�สอดคล�องกับความเปNนจริง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

 - ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=
5,400,000 บาท

 - ป6งบประมาณป6 2562 =
21,600,000 บาท

หน�วยนับ ค�าเป-าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร/อยละ ร/อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
หน�วยนับ ค�าเป-าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร/อยละ ร/อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร�พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

1. โครงการพัฒนา 5. อยู�ระหว�างรอลงนามสัญญา 
สถาป)ตยกรรมองค*กรของ และขอความเห็นชอบ รมต.
กระทรวงมหาดไทย ในการผูกพันงบประมาณ
ผูกพัน 2 ป6 วงเงินงบประมาณ เกินป6งบประมาณ
27,000,000 บาท
 - ป6งบประมาณ พ.ศ.2561=5,400,000 บาท
 - ป6งบประมาณป6 2562 =21,600,000 บาท
*ในป6งบประมาณป6 2562
สํานักงบประมาณ ได�ปรับ
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

 (ต�อ)
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ศสข. 1 - 12 

 
 



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1. โครงการก�อสร)างอาคาร  - กําหนดราคากลาง = 10% ร)อยละความสําเร็จ ร)อยละ 100 2,036,900 9,550,000  - กําหนดราคากลาง =10% 40.67 95,500          1       

ชุดพักอาศัยของ ศสข.1  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ)าง=10% ของการดําเนินการ (เฉพาะงบป:2561)  - ขอเห็นชอบ/ ขออนุมัติจ)าง =10%

จํานวน 10 ห)อง ผูกพัน 2 ป:  - ทําสัญญาจ)าง = 10%  - ทําสัญญาจ)าง= 10%
วงเงินงบประมาณ 10,184,200 
บาท แบ�งเป@น

 - ดําเนินการก�อสร)าง =30%(แบ�งงวด
งาน 15  งวด ๆ งานละ 2%

 - ดําเนินการก�อสร)างงวดที่
1-2-3-4 แล)วเสร็จ = 8%

 - ป:งบประมาณ 2561=
2,036,900 บาท

 - ตรวจรับงานจ)าง =30%(แบ�งงวดงาน 
15  งวด ๆ งานละ 2%

 - คณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง
งวดที่ 1 เรียบร)อยแล)ว =2%

 - ป:งบประมาณ 2562=
8,147,300 บาท

 - ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินให)ผู)จ)าง=10% 
(แบ�งงวดเงิน15 งวดๆเงินละ 0.67%)

และอยู�ระหว�างตรวจรับงานงวดที่
 2,3,4

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

 - เบิกจ�ายเงินงวดที่ 1 ให)ผู)รับ
จ)างเรียบร)อยแล)ว =0.67%

วงเงินสัญญา 9,550,000.- บาท 
แบ�ง 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 

(มีต�อ)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร)อยละ ร)อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร)อยละ ร)อยละ

1. โครงการก�อสร)างอาคาร

ชุดพักอาศัยของ ศสข.1

จํานวน 10 ห)อง ผูกพัน 2 ป: (ต�อ)
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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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตรIพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เปMาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเปMาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร)อยละ ร)อยละ

2. โครงการต�อเติมอาคาร  - กําหนดราคากลาง ร)อยละความสําเร็จ ร)อยละ 100 162,400 141,300 เบิกจ�ายเงินให)ผู)รับจ)างแล)ว 100 141,300         100

ศสข.1 (อย.) ชั้นล�าง  - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ)าง ของการดําเนินการ

สัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่  - ทําสัญญาจ)าง
- ดําเนินการก�อสร)าง28 ธ.ค.60 ครบกําหนด 26 ก.พ.61  - ดําเนินการก�อสร)าง

เบิกจ�ายงวด 1 งวด  - ตรวจรับงานจ)าง

  -ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินให)ผู)รับจ)าง
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

1. โครงการปรับปรุงซ(อมแซม  - ประกาศเผยแพร(การจัดซื้อจัดจ0างฯ ระดับความสําเร็จ ร0อยละ 100% 698,000 576,000  - ประกาศเผยแพร(การจัดซื้อ 100 576,000.00 100.00
อาคาร ศูนย<เทคโนโลยี  - แต(งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ของการดําเนินงาน
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3  - ก(อหนี้ผูกพัน/หาผู0รับจ0าง
(นครปฐม)  - ดําเนินการฯ  - ก(อหนี้ผูกพัน/หาผู0รับจ0าง
สัญญาเลขที่ มท 0210.03/183/2561  - ตรวจรับงาน ได0บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น 2015 จํากัด
ลงวันที่ 27 เม.ย.61  - อนุมัติเบิกจ(าย  - วงเงินจ0าง 576,000.- บาท
ระยะเวลา 90 วัน ครบ 26ก.ค.61  - บริษัทฯ ส(งมอบงานเมื่อ
แบ(งจ(าย 2 งวด งวด 288000 วันที่ 26 ก.ค.61
กับ บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น  - ผู0ควบคุมงานและคณะกรรมการ
2015 จํากัด ตรวจรับงานจ0างเมื่อวันที่

7 ส.ค.61 
 - ผวจ.นครปฐม รับทราบและ
อนุมัติเบิกจ(ายเงินงบประมาณ
เรียบร0อยแล0ว

 - แต(งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางเรียบร0อย

ร0อยละ

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)

หน(วย : บาท
เปIาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเปIาหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร0อยละ
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

1. โครงการปรับปรุงอาคาร  - สํารวจตรวจสอบสถานที่และพื้นที่
ดําเนินการ

ร#อยละความสําเร็จ 211,000 168,500 ตรงตามเป-าหมายส/งมอบ 100 168,500 100

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - ดําเนินการจ#ดจ#างตามระเบียบพัสดุ ของการดําเนินการ ส/งมอบงานวันที่ 20 ธ.ค.60
การสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)  - ตรวจรับงาน ตรวจรับแล#วเสร็จวันที่

ตําบลหมากแข#ง อําเภอเมือง  - เบิกจ/ายงบประมาณ 26 ธ.ค.60

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)

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม 

(2)
ร�อยละ ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป)าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ
ค
า

เป)าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร0พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ
นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.5 (อุดรธานี) หน
วย : บาท
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ผลการเบิกจ
าย
(จํานวนเงิน)

1. โครงการปรับปรุงบ�านพัก 1. กําหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ = 15% ร�อยละความสําเร็จ 1,250,500 900,000 1. กําหนดราคากลาง/
แบบรูปรายการ = 15%

95 585,000 65

ข�าราชการ ศูนย-เทคโนโลยี 2. ขอความเห็นชอบราคากลาง/ดําเนินการ ของการดําเนินการ แบบรูปรายการ =15%
สารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 จัดหาผู�รับจ�าง=15% 2. ขอความเห็นชอบ

ราคากลาง/ดําเนินการ(พิษณุโลก) ตําบลหัวรอ 3.ขออนุมัติจ�าง/ประกาศผู�ชนะเสนอราคา= 15% ราคากลาง/ดําเนินการ

อําเภอเมืองพิษณุโลก 4.ลงนามในสัญญา =15% จัดหาผู�รับจ�าง =15%
จังหวัดพิษณุโลก 5.ผู�รับจ�างดําเนินการตามสัญญา/ส>งมอบ= 10% 3.ขออนุมัติจ�าง/ประกาศ

สัญญาเลขที่ 576/2561 6. ตรวจรับงาน =15% ผู�ชนะการเสนอราคา=15%

ลงวันที่ 30 มี.ค.61 7. ขออนุมัติเบิกจ>ายเงินให�ผู�รับจ�าง=15% 4.ลงนามในสัญญา =15%

ระยะ 90 วัน ครบกําหนด 28 มิ.ย.61 5.ผู�รับจ�างดําเนินการตามสัญญา/

แบ>งร�อยละผลการเบิกจ>ายเงิน 3 งวด ดังนี้ ส>งมอบงานงวดที่ 1-3 =10%

งวด 1=225,000 บาท =25% 6.ตรวจรับงานงวดที่ 1-3 =15%

งวด 2= 360,000 บาท = 40% 7.สรุปผลดําเนินการอนุมัติเบิกจ>ายเงิน งวดที่ 1และงวด 2= 10%

งวด 3= 315,000 บาท = 35% *ผลการเบิกจ>ายงวดเงิน งวดที่ 1=25% งวดที่ 2=40% รวม65%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : ยุทธศาสตร)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ
นดิน

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.8 (พิษณุโลก) หน
วย : บาท

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม 

(2)

ร@อยละ ร@อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เปAาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน
วยนับ
ค
า

เปAาหมาย
จัดสรร ตามสัญญา
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ผลดําเนินการ ผลการเบิกจาย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการก	อสร�างอาคารชุด 1.จัดทําแผน =10 % - - - 1,732,700 8,613,300 อยู	ระหว	างดําเนินการตามสัญญา 67 - -

พักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต�ถุนโล	ง 2.แต	งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง =10 % (เฉพาะงบป82561) ศสข.12 (สงขลา) ส	งมอบพื้นที่

6 ยูนิต ของศูนย?เทคโนโลยี 3.ขออนุมัติราคากลาง= 10% ให�กับผู�รับจ�าง ผู�รับจ�างกําลัง

สารสนเทศและการสื่อสาร 4.รายงานขอความเห็นชอบจัดจ�างก	อสร�างฯ =10% ดําเนินการตามงวดงาน

เขต 12 (สงขลา) (งบประมาณ 5.พิจารณาผลผู�ยื่นเสนอราคา และ

ผูกพัน 2 ป8 ป8 2561 จํานวน ขออนุมัติจ�างฯ= 10%

1,732,700.- บาท ป8 2562 6. จัดทําสัญญา= 10%

จํานวน 6,890,600.- บาท) 7.ตรวจรับและเบิกจ	ายเงินตามงวดงาน

สัญญาเลขที่ 258/2561 ลงวันที่ =40 %

21 พฤษภาคม 2561 จํานวน365วัน

ห�างหุ�นส	วนจํากัด ล่ําก	อสร�าง 2015

แบ	งเปGน 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

 (มีต	อ)

ร�อยละ
ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป)าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หนวยนับ
คา

เป)าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

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) หนวย : บาท
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ผลดําเนินการ ผลการเบิกจาย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร�อยละ
ร�อยละ

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธี

การดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป)าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หนวยนับ
คา

เป)าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

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) หนวย : บาท

งวดที่ 6= 737,298.48 บาท

งวดที่ 7= 737,298.48 บาท

งวดที่ 8= 742,466.46 บาท

งวดที่ 9= 742,466.46 บาท

งวดที่ 10= 742,466.46 บาท

งวดที่ 11= 736,437.15 บาท

งวดที่ 12= 878,556.60 บาท
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แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
  



 
 

สว่นกลาง 

 



กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. ฝ�ายบริหารทั่วไป  - งานรับ-ส�ง จัดเก็บ แจ�งเวียนกฎหมาย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - หนังสือรับ 1,987 ฉบับ 25 - -

ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินการ หนังสือส�ง 4,028 ฉบับ

 - งานรวบรวมสถิติข�อมูล หนังสือเวียน  -  ฉบับ

 - งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานการณ:ปกติ

- งานธุรการต�างๆ และงานกิจกรรมพิเศษ  - งานแสดงมุทิตาจิตต�อผู�
เกษียณอายุราชการ 
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.
2561

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร  - งานวางแผน วิเคราะห:และจัดทําคําขอ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - การจัดทําข�อมูลและเอกสาร 100 - -

งบประมาณรายจ�ายประจําปA และเพิ่มเติม ของการดําเนินการ ประกอบคําของบประมาณ

 - งานจัดทําข�อมูลและเอกสารประกอบ รายจ�ายประจําปAงบประมาณ

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําปA พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร�อย
แล�วงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

2. ฝ�ายงบประมาณสื่อสาร (ต�อ)  - งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ�าย 82.07   359,794,032.53  82.07   

รายจ�ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปAงบประมาณ 

ให�กับ ศสข. 1 –  12 พ.ศ. 2561 แก� ศสข.1-12

 - งานบริการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย ครั้งที่ 1 และติดตามเร�งรัด

ประจําปAงบประมาณทุกประเภทของ การเบิกจ�ายงบประมาณ

ข�าราชการ ลูกจ�าง บริษัทหรือหน�วยงาน รายจ�ายประจําปAงบประมาณ

ที่เปHนผู�ขาย หรือผู�รับจ�าง พ.ศ. 2561

 - งานเร�งรัด ติดตามการเบิกจ�าย

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 - งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ

และส�งใช�เงินยืมทดรองราชการ

 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับระเบียบ

วิธีการงบประมาณ
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร งานควบคุมการเบิกจ�ายวัสดุ ครุภัณฑ: ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - กํากับการดําเนินโครงการเช�า 90 -

 - งานซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ:ของ ของการดําเนินการ ให�เปHนไปตามสัญญา 

ศสส.สป. 9 โครงการ

 - งานตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ: ประจําปA กํากับการดําเนินโครงการจ�าง

 - งานควบคุมการใช�ยานพาหนะ/การ ให�เปHนไปตามสัญญา 

เบิกจ�ายน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศสส.สป. 5 โครงการ

 - งานจัดซื้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ

ของ ศสส.สป.

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 600,000 600,000 บัตรเติมน้ํามัน 91 183,666.10 30.611

ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการดําเนินการ

จ�างเหมารักษาความปลอดภัย ศสส.สป. ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 646,107 646107 สัญญาเลขที่ ศสส.จ 18/2561
 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

100 587,370             91

ประจําปAงบประมาณ 2561 (รปภ.) ของการดําเนินการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

จ�างเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 460,000 460,000  สัญญาเลขที่ ศสส.จ 22/2561
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

90 414,000             90

อาคาร ศสส.สป. (แม�บ�าน) ของการดําเนินการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ�างเหมาบริการบุคคลภายนอก ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 3,102,166 3,102,166 สัญญาจ�างรายบุคคล 75 1,908,044.33 61.51

ทํางานที่ ศสส.สป. ของการดําเนินการ จํานวน 20 ราย

จัดซื้อน้ําดื่มฯ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 66,000 66,000 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ1/2561 100 42,680               64.67

ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของการดําเนินการ 1/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2560  3. ฝ�ายพัสดุสื่อสาร (ต�อ) เช�าบริการคู�สายจากศาลากลางจังหวัด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 42,800 42,800 ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศสส.ซ 
5/2561

100 42,800               100
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กลุ�มงานอํานวยการ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
จัดสรร ตามสัญญาหน�วยนับ ค�าเป+าหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป+าหมาย

ร7อยละ ร7อยละ

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                หน�วย : บาท

งบประมาณ (บาท) ผลงาน

 กาญจนบุรี จํานวน 4 คู�สาย ไปยัง ของการดําเนินการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
25604 เส�นทาง (4 หมายเลข)

จัดจ�างบริการบํารุงรักษา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 35,310 35,310 ใบสั่งจ�างเลขที่ ศสส.ซ 23/2561 100 35,310               100     

ระบบลิฟท:โดยสาร ของการดําเนินการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. การติดตามประเมินผลการ
 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

ปฏิบัติราชการตามแผนการ แผนปฏิบัติราชการประจําป&งบประมาณ จัดทําเป)นรูปเล ม จํานวน 4 เล ม

ปฏิบัติราชการ ของ ศสส.สป พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม

 - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล

 - ตอบข�อซักถาม รวบรวมรายงาน

ประมวล วิเคราะห7

 - จัดทํารายงานเป)นรูปเล ม

 - ร างหนังสือ นําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7 นําออกเผยแพร 

ทางเว็บไซต7ของ ศสส.สป.

ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 1 - - ดําเนินการเรียบร�อยแล�ว 100 - -

ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป& จัดทําเป)นรูปเล ม

ของ ศสส.สป. ประจําป& 2561 งบประมาณ พ.ศ.2561  รายป&

 - ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณ

รายจ ายประจําป& จาก กอก.

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการด�าน ICT

ที่ได�รับงบประมาณ

 -  จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการต างๆ

 - ประสานงานกับผู�รับผิดชอบแผนงาน/

โครงการต�าง ๆ

 - รวบรวมข�อมูลจากการรายงาน

ประมวลผล

 - จัดทํารายงานการติดตามผลการ

ดําเนินงาน

 -  ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ทราบและอนุมัติ

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7 นําออก

เผยแพร ทางเว็บไซต7
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

3. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม จํานวนเอกสารที่ได� เล ม 4 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ได�รับจัดสรรประจําป& จัดทําเป)นรูปเล ม จํานวน 4 เล ม

ได�รับจัดสรร ประจําป& งบประมาณ พ.ศ.2561รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เล ม

งบประมาณ 2561  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

 - ประสานหน วยงานในสังกัด ศสส.สป.

ให�จัดทําข�อมูล

 - หน วยงานในสังกัด ศสส. รายงาน

ข�อมูลผลการดําเนินโครงการ

 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห7

 - จัดทํารายงานเป)นรูปเล ม

 - ร างหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

 - ประสานผู�ดูแลระบบเว็บไซต7 นําออก

เผยแพร ทางเว็บไซต7

4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

และอุปกรณ7 ICT ของ ศสส.สป.  อุปกรณ7 ICT สรุปผลการติดตั้ง จํานวน 12 ชุด

 - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ7

จากส วนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน

 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ7

ICT รายเดือน
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

5. การติดตาม การตรวจซ อมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

การบํารุงรักษาอุปกรณ7ด�าน ICT ซ อมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณ7ด�าน สรุปผลการตรวจ จํานวน 12 ชุด

ICT ซ อมบํารุงรักษา

 - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน ระบบและอุปกรณ7

จากส วนกลางและจาก ศสข. 1 – 12 ICT 1 เดือน/ชุด

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน

 - สรุปผลการตรวจซ อม และการบํารุง

รักษาอุปกรณ7 ICT รายเดือน

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงาน จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -
เช�าวงจรสื่อสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ สรุปผลการใช�งาน จํานวน 12 ชุด

ความเร็ว 2 Mbps ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร7เมชั่นไฮเวย7 ปกติ หรือเกิดความ

จํากัด ขัดข�อง ณ จุดใดบ�าง

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน 1 เดือน/ชุด

 - สรุปผลการใช�งาน

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ได�รับการรายงานจาก จํานวนเอกสาร 
 

ชุด 12 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

การเช าใช�สัญญาณดาวเทียม ส วนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได� สรุปผลการใช� จํานวน 12 ชุด

รถสื่อสารดาวเทียม ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียม งานดาวเทียม

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ได�รับรายงาน และ ให�บริการ

  - สรุปผลประเมินการเช าวงจรสื่อ รถดาวเทียม

สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

8. การออกแบบปรับปรุง การสํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

กระบวนการ สนับสนุน ของกลุ มผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วน สรุปผลร�อยละ จํานวน 1 เล ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ
ไม พึงพอใจของสื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป& มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ผู�รับบริการและผู�

งบประมาณ พ.ศ. 2561  - ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ มีส วนได�ส วนเสีย

ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ในงานบริการของ

 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผู�บังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6 
เดือน จํานวน 1 ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ เดือน จํานวน 1 
เล มและไม พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มี เล ม

ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ 
ศสส.สป รอบ 6 เดือนป&งบประมาณ พ.ศ.

(ต.ค.60 - มี.ค.61)

รอบ 6 เดือนป&งบประมาณ พ.ศ. 2561

 - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7 นําหนังสือสั่ง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร ให�ผู�มี

ส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการ
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

8. การออกแบบปรับปรุง  - รวบรวมแบบสอบถามจากผู�รับผิดชอบ

กระบวนการ สนับสนุน ในงานบริการของ ศสส.สป.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  -  จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

สื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป& แบบสอบถาม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต อ)  - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได!โดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑ7การประมวลผลความ

พึงพอใจและไม�พึงพอใจ

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และไม พึง

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเป)นรูปเล ม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง

พอใจและไม พึงพอใจในงานบริการของ

ศสส.สป.
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

8. การออกแบบปรับปรุง  - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7นําสรุปผลการ

กระบวนการ สนับสนุน สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

สื่อสารรอบ 6 เดือน ประจําป& บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต อ) เว็บไซต7ของ ศสส.สป.

9. การออกแบบปรับปรุง การสํารวจความพึงพอใจ/ไม พึงพอใจ จํานวนเอกสาร เล ม 1 - - ดําเนินการแล�วเสร็จ 100 - -

กระบวนการ สนับสนุนเทคโน ของกลุ มผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วน สรุปผลร�อยละ

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสียของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ

รอบ 12 เดือน ประจําป& มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ไม พึงพอใจของ

งบประมาณ พ.ศ. 2561  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความต�องการ ผู�รับบริการและ
ของผู�รับบริการ/ผู�มีส วนได�ส วนเสีย ผู�มีส วนได�ส วนเสีย
 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผู�บังคับบัญชา ในงานบริการของ
ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ศสส.สป. รอบ 12 
และไม พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มี เดือน จํานวน 1 เล ม
ส วนได�ส วนเสียในงานบริการของ (เม.ย.61-ก.ย. 61)
ศสส.สป รอบ 12 เดือนป&งบประมาณ

พ.ศ. 2561
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

9. การออกแบบปรับปรุง  - จัดทําหนังสือประสานหน วยงานใน

กระบวนการ สนับสนุนเทคโน สังกัด สป. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

รอบ 12 เดือน ประจําป& แบบสอบถาม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต อ)  - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7 นําหนังสือสั่ง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพร ให�ผู�มี
ส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการส วนเกี่ยวข�องช วยดําเนินการ

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผู�รับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.

 - จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุด

แบบสอบถาม

 - กําหนดค าตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกข�อมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมได�โดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑ7การประมวลผล

ความพึงพอใจและไม พึงพอใจ

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และ

ไม พึงพอใจโดยโปรแกรม spss
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กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร�อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร�อยละ

9. การออกแบบปรับปรุง  - จัดทํารายงานเป)นรูปเล ม

กระบวนการ สนับสนุนเทคโน  - จัดทําหนังสือนําเสนอผู�บังคับบัญชา

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ

รอบ 12 เดือน ประจําป& พึงพอใจและไม พึงพอใจในงานบริการ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต อ) ของ ศสส.สป.

 - ประสานผู�ดูแลเว็บไซต7นําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของ

ผู�รับบริการและผู�มีส วนได�ส วนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพร ทาง

เว็บไซต7ของ ศสส.สป.
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

1. การพัฒนาเว็บไซต�ให�กับ ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต�ให�กับหน�วย ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. งานในสังกัด สป.มท.ตามที่ร�องขอ ดําเนินการตาม และการร�องขอจาก

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ภารกิจและการ หน�วยงาน 1 เว็ปไซต�

  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความ ร�องขอจาก (เว็ปไซต�มูลนิธิสวนสมเด็จ

ต�องการตามความประสงค�ของหน�วยงาน หน�วยงาน พระศรีนครินทร�)

 - ออกแบบเว็บไซต� พร�อมแผนผังเว็บไซต� (ร�อยละ 100)

(Site Map) และหน�าเว็บเพจที่เชื่อมโยง

  - ออกแบบเว็บไซต�พร�อมจัดทําเว็บไซต�

ต�นแบบ (Prototype)

  - พัฒนาเว็บไซต�

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข

  - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน

  - ให�คําปรึกษา ประสานงานและ

แก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

2. การปรับปรุงเว็บไซต�ของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต�ทั้ง 3 เว็บไซต� ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 100 - -

กระทรวงมหาดไทย ตามที่หน�วยงานร�องขอและตาม ดําเนินการตาม การร�องขอจากหน�วยงาน

(www.moi.go.th) เว็บไซต� ภารกิจของหน�วยงาน ภารกิจและการ (106 เรื่อง)

เครือข�ายภายใน (moinet)   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ ร�องขอจาก

และเว็บไซต�ของศูนย�เทคโน /ตามภารกิจ หน�วยงาน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการ (ร�อยละ 100)

(www.ict.moi.go.th) เผยแพร�ข�อมูล และบริการอิเล็กทรอ

นิกส�ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน

  - ออกแบบระบบให�ทันสมัยและ

เหมาะสมกับการใช�งาน

  - ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจตามแบบ

หรือแนวทางที่กําหนด

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข

  - ใช�งานจริง ประสานแก�ไข
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

3. การเผยแพร�ข�อมูลของ ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงาน ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจและ 100 - -

หน�วยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. นําเข�าข�อมูล การร�องขอจากหน�วยงาน

ในเว็บไซต�อินเทอร�เน็ต   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) (266 เรื่อง)

(www.moi.go.th) และ /ตามภารกิจ

เว็บไซต�เครือข�ายภายใน   - ศึกษาวิเคราะห�ความต�องการในการ

(moinet) เผยแพร�ข�อมูล และบริการอิเล็กทรอ

นิกส�ตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน

  - ทําการ Scan หรือปรับปรุงข�อมูล

ให�อยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�

  - ทําการเผยแพร�ข�อมูลผ�านเครือข�าย

ภายในหรือเครือข�ายภายนอกตาม

ความประสงค�ของผู�ขอรับบริการ

  - ทดสอบ ตรวจสอบ และแก�ไข
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

4. ถ�ายทอดสดการประชุม ดําเนินการถ�ายทอดสดการประชุม ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -

ผ�านระบบ Video ต�าง ๆ ผ�านระบบ Video Streaming ถ�ายทอดการ (8 ครั้ง)

Streaming    - ได�รับสําเนาหนังสือแจ�งจากส�วน ประชุม

เทคโนโลยีการสื่อสาร (ร�อยละ 100)

 - จัดเตรียมอุปกรณ�สําหรับการใช�งาน

ถ�ายทอดสด

 - ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย

ให�พร�อมใช�งาน

 - ทําการถ�ายทอดสดการประชุม
 - จัดทําระบบการถ�ายทอดการประชุมย�อนหลัง

5. การตรวจสอบเว็บไซต� ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซต�ที่มีหัวข�อ/ ร�อยละของ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -

ที่มีหัวข�อ/ประเด็นหมิ่น ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย� ความสําเร็จใน (236 เว็บไซต�)

สถาบันพระมหากษัตริย�  - ค�นหาที่อยู�เว็บไซต� (URL) ที่มีข�อความ การตรวจสอบ

รูปภาพ Clip Video ที่มีหัวข�อ/

ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย�

 -จัดเก็บข�อมูลเป]นรายสัปดาห�

 -รวบรวมข�อมูลเป]นรายเดือน

 -ส�งให�กับสํานักกิจการความมั่นคงภายใน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

6. การประสานตอบกระทู�ที่ ประสานข�อมูลและตอบกระทู�ที่ได�มี ร�อยละความ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามภารกิจ 100 - -

มีข�อซักถามในเว็บไซต� ผู�ซักถามในเว็บไซต�ของกระทรวง สําเร็จของการ และการร�องขอ

กระทรวงมหาดไทย มหาดไทย (www.moi.go.th) ตอบกระทู� (3 เรื่อง)

(www.moi.go.th)   - ทําการตรวจสอบกระทู�ในเว็บไซต�ของ

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)

  - พิจารณาข�อซักถามว�าเกี่ยวข�องกับส�วน

ราชการใดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  - ติดต�อประสานขอข�อมูลเบื้องต�น

จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

  - ตอบข�อซักถามของผู�ที่ถามเข�ามา

ในกระทู�

  - บันทึกการตอบข�อซักถาม

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามการร�องขอจาก - - -
และพัฒนาระบบงานสาร และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ดําเนินการตาม หน�วยงาน (4 ระบบ)
สนเทศ (Application) (Application)ให�เหมาะสมกับลักษณะ การร�องขอจาก 1. ระบบประเมินความพอใจ 50
 ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน งานตามที่หน�วยงานร�องขอ หน�วยงาน และไม�พึงพอใจของผู�รับบริการ

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100) และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

7. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ    - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ บริการของ ศสส.สป.(กตป.)
และพัฒนาระบบงานสาร ผู�ใช�การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า 2.ระบบจ�ดเก็บข�อมูลสวนสมเด็จ 95
สนเทศ (Application) (input) ข�อมูลออก (output) พระศรีนครินทร� สวนสมเด็จย�าฯ

 ให�เหมาะสมกับลักษณะงาน(ต�อ)   - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล (มูลนิธิฯ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน  (Flow Chart) 3. ระบบประมวลผลข�อมูล
ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมวด

ออกแบบหน�าจอโปรแกรม ไฟฟfา, ยาเสพติด)

  - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม 4. ระบบแผนงาน/โครงการ 90
ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ภาคเหนือ
  - ทดสอบการใช�งานและติดตั้ง
โปรแกรมที่พัฒนา
  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม
  - ส�งมอบระบบงาน
  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน
งานและแก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน

ตาม
ความ

ต�องการ
ของ

ผู�บริหาร
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

8. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ และ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ดําเนินการตามการร�องขอจาก - - -

และวางแผนระบบโครงสร�าง วางแผนระบบโครงสร�างและการจัดการ ดําเนินการตาม หน�วยงาน (4 ระบบ)

และการจัดการฐานข�อมูลและ ฐานข�อมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การร�องขอจาก 1. ระบบประเมินความพอใจ 50

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Application) ให�เหมาะสมกับลักษณะ หน�วยงาน และไม�พึงพอใจของผู�รับบริการ

(Application) ให�เหมาะสม งานตามที่หน�วยงานร�องขอ (ร�อยละ 100) และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในงาน

กับลักษณะงาน   - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ บริการของ ศสส.สป.(กตป.)

 - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห� ความต�อง 2.ระบบจ�ดเก็บข�อมูลสวนสมเด็จ 95

การตามความประสงค�ของหน�วยงาน พระศรีนครินทร� สวนสมเด็จย�าฯ

 -ออกแบบและวางแผนระบบโครงสร�าง (มูลนิธิฯ)

และการจัดการฐานข�อมูลของระบบงาน 3. ระบบประมวลผลข�อมูล

สารสนเทศ (Application ) ตามความ โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมวด

ประสงค�ของหน�วยงาน ไฟฟfา, ยาเสพติด)

 -พัฒนาระบบโครงสร�าง และการจัดการ 4. ระบบแผนงาน/โครงการ 90

ฐานข�อมูลของระบบงานสารสนเทศ ภาคเหนือ

(Application ) ตามที่ได�ออกแบบไว�/

ปรับปรุง/เพิ่มเติม

ตาม
ความ

ต�องการ
ของ

ผู�บริหาร
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

8. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ   -ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่

และวางแผนระบบโครงสร�าง พัฒนา

และการจัดการฐานข�อมูลและ  -จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ  -ส�งมอบระบบงาน

(Application) ให�เหมาะสม  -การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

กับลักษณะงาน (ต�อ) งานและแก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน

9. งานศึกษา วิเคราะห� ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -

ออกแบบและพัฒนาระบบ และพัฒนาระบบงานสนับสนุน ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงาน

งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน (Back Office, การร�องขอจาก ร�องขอ

(Back Office, Font Office) Font Office) ตามที่หน�วยงานร�องขอ หน�วยงาน

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ (ร�อยละ 100)

  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ

ผู�ใช� การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า

(input) ข�อมูลออก (output)

  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล ขั้นตอน

การดําเนินงาน (Flow Chart)

ออกแบบฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน

ออกแบบหน�าจอโปรแกรม
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

9. งานศึกษา วิเคราะห�   - พัฒนาโปรแกรมโดยสร�างโปรแกรม

ออกแบบและพัฒนาระบบ ตามที่ได�ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม

งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน   - ทดสอบการใช�งานและติดตั้งโปรแกรม

(Back Office, Font Office)(ต�อ) ที่พัฒนา

  - จัดทําคู�มือการใช�งานของโปรแกรม

  - ส�งมอบระบบงาน

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน

10. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ ร�อยละของการ ระบบ 1 - - ไม�มีการดําเนินการ - - -

และพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงาน

ภูมิศาสตร� (GIS) (GIS) ตามที่หน�วยงานร�องขอ การร�องขอจาก ร�องขอ

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน

  - ศึกษาและวิเคราะห�ความต�องการของ (ร�อยละ 100)  

ผู�ใช�การประมวลผลทางด�านข�อมูลเข�า

(input) ข�อมูลออก (output)

  - ออกแบบโครงสร�างของข�อมูล ขั้นตอน
การดําเนินงาน(Flow Chart) ออกแบบ

ฐานข�อมูล ออกแบบรายงาน  ออกแบบ

หน�าจอระบบ
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

10. ศึกษา วิเคราะห� ออกแบบ   - พัฒนาระบบโดยสร�างระบบตามที่ได�

และพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกแบบไว�/ปรับปรุง/เพิ่มเติม

ภูมิศาสตร� (GIS) (ต�อ)   - ทดสอบการใช�งาน และติดตั้งระบบที่

พัฒนา

  - จัดทําคู�มือการใช�งานของระบบ

  - ส�งมอบระบบ

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน

งานและแก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน

11. เป]นศูนย�กลางประสาน ดําเนินการประสานข�อมูลสารสนเทศของ ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - -

ข�อมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุ�มจังหวัด ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงาน

มหาดไทย จังหวัดและ  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ การร�องขอจาก ร�องขอ

กลุ�มจังหวัด  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�อง หน�วยงาน

การตามความประสงค�ของหน�วยงาน (ร�อยละ 100)

 - ประสานขอข�อมูลจากหน�วยงานที่เป]น

เจ�าของข�อมูล

 - ติดต�อขอรับข�อมูลจากหน�วยงานที่เป]น

เจ�าของข�อมูล
 - นําข�อมูลที่ได�รับมาปรับปรุงตามความต�องการ

 - ส�งมอบข�อมูล
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

12. ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูล ดูแลระบบงานศูนย�ข�อมูลเพื่อการบริหาร ร�อยละของการ - - - - ไม�มีการดําเนินการ - - -

เพื่อการบริหารและวางแผน และวางแผนพัฒนาของกระทรวง ดําเนินการตาม เนื่องจากไม�มีหน�วยงาน

พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย การร�องขอจาก ร�องขอ

  - ได�รับแจ�งจากหน�วยงานที่ร�องขอ หน�วยงาน

  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห�ความต�อง (ร�อยละ 100)

การตามความประสงค�ของหน�วยงาน

  - พัฒนา และปรับปรุงข�อมูลตามความ

ต�องการ

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก�ไข

  - ส�งมอบระบบเพื่อใช�งาน

  - การบํารุงรักษา ให�คําปรึกษา ประสาน  

งานและแก�ไขปCญหาให�กับผู�ใช�งาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินการตามคําร�องขอ  100  - -

สอบการใช�ทรัพยากรในระบบ ให�กับผู�ขอใช�เครือข�ายมหาดไทย ตรวจสอบ (25 คน)

Internet (Authentication)   - รับเอกสารการลงทะเบียนของผู�ใช� (ร�อยละ 100)

เครือข�าย

 - ผู�ขอใช�เครือข�ายลงทะเบียนผ�านเว็บไซต�

  - ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร

โดยต�องมีผู�บังคับบัญชารับรอง

  - ตรวจสอบและทําการอนุญาตให�ผู�ขอ

ให�เครือข�ายสามารถใช�งานเครือข�าย

มหาดไทย

  - แจ�งผู�ขอใช�บริการเครือข�ายสามารถใช�งานได�

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินการตามคําร�องขอ  100  - -

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร� รักษาระบบคอมพิวเตอร�แม�ข�าย หน�วยงานที่ร�องขอ (1 ครั้ง)

แม�ข�าย   - ติดตั้งเครื่องแม�ข�าย (ร�อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบการใช�งาน

  - บํารุงรักษาตามแผนงาน

  - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 

และแบบ รต.4.3
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินการตามคําร�องขอ  100 - -
รักษาและติดตั้งระบบปfองกัน และติดตั้งระบบปfองกันไวรัส หน�วยงานที่ร�องขอ (20 เครื่อง)
ไวรัส   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ (ร�อยละ 100)

  - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครื่องที่จะติดตั้ง
  - ติดตั้งโปรแกรมปfองกันไวรัส NOD32
  - ทําการอัปเดทโปรแกรมปfองกันไว�รัส
ให�เป]นปCจจุบัน

16. งานซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร� ร�อยละของ ระบบ 100  -  - ดําเนินการตามคําร�องขอ  100 - -
คอมพิวเตอร� อุปกรณ�เครือข�าย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หน�วยงานที่ร�องขอ (93 ครั้ง)
คอมพิวเตอร�ของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 100)
มหาดไทยและสํานักงาน   - รับแจ�งการซ�อมบํารุงทางโทรศัพท�
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   - ลงทะเบียนการขอรับบริการจาก

ส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ดําเนินการตรวจซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร�
/อุปกรณ�เครือข�าย
  - ทดสอบการใช�งาน
  - ส�งมอบเครื่องคอมพิวเตอร�/อุปกรณ�
คืนให�กับผู�ขอรับบริการ
  - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1 
และแบบ รต.4.3
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

17.งานบํารุงรักษาระบบเครือข�าย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือข�ายให�บริการ ร�อยละของการ ระบบ 100  -  - ดําเนินการตามคําร�องขอ  100  - -

ให�บริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ ตรวจสอบ

รักษาความปลอดภัยระบบ ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย (ร�อยละ 100)

คอมพิวเตอร�และเครือข�าย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย

สารสนเทศ ภายในกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทย   - รับแจ�งจากผู�ขอใช�บริการ

  - ทําการติดตั้งระบบเครือข�ายให�บริการ

ภาครัฐ (GIN)

  - ตรวจสอบการใช�งานระบบเครือข�าย

ให�บริการภาครัฐ (GIN)

  - รายงานผลการซ�อมตามแบบ รต.4.1

และแบบ รต.4.3

18. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างที่ปรึกษาทําการ - - - 199,000 199,000  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100   199,000.00      100   

ระบบถ�ายทอดสดผ�านระบบ บํารุงรักษาระบบถ�ายทอดสดผ�าน เดือน ต.ค.60- มิ.ย.61 จํานวน 

อินเทอร�เน็ต (Video Streaming) ระบบอินเทอร�เน็ต (Video Streaming) 12 เดือน ๆ ละ 16,583.33บาท

  '- จัดทํา TOR      - จัดหาผู�รับจ�าง เดือน ก.ย.61=16,583.34 บาท

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

 - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง  -ตรวจรับงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

19. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - ระบบ 1 24,000,000 23,100,000  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100   23,100,000.00  100   

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร� โครงการพัฒนา เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

คอมพิวเตอร�โครงการ ศูนย�ข�อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ 12 เดือน ๆ ละ 1,925,000.-บาท

พัฒนาศูนย�ข�อมูลกลาง จังหวัด ระยะที่ 1 - 3 

กระทรวงมหาดไทยและ   - จัดทํา TOR

จังหวัดระยะที่ 1 - 3   - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินการ

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน

20. จ�างบํารุงรักษาและ ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - 1,350,000 1,350,000  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100   1,350,000 100   

ซ�อมแซมแก�ไขระบบ แก�ไขระบบคอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

คอมพิวเตอร�เพื่อสนับสนุน ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน 12 เดือนๆ ละ 112,500.-บาท

ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน   - จัดทํา TOR

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน
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กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

ร+อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด+านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

21.โครงการเช�าใช�สื่อสัญญาณ ดําเนินการเช�าใช�สื่อสัญญาณข�อมูลระบบ - - - 24,000,000 24,000,000  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100   24,000,000 100   
ข�อมูลระบบอินเตอร�เน็ตแบบ อินเตอร�เน็ตแบบองค�กรพร�อมอุปกรณ� เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

องค�กรพร�อมอุปกรณ�บริหาร บริหารจัดการ 12 เดือนๆ ละ 2,000,000.-บาท

จัดการ   - จัดทํา TOR

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน

22. โครงการจ�างบํารุงรักษา ดําเนินการจ�างบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - - 10,440,000 10,440,000  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100   10,440,000 100   

ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ แก�ไขระบบรักษาความปลอดภัย เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

และการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร 12 เดือนๆ ละ 870,000.-บาท

  - จัดทํา TOR

  - จัดหาผู�รับจ�าง

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

  - กํากับตรวจสอบผู�รับจ�าง

  - ตรวจรับงาน
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

1. โครงการจ�างบํารุงรักษาและ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป� - - - 22,635,145.00 - โอนจัดสรรให�กับจังหวัดแล�ว - - -

ซ�อมแซมแก�ไขระบบกล�อง งบประมาณ 2561 จากส�วนกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โทรทัศน2วงจรป3ด (CCTV) ใน ไปตั้งจ�ายส�วนภูมิภาค

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�

  1.1 จังหวัดนราธิวาส 3,064,161 - จัดสรรงบประมาณ 100 - -

  1.2 จังหวัดยะลา 8,468,500 - จัดสรรงบประมาณ 100 - -

  1.3 จังหวัดปCตตานี 4,554,500 - จัดสรรงบประมาณ 100 - -

  1.4 จังหวัดสงขลา 4,146,262 - จัดสรรงบประมาณ 100 - -

  1.5 จังหวัดสตูล 2,401,722 - จัดสรรงบประมาณ 100 - -
2.โครงการเช�าใช�เชื่อมโยงระบบ 1.จัดทํา TOR - - - 21,000,000 20,899,200  ตรวจรับและเบิกจ�ายเงินตั้งแต� 100 20,899,200 100

กล�องโทรทัศน2วงจรป3ด (CCTV) 2.จัดซื้อจัดจ�าง เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 3.ลงนามสัญญา 12 เดือน ๆ ละ 1,741,600.- บาท

4.ตรวจรับ

3.โครงการเช�าบริการส�ง 1.จัดทํา TOR - - - 300,000 300,000 เบิกตั้งแต� ต.ค.60-ส.ค.61 90 13,584.75 90

ข�อความสั้น Short Messaging 2.จัดซื้อจัดจ�าง (เบิกจ�ายตามการ จํานวน 11 เดือน เบิกตามการ

Service:SMS 3.ลงนามสัญญา ใช�งานจริง) ใช�จ�ายจริง

4.ตรวจรับ

ร3อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร3อยละ
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร3อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร3อยละ

4.การเช�าใช�บริการช�องสัญญาณ 1. จัดทํา TOR - - - 28,000,000 27,600,000  ตรวจรับพัสดุตั้งแต� 100 27,600,000 100

ดาวเทียมย�านความถี่ C-Band 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

จํานวน 7-18 Transponder 3. ลงนามในสัญญา 12 เดือน ๆ ละ 2,300,000.- บาท

สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 4. ตรวจรับ

28-ธ.ค.-60

5.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ 1.อยู�ในขั้นตอนของการการจัดทํา - - - 9,000,000 - ไม�ดําเนินการจ�างบํารุงรักษา - - -

ซ�อมแซมระบบประชุมผ�านวีดิ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และซ�อมแซมระบบประชุม

ทัศน2ทางไกล (Video 2.อยู�ระหว�างการจัดทําราคากลาง ผ�านวีดิทัศน2ทางไกล (Video

Conference) Conference) เนื่องจากได�รับ
งบลงทุนมาดําเนินการและได�
ผู�รับจ�างแล�ว

6.การเช�าใช�บริการระบบสื่อสาร 1. จัดทํา TOR - - - 6,000,000 5,892,000  ตรวจรับพัสดุตั้งแต� 100 5,892,000 100

ผ�านดาวเทียมพร�อมอุปกรณ2และ 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ 3. ลงนามในสัญญา 12 เดือน ๆ ละ 491,000.- บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 4. ตรวจรับ

(กปร.)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร3อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร3อยละ

7.การเช�าใช�บริการระบบเชื่อมโยง 1. จัดทํา TOR - - - 5,000,000 4,920,000  ตรวจรับพัสดุตั้งแต� 100 4,920,000 100

ระบบสื่อสารข�อมูลแบบไร�สาย 2. จัดหาตัวผู�รับจ�าง เดือน ต.ค.60- ก.ย.61 จํานวน 

(Wireless LAN) ผ�านดาวเทียม 3. ลงนามในสัญญา 12 เดือน ๆ ละ 410,000.- บาท

สําหรับพระตําหนักภูพิงค2ราช 4. ตรวจรับ

นิเวศน2 ภูพานราชนิเวศน2

ทักษิณราชนิเวศน2 วังไกลกังวล

และอาคารที่ประทับโครงการ

ชลประทานจังหวัดเชียงใหม�

สัญญาเลขที่ 14/2561 ลงวันที่

29 ธค. 60

8.งานบริการระบบการประชุม ให�บริการระบบการประชุมผ�านระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 20 ครั้ง 100 - -    

ทางระบบวีดีทัศน2ทางไกล วีดีทัศน2ทางไกล (Video Conference) ในการให�บริการ

(Video Conference) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบการประชุม

ต�างๆ ที่ร�องขอ วีดีทัศน2ทางไกล

(Video 

Conference)
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร3อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร3อยละ

9.งานบริการระบบ ให�บริการระบบโสตทัศนูปกรณ2ประจํา ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 87 ครั้ง 100 - -    

โสตทัศนูปกรณ2 ห�องประชุม ห�องประชุมกระทรวงมหาดไทย ให�กับ ในการให�บริการ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงาน ระบบโสตทัศนูป

ต�างๆ ที่ร�องขอใช�ห�องประชุม กรณ2ห�องประชุม

กระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุม พร�อมการทดสอบ

ระบบให�พร�อม

ใช�งาน

10.งานบริการตรวจสอบ/ตรวจ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/ เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - 100 ครั้ง 100 - -    

ซ�อม/บํารุงรักษาระบบโทรศัพท2/ บํารุงรักษา ระบบสื่อโทรศัพท2/โทรสาร ตรวจสอบ/

โทรสาร กระทรวงมหาดไทย ภายใน สป.มท ตรวจซ�อม/

บํารุงรักษา

11.การใช�งานระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัย แด� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 6 ครั้ง 100 - -    

ดาวเทียม ของศูนย2เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว

สารสนเทศและการสื่อสาร สป. และบรมวงศานุวงศ2ทุกพระองค2ขณะ

มท. (ติดตั้ง/รื้อถอน) เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมหรือ

ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในทุกพื้นที่

  ทั่วประทศ
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กลุ�มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร3อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย6เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด3านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

หน�วย : บาท

เป@าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป@าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร3อยละ

12. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 - - 40 ครั้ง 100 - -    

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ ระบบสื่อสารดาวเทียมของศูนย2เทคโน ตรวจสอบ/

สื่อสารดาวเทียม โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ตรวจซ�อม/

บํารุงรักษา

13. งานบริการการตรวจสอบ/ การตรวจสอบ/ตรวจซ�อม/บํารุงรักษา เวลาเฉลี่ยในการ เวลาเฉลี่ย 100 15 ครั้ง 100 - -    

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาระบบ ระบบสื่อสารกล�องวงจรป3ด ของ ตรวจสอบ/

สื่อสารเพื่อความมั่นคง (CCTV) กระทรวงมหาดไทย ตรวจซ�อม/

มท. บํารุงรักษา

(ตรวจสอบสัปดาห2

ละ 1 ครั้ง)
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 13,000,000 5,258,709.68  ตรวจรับพัสดุตั้งแต� 100 5,258,709.68      100

ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ2เชื่อมโยง 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง วันที่ 16 ก.ค.61-30 ก.ย.61

เครือข�ายระบบสื่อสารของ 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 2 เดือน 16 วัน เรียบร
อยแล
ว

กระทรวงมหาดไทย แนวทางและวิธีการตรวจรับ

สัญญาเลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ

13 กรกฎาคม 2561 เริ่มวันที่ 5.รายงานผลการตรวจรับ

16 ก.ค.61-30 ก.ย.61 รวม 2 เดือน

16 วัน รวมเปAนเงินทั้งสิ้น 5,258,709.68 บาท

แบ�งเปAน 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.โครงการจ
างบํารุงรักษาและ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 4,200,000 1,215,987.50 ตรวจรับตั้งแต�วันที่ 16 มิ.ย.61 100.00 1,215,987.50 100.00

ซ�อมแซมแก
ไขอุปกรณ2เครื่องมือ 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ถึงวันที่ 30 ก.ย.61  จํานวน

สื่อสารและเครือข�ายของสํานักงาน 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด 3 เดือน 15 วัน เรียบร
อยแล
ว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด
วยระบบ แนวทางและวิธีการตรวจรับ

ทางด�วนข
อมูลระยะที่ 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

รอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา รอยละ
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
รอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา รอยละ

3.โครงการจ
างบํารุงรักษา 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 23,532,400 21,960,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง 100 21,960,000 100

ซ�อมแซมแก
ไขระบบโทรศัพท2 IP 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

Phone ของกระทรวงมหาดไทย 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด อัตราเดือนละ1,830,000บาท

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.โครงการเช�าวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 135,000,000 135,000,000 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง 100 134,889,985.69  99.92

ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 196 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน 
อัตราวงจร สัญญาเลขที่ 5/2561 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด เดือนละ 11,250,000 บาท

ลงวันที่ 8 ธ.ค.60 ระยะเวลา12
เดือน

แนวทางและวิธีการตรวจรับ หักค�าปรับลด เบิกจ�ายตามที่

(1ต.ค.60-30ก.ย.61) วงเงิน 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ใช
งานได
จริง

135,000,000.- บาท เดือนละ 5.รายงานผลการตรวจรับ

11,250,000.- บาท ทั้งนี้ การ

เบิกจ�ายรายเดือน หักค�าปรับลดวงจร

ที่ขัดข
อง แล
วจึงเบิกจ�าย
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กลุ�มงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.
ตัวชี้วัด

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ แผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
รอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา รอยละ

5.โครงการเช�าใช
บริการท�อร
อย 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 2,500,000 2,499,948 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง 100 2,499,948.00 100
สาย (Duct) โครงการจิตรลดา 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน 
5 เส
นทาง5 เส
นทาง 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด เดือนละ 208,329 บาท
สัญญาเลขที่ 15/2561 ลงวันที่ แนวทางและวิธีการตรวจรับ
29 ธ.ค.60 ตั้งแต� 1 ต.ค.60 ถึง 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
30 ก.ย.61 รวม 12 เดือน 5.รายงานผลการตรวจรับ
รวมเปAนเงิน 2,499,948.- บาท
เดือนละ 208,329.- บาท

6.โครงการเช�าวงจรสื่อสัญญาณ 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 786,989 774,252 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง 100 772,692.08 99.80

ระบบโทรศัพท2 ISDN แบบ PRI 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน 
อัตราจํานวน 1 วงจร และแบบ BAI 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด เดือนละ 64,521 บาท

จํานวน  264 เลขหมาย แนวทางและวิธีการตรวจรับ หักค�าปรับลด เบิกจ�ายตามที่
4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ ใช
งานได
จริง
5.รายงานผลการตรวจรับ

7.โครงการเช�าบริการเชื่อมโยง 1.จัดทําร�างขอบเขตของงาน TOR 100 ร
อยละ 100 549,989 540,100 ตรวจรับเดือน ต.ค.60 ถึง 100 540,100.00 100   
ระบบโทรศัพท2เครือข�าย 2.จัดหาบริษัทผู
รับจ
าง ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน 
มหาดไทยกับกรมที่ดิน(อาคาร 3.คณะกรรมการตรวจรับกําหนด เดือนละ 45,008.33 บาท
ศูนย2ราชการเฉลิมพระเกียรติ แนวทางและวิธีการตรวจรับ
80 พรรษา) 4.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ

5.รายงานผลการตรวจรับ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ แผนพัฒนา แผน 1 - - 1.จัดทําคําสั่งแต�งตั้ง 100 ไม�ได รับการ -
ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนฯ บุคลากรด าน คณะกรรมการจัดทําแผนฯ จัดสรร
และการสื่อสารประจําป* 2.สํารวจความต องการฝ.กอบรม เทคโนโลยี 2.สํารวจความต องการฝ.กอบรม งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.2561- ด านไอซีทีของบุคลากรในสังกัด สารสนเทศและ ด านไอซีที ของบุคลากรในสังกัด

2564 สป.มท. การสื่อสาร สป.มท. สป.มท.

3.จัดทํา(ร�าง) แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2564 3. จัดทํา (ร�าง) เผยพัฒนา

ด านไอซีที บุคลากรด านไอซีที

4.เสนอ(ร�าง)แผนฯให คณะกรรมการ

5.เสนอแผนฯ ต�อผู บริหารพิจารณา

อนุมัติ/ประกาศใช 

2.โครงการพัฒนาบุคลากร 1.ศึกษา วิเคราะห@ ทบทวน หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนา โครงการ 1 1,999,100 - 1.ศึกษา วิเคราะห@ ทบทวน 100 ไม�ได รับการ -
ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ประมวลผลหลักสูตรที่ได จากการสํารวจฯ บุคลากรด าน หลักสูตรอบรมที่ผ�านมา จัดสรร
และการการสื่อสาร ประจําป* และวางแผนในการร�างหลักสูตรอบรม ไอซีทีประจําป* 2. ประมวลผลหลักสูตรที่ได จากการ งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 3.กําหนดหลักสูตร หัวข อวิชา งบประมาณ สํารวจฯ และวางแผนในการร�าง

4.กําหนดกลุ�มเปCาหมาย พ.ศ. 2561 หลักสูตร

5.ประมาณการค�าใช จ�าย 3. กําหนดหลักสูตร หัวข อวิชา

6.จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากร 4. กําหนดกลุ�มเปCาหมาย

ร-อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร-อยละ
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
ร-อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร-อยละ

2.โครงการพัฒนาบุคลากร บุคคลด านไอซีที ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2561 5. การฝ.กอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ 100 467,000 100.00

ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต�อ ปมท. กล องโทรทัศน@วงจรปFด (CCTV)

และการการสื่อสาร ประจําป* 8.แจ งเวียนหน�วยงานที่เกี่ยวข องส�ง

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต�อ) รายชื่อบุคลากรเข ารับการอบรม/

รวบรวมรายชื่อ/จัดทําใบลงทะเบียน

9.ประสานงานด านการอบรม (เชิญ

วิทยากร จัดเตรียมสถานที่/โสตทัศนูปกรณ@

อาหาร อาหารว�าง และเครื่องดื่ม)

10.ยืมเงินทดรองราชการ

11.จัดทําเอกสารประกอบการอบรม

12.จัดทําวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม

13.รวบรวม/ส�งหลักฐานหักล างเงินยืมฯ

14.ประเมินผลการอบรม

15.สรุปผลการอบรม
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
ร-อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร-อยละ

3.การจัดทําฐานข อมูล 1. ออกแบบ/จัดทําฐานข อมูล ร อยละ ร อยละ 95 - - 1.ออกแบบ/จัดทําฐานข อมูล 50 - -

บุคลากรที่ผ�านการฝ.กอบรม 2.ประสานงานกับหน�วยงานที่ดําเนินการ ความสําเร็จ 2.ประสานงานกับหน�วยงาน

ด านไอซีที ย อนหลัง 5 ป* อบรมตามสัญญาจ างของ ศสส.สป. ของข อมูล ที่ดําเนินการอบรมตาม

 3.รวบรวมข อมูลของบุคลากรที่ผ�าน บุคลากร สัญญาจ างของ ศสส.สป.

การอบรมที่ใช งบประมาณของ ศสส.สป. ที่ผ�านการอบรม 3.รวบรวมข อมูลของบุคลากร

4. บันทึกข อมูล ด านไอซีทีของ ที่ผ�านการอบรมที่ใช 

5. ตรวจสอบความถูกต อง กระทรวง งบประมาณของ ศสส.สป.

6. ประมวลผล/วิเคราะห@ มหาดไทย 4.บันทึกข อมูล

7. นําเสนอผู บังคับบัญชา 5.ตรวจสอบความถูกต อง

4.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จํานวนครั้ง ครั้ง 12 - - จํานวน 8 ครั้ง 100 - -

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร@
ของกระทรวงมหาดไทย

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร@ของ ที่มีการประชุม

ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร@ของ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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กลุ�มงานยุทธศาสตร�สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป.

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
ร-อยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
                  หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร-อยละ

5.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ@ 1.สํารวจครุภัณฑ@ภายในหน�วยงาน ร อยละความสําเร็จ ร อยละ 100 - - ทําแผนเสร็จเรียบร อยแล ว โดย 100  - -

คอมพิวเตอร@ให แก�หน�วยงานใน ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใช งาน ของการดําเนินงาน เสนอของบประมาณป* พ.ศ.2562

สังกัด สป.มท. เกินกว�า 7 ป* และได รับจัดสรรเปQนที่เรียบร อยแล ว

2.รวบรวมข อมูล/ประมวลผลการสํารวจ

3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร@ ตามความ

จําเปQนของหน�วยงาน

4.จัดทําแผนความต องการครุภัณฑ@

คอมพิวเตอร@ของหน�วยงานในสังกัด

 สป.มท.
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการออกบํารุงรักษา ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง 0 - 100 32,960 100

เชิงป'องกัน (PM) เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2 ICT ของ ทําการและครบ

สื่อสารและอุปกรณ2 ICT จังหวัดในข9ายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได�แก9 ทั้ง 5 จังหวัด

ให�กับจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี 
อ9างทองและสิงห2บุรี ให�มีความสะอาดเรียบร�อย

สามารถใช�งานได�อย9างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ประสาน
จังหวัดในข9าย - ตรวจซ9อมแก�ไขอุปกรณ2
 - รายงานผู�บังคับบัญชา

2.โครงการนิเทศงานให�กับ ออกนิเทศงานด�านระบบเทคโนโลยี จํานวนครั้งที่เข�า ครั้ง 2 ครั้ง - เดินทางไปนิเทศงานที่จังหวัด 100 33,120 100

เจ�าหน�าที่กลุ9มงานข�อมูลสํานักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร ให�กับ ทําการนิเทศและ ในข9าย 5 จังหวัด ครั้งที่ 1

จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด เจ�าหน�าที่กลุ9มงานข�อมูลฯ สํานักงาน ครบทั้ง 5 จังหวัด ระหว9างวันที่ 18-22 มิ.ย.61

จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด ได�แก9  เปHนเงิน 17,940.-   บาท

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี  อ9างทอง ครั้งที่ 2 ระหว9างวันที่ 14-17

สระบุรี และสิงห2บุรี  มีขั้นตอนดังนี้ ส.ค.61 เปHนเงิน 15,180.-  บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

เดินทางไปราชการเพื่อ
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
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

2.โครงการนิเทศงานให�กับ  - จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

เจ�าหน�าที่กลุ9มงานข�อมูลสํานักงาน  - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด  (ต9อ)  - นิเทศงาน/ให�ความรู�/แลกเปลี่ยน

ความรู�/รับทราบปKญหาและอุปสรรค

 - รวบรวมข�อมูล/จัดทํารายงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

 - เผยแพร9ทางเว็ปไซต2

3.โครงการจัดล�างทําความ จ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - เบิกจ9ายให�กับผู�รับจ�างแล�ว 100 9,041.50        100

ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 12 ครั้ง ความสําเร็จ

ประจําสํานักงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ'า ของการ

และเปHนการยืดอายุการใช�งานของ ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ผู�รับดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจ�าง

 - ขออนุมัติเบิกจ9ายเงินให�ผู�รับจ�าง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

4.โครงการจ�างเหมา จ�างเหมาบุคคลปฏิบัติงานใน ร�อยละ ร�อยละ 100 180,000 180,000  ทําสัญญาจ�างเหมา จนท. 100 180,000 100

เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานตําแหน9ง ตําแหน9งเจ�าหน�าที่ระบบสารสนเทศ ความสําเร็จ  ระบบงานสารสนเทศและ

เจ�าหน�าที่ระบบสารสนเทศ ปฏิบิติงานฝPายเทคโนโลยี ของการ  การสื่อสาร จํานวน 1 คน

สารสนเทศของ ศสข.1 (อย.) ดําเนินการ  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ

    15,000 บาท

5.โครงการจ�างเหมาตําแหน9ง จ�างเหมาบุคคลในตําแหน9งพนักงาน ร�อยละ ร�อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ�างเหมา 100 108,000 100

พนักงานบริการ บริการ ปฏิบัติหน�าที่ทําความสะอาดทั้ง ความสําเร็จ ตําแหน9งพนักงานบริการ

ภายในและภายนอกอาคาร ให�สะอาด ของการ จํานวน 1 คน จํานวน 

เรียบร�อย ตัดหญ�า ตกแต9งต�นไม� ภายใน ดําเนินการ 12 เดือน ๆ 9,000 บาท

และบริเวณโดยรอบอาคาร ให�มีความ

สวยงาม ร9มรื่น
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

6.โครงการออกให�บริการติดต9อ ให�บริการรถยนต2สื่อสารดาวเทียมใน ร�อยละ ร�อยละ 100 - 100 297,715 100

สื่อสารผ9านระบบสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัยด�านการ ความสําเร็จ

ดาวเทียม แบบ FTDMM สื่อสารแด9 สมเด็จพระเจ�าอยู9หัวฯ ของการ

สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ดําเนินการ

และพระบรมวงศานุวงศ2ทุกพระองค2

ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย/ร�องขอ

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผน

 - ประสานขอรถตํารวจทางหลวงนําฯ

 - ขอสนับสนุนเบอร2โทรศัพท2 ศสส.สป.

 - เตรียมความพร�อม/ทดสอบ เครื่องมือ

อุปกรณ2 ก9อนออกปฏิบัติภารกิจ

 - ออกปฏิบัติภารกิจ

 - สรุปผล/รายงาน ผอ.ศสข./ผวจ.
 - รวบรวมข�อมูล/เผยแพร9ทางเว็บไซต2

ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต2
สื่อสารจนเสร็จสิ้นตามข�อสั่ง
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
จ9ายเงินเสร็จสิ้นแล�ว
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

7.โครงการให�บริการระบบ ให�บริการการประชุมระบบวีดิทัศน2 ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ให�บริการประชุมระบบ VCS 100 - -
ประชุมวีดิทัศน2ทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ ความสําเร็จ ตามที่มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ

กระทรวง ทบวง กรม และหน9วยงาน ของจํานวนครั้ง ไตรมาส 1 จํานวน 18 ครั้ง

ต9างๆ ตามที่ได�รับการร�องขอ ที่ร�องขอรับบริการ  ไตรมาส 2 จํานวน 12 ครั้ง

 - ได�รับหนังสือสั่งการ ต9อจํานวนครั้ง  ไตรมาส 3 จํานวน 11 ครั้ง
 - ตืดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ2และทดสอบ ที่ดําเนินการได� ไตรมาส 4  จํานวน  7 ครั้ง

การใช�งาน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง

 - ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น

 -รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จภารกิจ

 - รายงานผลการปฏิบัติงาน

8.โครงการออกตรวจซ9อม ออกทําการตรวจซ9อมเครื่องมือสื่อสารและ ตามจํานวนครั้งที่ ครั้ง จํานวนครั้ง - - ไตรมาส 1, 2 ,3 ,4 ร 100 - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ2 ICT อุปกรณ2 ICT ของจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ ได�รับแจ�ง/ร�องขอ ที่ออก ระบบสื่อสารและอุปกรณ2 ICT

ให�กับจังหวัดในข9ายรับผิดชอบ ที่ชํารุดขัดข�องให�สามารถใช�งานได�ตามปกติและสามารถออก ปฏิบัติหน�าที่  สามารถใช�งานได�ปกติ

 - ได�รับคําร�องขอ ปฏิบัติงานได� หน�าที่

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผลสําเร็จตาม

 - ตรวจซ9อมแก�ไขอุปกรณ2 วัตถุประสงค2

 - รายงานผู�บังคับบัญชา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

9.โครงการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาปรับปรุงระบ Website ให� ร�อยละ ร�อยละ 100 - - 100 - -

Website สามารถเข�าถึงข�อมูลข9าวสารได�สะดวก ความสําเร็จ

   - Internet รวดเร็ว และสามารถให�บริการได�อย9างมี ของการ

   - Intranet ประสิทธิภาพ ทันต9อสถานการณ2และ ดําเนินการ

ทันสมัย ตามภารกิจ

 - ออกแบบความต�องการของเว็ปไซต2

 - เลือกแบบตามความต�องการ

 - พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)

 - นําเข�าข�อมูล

10.โครงการติดตามความก�าวหน�า ดําเนินการตรวจสอบการใช�งานของ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 75 - -

การใช�งานระบบป'องกันไวรัสแบบ ระบบป'องกันไวรัสเปHนประจําทุกวัน ของการดําเนินการ

องค2กร ของ ศสข.1 (อย. ) และ  - ประสานกับหน9วยงานส9วนกลางที่

จังหวัดในข9าย 5 จังหวัด รับผิดชอบดําเนินการแก�ไขเมื่อเกิดปKญหา

 - รายงานให� ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบ

ทุกสัปดาห2

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป.

 - นําลงเว็บไซต2

ตรวจสอบการใช�งานของ
ระบบป'องกันไวรัส เปHน
ประจําทุกวัน จํานวน 12 
เดือน

ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต2
ของ ศสข.1 (อย.) ให�มีความ
สวยงามทันสมัย และสามารถ
ใช�งาน เปHนแหล9งค�นคว�า
ข�อมูลที่ถูกต�องเปHนจริง และ
เปHนปKจจุบัน จํานวน 12 เดือน

61



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ( เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)                   หน�วย : บาท
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

11.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ2ที่จําเปHนต9อ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 100 76,641.36 100

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ

ปฏิบัตงานด�านเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อให�การทํางาน

สารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ�าง

ซ9อมอุปกรณ2ต9าง ๆ ให�สามารถใช�งานได�

อย9างมีสิทธิภาพ

 - ตรวจสอบราคาหาผู�รับจ�าง/ผู�ขาย

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจ�าง/ซื้อ

 - จัดทําใบสั่งจ�าง/ซื้อ

 - ตรวจรับงานจ�าง/วัสดุ

 - ขออนุมัติเบิกจ9ายเงินให�ผู�รับจ�าง/ผู�ขาย

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารซึ่งได�เบิกจ9ายเงิน
เรียบร�อยแล�ว

62



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.1  ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12  - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

อุปกรณ#เครือข�าย อุปกรณ#สื่อสาร ระบบและอุปกรณ# ของตู*ชุมสายโทรศัพท# สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

และด*าน ICT  MD110 และตู*ชุมสายโทรศัพท# IP ตรวจสอบและ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

Phone  ของ ศสข.2 (ชลบุรี) บํารุงรักษาระบบ การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา และอุปกรณ#  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 -ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

1.2 ดําเนินการตรวจสอบการใช*งานระบบ จํานวนเอกสารสรุป ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

ปDองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร# ผลการตรวจสอบ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

ลูกข�ายแบบองค#กรของ ศสข.2 บํารุงรักษาการใช*งาน  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

(ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย ระบบปDองกันไวรัส การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอ 1 เดือน/ชุด  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

ผู*บังคับบัญชา แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา  - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

อุปกรณ#เครือข�าย อุปกรณ#สื่อสาร ปฏิบัติงานที่กําหนดไว* ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

และด*าน ICT (ต�อ)  - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ

1.3 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

ระบบและอุปกรณ#สื่อสัญญาณของ ศสข.2 สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

(ชลบุรี) ตรวจสอบและ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา บํารุงรักษาและ การดําเนินงาน

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน อุปกรณ#สื่อสัญญาณ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว* ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

 รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา 1.4 ดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

อุปกรณ#เครือข�าย อุปกรณ#สื่อสาร วงจรเช�าสื่อสัญญาณความเร็ว 2 สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

และด*าน ICT (ต�อ) Mbps ของ ศสข.2 (ชลบุรี) และ ตรวจสอบและ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

จังหวัดในข�าย บํารุงรักษาวงจร การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา เช�าสื่อสัญญาณ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ความเร็ว 2 Mbps แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

1.5 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

ตรวจสอบ/บํารุงรักษา เครื่องยนต#กําเนิดไฟฟDา สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

ของ ศสข.2 (ชลบุรี) ตรวจสอบและ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา บํารุงรักษาระบบ การดําเนินงาน

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และอุปกรณ#  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ เครื่องยนต#กําเนิดไฟฟDา แผนการปฏิบัติงานในเดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว* 1 เดือน/ชุด ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา  - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

อุปกรณ#เครือข�าย อุปกรณ#สื่อสาร  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

และด*าน ICT (ต�อ) พร*อมข*อเสนอแนะ  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

 รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

1.6 ดําเนินการรวบรวมรายงานการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

ตรวจสอบ/บํารุงรักษาการใช*งานระบบ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

วงจรเช�า ISDN แบบ BAI  ของ ตรวจสอบและ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย บํารุงรักษาการใช* การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา งานระบบวงจรเช�า  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ISDN แบบ BAI แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ 1 เดือน/ชุด ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว*  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

พร*อมข*อเสนอแนะ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

2.รายงานการตรวจซ�อม ดําเนินการตรวจซ�อม อุปกรณ#เครือข�าย จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

อุปกรณ# เครือข�าย,อุปกรณ# และอุปกรณ#สื่อสารและด*าน ICT ของ สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

สื่อสารและด*าน ICT  ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย ตาม ตรวจสอบ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

ภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ ซ�อมอุปกรณ# การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา เครือข�าย และ  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน อุปกรณ#สื่อสาร แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - สรุปรายงานผลตรวจสอบตามแผน/การ 1 เดือน/ชุด ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

ตรวจซ�อม/บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

(ร.2) รายเดือน ตามแบบ รต.4.3 ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

 -นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

ให* ศสส.สป ทราบ  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ

พร*อมข*อเสนอแนะ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

3. รายงานการติดตั้ง/รื้อถอน ดําเนินการรวบรวมรายงานการ ติดตั้ง/ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ 10 - -

อุปกรณ#เครือข�าย, อุปกรณ# รื้อถอนอุปกรณ#เครือข�ายอุปกรณ# สรุปผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแผนการปฏิบัติงาน

สื่อสารและด�าน ICT อุปกรณ#สื่อสารและด*าน ICT ของ ติดตั้ง / รื้อ ถอน  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

ศสข.2 (ชลบุรี) และจังหวัดในข�าย อุปกรณ#เครือข�าย การดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ อุปกรณ#สื่อสาร  - ดําเนินงานตรวจสอบตาม 30

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา 1 เดือน/ชุด แผนการปฏิบัติงานในเดือน

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด*าน  - สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน

ICT (ร.1และร./1) รายเดือนตามแบบ ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด 30

รต.4.1  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

 - นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล  รวมผลการดําเนินการไตรมาส 4 100

ให* ศสส.สป ทราบ

 - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC

งบประมาณพร*อมข*อเสนอแนะ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ดําเนินการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ร*อยละความสําเร็จ ร*อยละ 87.5 60,000 - ดําเนินการครั้งที่ 1 100.00 40,480 67.47

ลูกข�ายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ นิเทศงานจังหวัดลูกข�ายเพื่อรับฟWงปWญหา ในการดําเนินงานฯ  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด

ถึงปWญหาและอุปสรรคของแต�ละ พร*อมนําข*อมูลมาช�วยกันแก*ไขปรับปรุง (ร*อยละ 6.25 / ระยอง ระหว�างวันที่ 17-19

จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป. ให*ดีขึ้นและให*คําปรึกษาและนําทางด*าน จังหวัด / ครั้ง) ม.ค.61

บริหารการสื่อสารและด*านเทคนิคอื่น ๆ  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัด

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน ระหว�างวันที่ 21-23 ก.พ.61

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผน  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

งานที่กําหนดไว* (จังหวัดละ 2 ครั้ง /  และจังหวัดตราด ระหว�างวันที่

ปCงบประมาณ) 21-23 มี.ค.61

 - รับทราบปWญหาและอุปสรรคในพื้นที่  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

และเสนอแนะให*คําปรึกษา พร*อมแลกเปลี่ยน นครนายก และปราจีนบุรี

ความรู*ระหว�างกัน ระหว�างวันที่ 21-24 พ.ค.61

 - ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซ�อม ดําเนินการครั้งที่ 2
 พร*อมรายงานผลตามแบบ ร.2 ใน  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรณีที่พบว�าอุปกรณ#สื่อสารขัดข*อง ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก*ว

 - บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ระหว�างวันที่ 23-26 ก.ค.61

ของแต�ละจังหวัดในข�าย
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

4.การนิเทศงานและตรวจเยี่ยม  - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม  - ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดระยอง

ลูกข�ายเพื่อให*ความรู*และรับทราบ ของแต�ละจังหวัดในข�าย ให*ผู*บังคับบัญชา  จันทบุรี และจังหวัดตราด

ถึงปWญหาและอุปสรรคของแต�ละ ทราบ ระหว�างวันที่ 22-25 ก.ย.61

จังหวัดเพื่อนําเสนอ ศสส.สป.(ต�อ)  - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

การคลังว�าด*วยการเบิกค�าใช*จ�ายในการ

เดินทางไปราชการฯ

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง ดําเนินการจัดหาอุปกรณ#เพื่อปรับปรุง ร*อยละ ร*อยละ 75 45,000 - ไตรมาสที่ 4 100 34,920 77.60

ภายในตู* MDF ของชุมสาย ระบบเชื่อมโยงภายในตู* MDF / จัดทํา ความสําเร็จใน  - ดําเนินการตามแผนงาน

โทรศัพท#มหาดไทยให*กับจังหวัด ทะเบียนผังหมายเลขโทรศัพท#ประจําตู* การดําเนินงาน จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี

ในข�าย  MDF และปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ# (ร*อยละ12.5/ ระหว�างวันที่ 21-24 พ.ค.61

ปDองกันไฟฟDาจากคู�สายตอนนอกที่เข*ามา จังหวัด)

เชื่อมต�อตู*ชุมสายโทรศัพท# MD110  - ดําเนินการตามแผนงาน
 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก

 - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และจังหวัดปราจีนบุรี ระหว�าง

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม วันที่ 17-20 ก.ค.61

แผนงานที่กําหนดไว*
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

5. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยง  - ดําเนินการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง  - ดําเนินการตามแผนงาน

ภายในตู* MDF ของชุมสาย ภายในตู* MDF จังหวัดในข�าย จังหวัดสระแก*ว จังหวัดตราด

โทรศัพท#มหาดไทยให*กับจังหวัด  - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซ�อม ระหว�างวันที่ 3-7 ก.ย. 61

ในข�าย (ต�อ)  และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม

แบบ ร.2) และรายงานเป̂นรายเดือน

(ตามแบบ รต.4.3)

 - รายงานผลการดําเนินงานของแต�ละ

จังหวัดในข�าย ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ
 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

การคลังว�าด*วยการเบิกค�าใช*จ�ายในการ

เดินทางไปราชการฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

6.การปฏิบัติภารกิจ ระบบสื่อสาร ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสาร ร*อยละ ร*อยละ 100 120,000 - ไตรมาสที่ 4 75 95,280 79.40

ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ ความสําเร็จ (รวม 4  1. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวาง

หรือ Ku-Band Ku-Band  เพื่อถวายความปลอดภัยด*าน ของการ ไตรมาส) เครือข�ายสื่อสารถวายความปลอดภัย

 - ถวายความปลอดภัยด*าน การสื่อสารและภารกิจที่สําคัญ ตามที่ได*รับ ดําเนิน แด� ทูลกระหม�อมหญิง อุบลรัตน-

การสื่อสารแด�พระบาทสมเด็จ การร*องขอในพื้นที่จังหวัดลูกข�ายและ การ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ*าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ*า พื้นที่จังหวัดอื่นๆ  =(จํานวนครั้ง เสด็จทรงติดตามผลการดําเนินงาน

พระบรมราชินีนาถและพระบรม  -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับบัญชา ความสําเร็จใน โครงการ TO BE NUMBER ONE

วงศานุวงศ#  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน ณ โรงเรียนวัฒนานคร อําเภอ

 -จัดเครือข�ายด*านการสื่อสารใน  - ดําเนินงานตามแผนฯ เมื่อได*รับ จํานวนครั้งการ วัฒนานคร จังหวัดสระแก*ว

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ การร*องขอให*สนับสนุนระบบสื่อสาร  ร*องขอ) X 100 ระหว�างวันที่ 19-21 ส.ค.61

ช�วยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติ/ ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หรือ และให*นํามาคิด

การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ  Ku-Band  ตามภารกิจนั้นๆ พร*อม เป̂นไตรมาสโดย 2. ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวาง

ตามที่ได*รับการร*องขอ รายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน นําผลที่ได*หาร4 เครือข�ายสื่อสารถวายความปลอดภัย

ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 (ไตรมาส) แด� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

6.การปฏิบัติภารกิจ ระบบสื่อสาร  -รายงานผลปฏิบัติงานต�อผู*บังคับบัญชา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band และรายงานผลให* ศสส.สป. ทราบทุกครั้ง ดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

หรือ Ku-Band หลังปฏิบัติภารกิจแล*วเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ 

 - ถวายความปลอดภัยด*าน  - สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสาร หมู�บ*านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

การสื่อสารแด�พระบาทสมเด็จ ดาวเทียมเป̂นรายไตรมาสตามแบบ รต.5 (บ*านนาสร*าง) ตําบลนครปฐม

พระเจ*าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ*า  - สรุปการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ อําเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พระบรมราชินีนาถและพระบรม พร*อมข*อเสนอแนะ ระหว�างวันที่ 16-19 ก.ย.61

วงศานุวงศ#  - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ

 -จัดเครือข�ายด*านการสื่อสารใน เดินทางไปราชการตามระเบียบ

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ กระทรวงการคลังว�าด*วยการเบิก

ช�วยเหลือผู*ประสบภัยพิบัติ/ ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ

การเลือกตั้ง และภารกิจอื่นๆ

ตามที่ได*รับการร*องขอ (ต�อ)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

7.การจ*างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ*างเหมาทําความสะอาด ร*อยละ ร*อยละ 100 99,600 8,300 ไตรมาสที่ 1+2+3+4 100 99,600 100

อาคารศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสํานักงานศูนย#เทคโนโลยี ความสําเร็จ ต�อปC ต�อเดือน ดําเนินการตามสัญญาจ*าง

และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) สารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)  ในการเบิกจ�าย เหมาและได*มีการเบิกจ�าย

ประจําปCงบประมาณ 2561 งบประมาณ=
(จํานวนครั้ง

ค�าจ*างไปแล*ว จํานวน 12 งวด

 จํานวน 1 คน (จํานวนครั้ง (ต.ค.60-ก.ย.61)

  - ได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ ความสําเร็จใน

ประจําปC 2561 ของ ศสข.2 ชลบุรี การดําเนิน

 - ดําเนินการจัดหาการจ*าง การจ*าง

 - ขออนุมัติจัดจ*างและทําสัญญาจ*าง  /จํานวนครั้งใน

 - ตรวจรับงานจ*างและรายงานผล การเบิกจ�าย

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ งบประมาณ) X

100 และให*นํามา

คิดเป̂นไตรมาส

โดยนําผลที่ได*หาร

4 (ไตรมาส)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

8.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย# ดําเนินการจัดส�งเจ*าหน*าที่ของ ศสข.2 ร*อยละ ร*อยละ 100 60,000  - ไตรมาสที่ 4 100 5,390 9

ในด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและ (ชลบุรี) เข*ารับการฝlกอบรมในโครงการ ความสําเร็จ ไม�มีการจัดฝlกอบรม

เทคโนโลยีการสื่อสาร ต�าง ๆ โดยพิจารณาตามหน*าที่ที่รับผิดชอบ ในการเข*ารับ

และ Competency ของบุคลากร การฝlกอบรม

 -ได*รับแจ*งหลักสูตรการอบรมฯ (จํานวนครั้ง

 -ดําเนินการส�งรายชื่อเจ*าหน*าที่ของ ความสําเร็จใน

ศสข.2 (ชบ.) เพื่อเข*ารับการฝlกอบรมฯ การส�งเจ*าหน*าที่

 -ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เข*ารับการอบรม

 -ทําหนังสือส�งตัวผู*เข*าฝlกอบรม  จํานวนครั้งการ

 -ผู*เข*าฝlกอบรมรายงานผลการฝlกอบรม จัดอบรมของ

ต�อผู*บังคับบัญชาหลังผ�านการฝlกอบรม หน�วยงาน)X 100

 -ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณการ  และให*นํามาคิด

เดินทางไปฝlกอบรมตามระเบียบ เป̂นไตรมาสโดย

กระทรวงการคลังว�าด*วยการเบิก นําผลที่ได*หาร

ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการฯ 4 (ไตรมาส)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

9.การให*บริการระบบการ รวบรวมรายงานการสนับสนุนระบบการ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน

10 - -

ประชุมวีดิทัศน#ทางไกล (VCS) ประชุมวีดิทัศน#ทางไกล (VCS) กับ สรุปผลการ และเสนอแผนการปฏิบัติงาน

กระทรวง ทบวง กรม และหน�วยงานอื่นๆ ประชุมผ�าน  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

ตามภารกิจหลักและได*รับการร*องขอ ระบบวีดิทัศน# การดําเนินงาน

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผู*บังคับัญชา ทางไหล (VCS)  - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 30

 -ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน 1 เดือน/ชุด การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60

 -สรุปรายงานผลการประชุมผ�านระบบ  ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

วีดิทัศน#ทางไกล (VCS) ตามแบบ รต.4.2  - สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน 30
 -นําเสนอผู*บังคับบัญชาและรายงานผล ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด

ให* ศสส.สป ทราบ  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

 -สรุปการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ  - ผลการดําเนินการไตรมาส 4

พร*อมข*อเสนอแนะ คิดเปBน 100
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

10.การเผยแพร�ผลการ ดําเนินการเผยแพร�ผลงานของ ร*อยละของ ครั้ง 12 - -  - ผ�านการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน

10 - -

ดําเนินงาน ของหน�วยงาน หน�วยงานและประชาสัมพันธ# ความสําเร็จใน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน

ผ�านทางเว็ปไซต# การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ การดําเนินงานฯ  - ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผน 10

ภาครัฐที่เกี่ยวข*อง ผ�านทาง การดําเนินงาน

เว็บไซต#ให*เป̂นปWจจุบันทุกเดือน  - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผน 30

 -จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.60

เสนอแผนการปฏิบัติงาน  ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 เดือน

 -ผู*บังคับบัญชาอนุมัติแผนการ  - สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน 30
ดําเนินการ ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61 จํานวน 12 ชุด

 -ดําเนินการจัดหาและจัดทําข*อมูล  - สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปC 20

เผยแพร�ตามแผนที่กําหนด  - ผลการดําเนินการไตรมาส 4

 -รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน คิดเปBน 100

 -นําเสนอผู*บังคับบัญชา

 -นําออกเผยแพร�ทางเว็บไซด# ศสข.2 (ชลบุรี)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

11.การจัดจ*างตรวจสอบและ ดําเนินการจัดจ*างตรวจสอบการทํางาน ร*อยละของ ร*อยละ 75 12,000 - จ*างล*างและซ�อมเครื่องปรับอากาศ 100 13,054 108.78

ล*างทําความสะอาดระบบ ของระบบเครื่องปรับอากาศ และล*าง ความสําเร็จของ

เครื่องปรับอากาศ ใน ศสข. 2 ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน การดําเนินงานฯ =

(ชลบุรี) ศสข.2 (ชลบุรี) จํานวน 8 เครื่อง (จํานวนความ

เพื่อประหยัดพลังงาน ตามมาตรการ สําเร็จในการตรวจ

ประหยัดพลังงาน และเป̂นการยืดอายุ 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

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณฯ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

12. จัดซื้อ จัดจ*าง วัสดุ ดําเนินการ จัดซื้อวัสดุ และจัดจ*างซ�อม ร*อยละของ ร*อยละ 100 300,000 - ยอดรวมสะสมไตรมาสที่1-4 216,800.00   72.27

ครุภัณฑ# ของศูนย#เทคโนโลยี ครุภัณฑ#ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําเร็จ ยอมรวมสะสมไตรมาสที่ 1-3 ยกมา 3,503.50       
สารสนเทศและการสื่อสาร และการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) เมื่อมีการจัดซื้อ ยอดรวมไตรมาสที่ 4 100 213,296.50   

เขต 2 (ชลบุรี)  - ได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ จัดจ*าง 1. จัดซื้ออุปกรณ#สํานักงานใน

งบประมาณประจําปC 2561 ของ วันที่ 7ส.ค.61 เบิกงบประมาณ 63,396

 ศสข.2 (ชลบุรี)  2. จัดซื้อยางรถยนต#หมายเลข

 - ดําเนินการจัดหาบริษัทร*านค*า เพื่อจ*าง, ทะเบียน ธ-1305 ในวันที่ 10

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ# ตามความต*องการ ส.ค.61 เบิกจ�ายงบประมาณ 19,200

ของ ศสข.2 (ชลบุรี) 3. จัดซื้อแบตเตอรี่สํารองไฟฟDา

 - ขออนุมัติจัดจ*าง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ# ให*กับตู*ชุมสายโทรศัพท# MD110

 - ตรวจรับและรายงานผลการ จํานวน 8 ลูก ในวันที่ 10
ดําเนินงาน ให*ผู*บังคับบัญชาทราบ ส.ค.61 เบิกจ�ายงบประมาณ 25,280

 - ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณ 4. ซ�อมและบํารุงรักษารถยนต#

หมายเลขทะเบียน 1ท-6696

ชลบุรี  ในวันที่ 29 ส.ค.61
เบิกจ�ายงบประมาณ 18,650
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

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)

ศสข. 2 (ชลบุรี) หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป>าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร:อยละ ร:อยละ

12. จัดซื้อ จัดจ*าง วัสดุ ครุภัณฑ# 5. ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนให*กับรถยนต#

ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขทะเบียน 1 ห 6696 
ชลบุรีและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) จํานวน 1 ลูก วันที่ 17 ก.ย.61

(ต�อ) เบิกจ�ายงบประมาณ 5,900
6. ซื้ออุปกรณ#ไฟฟDา ในวันที่
3 ก.ย.61 เบิกจ�ายงบประมาณ 40,060
7. ซ�อมเครื่องรับ-ส�งโทรสาร
ในวันที่ 7ก.ย.61

เบิกจ�ายงบประมาณ 5,885
8. ซ�อมและบํารุงรักษารถยนต#
หมายเลขทะเบียน ษฐ-7402 กทม.

ในวันที่ 24 ก.ย.61
เบิกจ�ายงบประมาณ 12,830
9. จัดจ*างล*างและซ�อมเครื่อง
ปรับอากาศ ในวันที่ 27 ก.ย.61

เบิกจ�ายงบประมาณ 13,054

10. ซ�อมเครื่องปรับอากาศ

ในวันที่ 10 ก.ย.61

เบิกจ�ายงบประมาณ 9,041.50
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

1. สรุปการเบิกจ�าย  -เสนอขออนุมัติเบิกจ�ายเงินงบประมาณ ระดับ บาท 100% 520,000.00 520,000.00 สามารถดําเนินขออนุมัติฯ 52.58     519,974.12 100.00

 งบดําเนินงาน ประจําป( 2561 หมวดค�าตอบแทน ความสําเร็จ งวดที่ 1-3 งบประมาณ ประจําป( 2561

ประจําป(งบประมาณ 2561 ใช4สอยวัสดุ ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ. ในการใช4จ�าย หมวดค�าตอบแทนใช4สอยวัสดุ

หมวดค�าตอบแทนใช4สอยวัสดุ  -เสนอขอเบิกจ�ายเงินงบประมาณ งบประมาณ ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน

ประจําป( 2561 2561 หมวด 519,974.12 บาท

หมวดค�าตอบแทนใช4สอยวัสดุต�อ ค�าตอบแทน

หัวหน4าสํานักงานจังหวัดนครปฐม ใช4สอยวัสดุ

2. การบริหารงาน ดําเนินการบริหารจัดการงานงบประมาณ บริหารจัดการ บาท 100% 520,000.00     520,000.00 สามารถบริหารจัดการงาน 99.99  -เบิกจ�ายจํานวน 99.99

งบประมาณ (งานการเงิน โดยให4สอดคล4องกับแผนปฏิบัติราชการ งานงบประมาณ งบประมาณในการจัดซื้อ/ 519,794.12 บาท

และบัญชี,งานเบิกจ�าย ประจําป( 2561 และงบประมาณที่ได4รับ โดยให4สอดคล4อง จัดจ4างและการเบิกจ�าย  -คงเหลือจํานวน

งบประมาณ ,งานจัดซื้อ, กับแผนปฏิบัติ สําเร็จตามเปAาหมาย ดังนี้ 25.88 บาท

จัดจ4างงานพัสดุและสถานที่) ราชการประจําป(  -ค�าใช4สอย

2561และงบ รับจํานวน 520,000.- บาท

ประมาณที่ได4รับ  -ค�าสาธารณูปโภค 93.86     244,051.97 93.87

จากส�วนกลาง 260,000.00 260,000.00 รับจํานวน  260,000 บาท คงเหลือจํานวนเงิน

15,948.03      

จากส�วนกลาง

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

3.การนิเทศงานให4คําปรึกษา ให4คําปรึกษา นิเทศงานทางด4าน ร4อยละของ จังหวัด 7 จว./ ป( ค�าเบี้ยเลี้ยง/ - สามารถให4คําปรึกษานิเทศงาน 100 เบิกจ�ายเงิน 100

พร4อมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ จํานวนสถานี ค�าเดินทาง ทางด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,760 บาท

ปAองกันอุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร สื่อสารให4แก�นายช�างไฟฟAาและ สื่อสารจังหวัดใน จํานวน -บาท และการสื่อสาร  

ระบบต�าง ๆ ให4พร4อมใช4งานได4 ผู4เกี่ยวข4องพร4อมทั้งทําการบํารุง ข�าย7จังหวัด  - ก.ค.61- นฐ.

อย�างต�อเนืองที่สถานีสื่อสาร รักษาเชิงปAองกันเกี่ยวกับเครื่องมือ ที่ได4รับการนิเทศ  - ส.ค.61- นฐ.

สํานักงานจังหวัดในข�ายรวม 7 สื่อสารระบบต�างๆ งานและคํา  - ก.ย.61- นฐ.รบ.,พบ.,สค.,

จังหวัด ได4แก�จังหวัดนครปฐม ปรึกษาด4าน สส., กจ. และ ปข.

ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร เทคโนโลยีสาร

สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สนเทศและการ

และประจวบคีรีขันธJ สื่อสาร
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

4.จ4างเหมาพนักงานบริการ ดําเนินการจ4างเหมาพนักงานบริการ เพื่อ สามารถจ4างเหมา 1 งาน 100% 108,000.-บาท 108,000.00 สามารถดําเนินการจ4างเหมา 98.92     106,838.67 98.92

เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ ทําความสะอาดที่ทําการศูนยJเทคโนโลยี พนักงานบริการ และขออนุมัติฯ เบิกจ�าย  -คงเหลือจํานวน

ศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) เพื่อทําความ งบประมาณ ประจําป( 2561 1,161.33

และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑJการ สะอาดที่ทําการ หมวดค�าตอบแทนใช4สอยวัสดุ บาท

และบริเวณโดยรอบตาม จ4างของ สป.มท.พร4อมทั้งคณะกรรมการ ศูนยJเทคโนโลยี ต�อ ผอ.ศสข.3 นฐ.  จํานวน

หลักเกณฑJการจ4างของ สป.มท. ตรวจรับงาน และมีการเบิกจ�ายงบประมาณ สารสนเทศและ 106,838.67 บาท (เดือนละ

ค�าจ4างเหมาเปNนรายเดือน การสื่อสารเขต 3 9,000.- จํานวน 12 เดือน)

(นครปฐม)

และบริเวณโดย

รอบพร4อมทั้ง

กรรมการได4

ตรวจรับงาน

และมีการเบิก

จ�ายงบประมาณ

ค�าจ4างเหมาเปNน

รายเดือน
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

5.จ4างเหมาพนักงานขับรถยนตJ ดําเนินการจ4างเหมาพนักงานขับรถยนตJ สามารถจ4างเหมา 1 งาน 100% 144,000.- บาท 144,000.00 สามารถดําเนินการจ4างเหมา 98.92  -เบิกจ�ายจํานวน 98.92

ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนยJเทคโนโลยีสารสนเทศและ พนักงานขับรถยนตJ และขออนุมัติฯ เบิกจ�ายงบ     142,450.90

และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) การสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ตามหลัก ของศูนยJเทคโนโลยี ประมาณประจําป( 2561  -คงเหลือจํานวน

ตามหลักเกณฑJการจ4างของ สป.มท. เกณฑJการจ4างของ สป.มท.  พร4อมทั้ง สารสนเทศและ หมวดค�าตอบแทน ใช4สอย ต�อ         1,549.10

คณะกรรมการ ตรวจรับงาน และมีการ การสื่อสารเขต 3 ผอ.ศสข.3 นฐ. จํานวน

เบิกจ�ายงบประมาณค�าจ4างเหมาเปNน (นครปฐม) พร4อมทั้ง 142,450.90 บาท เดือนละ

รายเดือน คณะกรรมการได4 12,000.- บาท จํานวน 12 เดือน

ตรวจรับงาน

และมีการเบิก

จ�ายงบประมาณ

ค�าจ4างเหมาเปNน

รายเดือน

6.ให4บริการระบบประชุม ให4บริการระบบประชุมวีดิทัศนJทางไกล ร4อยละความ ครั้ง 100% - - สามารถให4บริการระบบ 100 - -

วีดิทัศนJทางไกล (Video กับกระทรวง ทบวง กรม และ สําเร็จในการให4 ประชุมวีดิทัศนJทางไกลกับ
Conference System) หน�วยงานต�างๆ ที่ร4องขอ บริการระบบประชุม กระทรวง ทบวง กรม และ

วีดิทัศนJทางไกล หน�วยงานต�างๆ ที่ร4องขอ

VCS เทียบกับ
จํานวน

จํานวน 5 ครั้ง ดําเนินการ
ครั้งที่ร4องขอ สําเร็จจํานวน 5 ครั้ง
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

7.ให4บริการด4วยรถยนตJ ให4บริการระบบสื่อสารดาวเทียม ร4อยละ ครั้ง 100% - - สามารถให4บริการระบบ 100 - -

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ในภารกิจถวาย ความสําเร็จใน สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ใน

ความปลอดภัยด4านสื่อสาร การให4บริการ ภารกิจถวายความปลอดภัย

ด4วยรถยนตJ ด4านสื่อสาร ร4องขอจํานวน  

สื่อสารดาวเทียม 10  ครั้ง ดําเนินการสําเร็จ

เคลื่อนที่ จํานวน 10 ครั้ง

8.ตรวจสอบอุปกรณJเครื่องมือ ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณJระบบ ATM อุปกรณJเครื่อง ครั้ง ร4อยละ 85 - - ดําเนินการตรวจสอบ 100 - -

สื่อสาร ICT / ระบบเครือข�ายที่ ระบบสื่อสารข4อมูล, ระบบโทรศัพทJ มือสื่อสารICT/ อุปกรณJเครื่องมือสื่อสาร

เชื่อมโยงระหว�างส�วนกลางและ ระบบไฟฟAา ระบบวีดิทัศนJทางไกล ระบบเครือข�าย สามารถใช4งานได4ปกติและ

จังหวัดในข�ายรวม 7 จังหวัด อุปกรณJที่เกี่ยวข4อง  เปNนประจําทุกวัน ให4ใช4งานได4 ต�อเนื่อง

ไม�น4อยกว�า

ร4อยละ 85

9.การบํารุงรักษาเชิงปAองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปAองกัน พร4อม เครื่องมือสื่อสาร ครั้ง ร4อยละ 85 - - เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ 100 - -

ระบบ ICT ทุกระบบ  (แม�ข�าย) ทั้งทําความสะอาดอุปกรณJระบบ MPLS, สามารถใช4งานได4 สามารถใช4งานได4ปกติและ

สื่อสารข4อมูล, โทรศัพทJ/โทรสาร, ระบบ ต�อเนื่องไม�น4อย ต�อเนื่อง

VCS และระบบไฟฟAา ทุก 1 สัปดาหJ กว�าร4อยละ 85
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ศสข. 3 (นครปฐม) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ(าย
ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ร,อยละ

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

เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน(วยนับ ค(าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

10.การให4บริการระบบ ดําเนินการส�งหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 หนังสือที่ออกโดย ฉบับ ร4อยละ 70 - - สามารถดําเนินการส�ง 100 - -

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสJ นฐ. ถึง ผอ.ศสส.สป. ผ�านระบบ สาร ศสข.3 นฐ.  ถึง หนังสือที่ออกโดย ศสข.3

บรรณอิเล็กทรอนิกสJ ผอ.ศสส.สป. ถึง ผอ.ศสส.สป.ผ�านระบบ

ส�งผ�านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกสJ

สารบรรณ จํานวนหนังสือที่ส�งเท�ากับ

อิเล็กทรอนิกสJ 22 ฉบับ จํานวนที่ส�งผ�าน

ไม�น4อยกว�า ระบบฯเท�ากับ 22 ฉบับ

ร4อยละ 70

11.บริการ – รับส�งเอกสารข�าว ดําเนินการส�งข�าวผ�านระบบโทรสาร ส�งข�าวผ�านระบบ ฉบับ ร4อยละ 85 - - สามารถส�งข�าวผ�านระบบ 100 - -

ผ�านระบบโทรสาร และ E - Mail และ E-mail ระหว�างส�วนกลางและ โทรสารและEmail โทรสารและ E-mail

จังหวัดในข�ายรวม7จังหวัดได4แก� ระหว�างส�วนกลาง ส�วนกลางและจังหวัดใน

จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และจังหวัดในข�าย ข�ายรวม 7 จังหวัด สําเร็จ ดังนี้

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวม 7 จังหวัด ข�าวรับ   = 83 ฉบับ

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธJ ไม�น4อยกว�า ข�าวส�ง    = 581 ฉบับ

ร4อยละ 85 ข�าวผ�าน  = 664 ฉบับ
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาพนักงานบริการ ความสําเร็จ เดือน 12 108,000 108,000 ได
ทําสัญญาจ
างเหมาพนักงานบริการ 100 108,000 100

บริการ ประจํา ศสข.4 (นม.) บริการ เดือนละ 9,000 บาท จํานวน ของการดําเนินงาน จํานวน 1 คน เป+นเวลา 9 เดือน

1 คน ระยะเวลา 12 เดือน จ
างเหมา 1 ครั้ง (ไตรมาส 1, 2,3 และ 4) เดือนละ 
9,000 บาทและผลการปฏิบัติงาน และเบิกจ3ายเงินค3าจ
างเหมาเสร็จ

จํานวน 12 เดือน สิ้นครบถ
วนเรียบร
อย

2.โครงการจ
างเหมาพนักงาน ทําสัญญาจ
างเหมาบริการพนักงานรักษา ความสําเร็จ เดือน 12 108,000 108,000 ได
ทําสัญญาจ
างเหมาบริการ 100 108,000 100

รักษาความปลอดภัยอาคาร ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ของการดําเนินงาน รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการสถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 1 คน จ
างเหมา 1 ครั้ง จํานวน 1 คน เป+นเวลา 9 เดือน

12 เดือน และผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาส 1,2,3 และ 4) เดือนละ

จํานวน 12 เดือน 9,000 บาท และเบิกจ3ายเงิน

ค3าจ
างเหมาเสร็จสิ้นครบเรียบร
อย

3.โครงการตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ เดือน 12 - - ได
ทําปฏิทินพร
อมทําการ 100 - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ= ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ= ICT การดําเนินงานเป+น
รายเดือน

ตรวจสอบสภาพการทํางาน

ICT ทุกระบบ ทุกวันทําการทุกระบบ ทุกเดือน เป+นงวด ของระบบเครื่องมือสื่อสาร

รายเดือนจํานวน และอุปกรณ= ICT ทุกระบบ

12 เดือน เป+นประจําทุกวัน ระยะเวลา

จํานวน 12 เดือน

ร*อยละ

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
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร*อยละ
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ

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
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร*อยละ

4.โครงการให
บริการระบบ เชื่อมโยงเครือข3ายและติดตั้ง เครื่องมือสื่อสาร ร
อยละ ร
อยละ 100 - - นํารถยนต=สื่อสารดาวเทียม 100 307,386 100

ดาวเทียมสื่อสารผ3าน พร
อมให
บริการด
านการติดต3อสื่อสารผ3าน ความสําเร็จ ออกปฏิบัติภารกิจตามข
อสั่งการ

ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ของการ  จนเสร็จสิ้นเรียบร
อย ไตรมาสที่ 1

(Mobile) (รถยนต=สื่อสารดาวเทียม) การดําเนินงาน 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

เสร็จสิ้นครบถ
วนเรียบร
อย
5.โครงการให
บริการระบบ ติดตั้ง ควบคุมให
บริการประชุม ร
อยละ ร
อยละ 100 - - ได
ให
บริการประชุมระบบ 100 - -

ประชุมวีดิทัศน=ทางไกล (VCS) ระบบวีดิทัศน=ทางไกล แก3 กระทรวง ความสําเร็จ วีดิทัศน=ทางไกล ตามที่ได
รับ
ทบวง กรม ตามที่ได
รับมอบหมาย ของการดําเนินงาน มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ

ดําเนินงาน 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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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ

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
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร*อยละ

6.โครงการพัฒนาบุคลากร จัดส3งเจ
าหน
าที่เข
ารับการฝOกอบรมตาม ความสําเร็จ ร
อยละ 100 - - ได
รับแจ
งและจัดส3งบุคลากรเข
ารับ 100 6,626 100

ด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและ โครงการที่ได
รับแจ
ง ของการ การฝOกอบรม/สัมมนา ในรอบไตรมาสที่ 1

การสื่อสาร ดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง 1 คน จํานวนเงิน

2,682.- บาท  ไตรมาสที่ 4

จํานวน 1 ครั้ง 2 คน จํานวนเงิน

3,944.- บาท พร
อมเบิกจ3ายเงิน

งบประมาณเสร็จสิ้นเรียบร
อย

7.โครงการการตรวจซ3อม ทราบถึงการขัดข
องของเครื่องมือ ร
อยละ ร
อยละ 100 - - ไตรมาสที่1,2,3  ระบบสื่อสารและ 100 3,120 100

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ= ICT สื่อสารและอุปกรณ= ICT แล
วออก ความสําเร็จของ อุปกรณ= ICT สามารถใช
งานได


ทําการตรวจซ3อมให
สามารถใช
งานได
 การดําเนินงาน เป+นไปตามปกติ ไตรมาส 4 ออก

ตรวจซ3อมระบบ VCS ให
กับจังหวัด

ศรีสะเกษ จํานวน 1 ครั้ง เบิกจ3าย

งบประมาณเสร็จสิ้นเรียบร
อย

8.โครงการติดตามตรวจสอบ ติดตามกํากับดูการติดตั้งอุปกรณ= ร�อยละ ร
อยละ 100 - - ออกติดตามตรวจสอบ และกํากับ 100 6,090 100

และกํากับการติดตั้งอุปกรณ= ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ ความสําเร็จของ การติดตั้งอุปกรณ=ระบบการรักษา

ระบบการรักษาความปลอดภัย สื่อสาร (ดับเพลิง) ของจังหวัด การดําเนินงาน ความปลอดภัยเครื่องมือสื่อสาร

เครื่องมือสื่อสาร (เครื่องดับเพลิง) เครือข3าย (ดับเพลิง) ของจังหวัดเครือข3าย 5 จังหวัด

เบิกจ3ายงบประมาณเสร็จสิ้นเรียบร
อย
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ศสข. 4 (นครราชสีมา) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ

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
เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร*อยละ

9.โครงการบํารุงรักษาเชิงปTองกัน ทําการบํารุงรักษาเชิงปTองกันเครื่องมือ ความสําเร็จของ ครั้ง 2 - - เดินทางไปราชการ เพื่อบํารุงรักษา 100 24,860 100
เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ= ICT สื่อสารและอุปกรณ= ICT ของ ศสข.4 การดําเนินงาน เชิงปTองกันเครื่องมือสื่อสารและ
ของ ศสข.4 นม. และจังหวัด (นม.) และจังหวัดเครื่อข3ายปUละ 2ครั้ง คิดเป+นจํานวน อุปกรณ= ICT ที่จังหวัดเครือข3ายทั้ง
เครือข3าย 5 จังหวัด ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน

7220.- บาท ครั้งที่ 2 จํานวนเงิน
17,640.- บาท เบิกจ3ายงบประมาณ

ครั้ง เสร็จสิ้นครบถ
วนเรียบร
อย
10.โครงการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต=ของ ศสข.4 ความสําเร็จของ เดือน 12 - - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต= ของ 100 - -
เว็บไซต=ของ ศสข.4 (นม.) นม. ให
มีความสวยงามทันสมัยและ การดําเนินงาน ศสข.4 (นม.) ให
มีความสวยงาม

สามารถใช
งานเป+นแหล3งค
นคว
า คิดเป+นรายเดือน ทันสมัย และสามารถใช
งานเป+น
ข
อมูลที่ถูกต
องเป+นจริงและเป+นปVจจุบัน แหล3งค
นคว
าข
อมูลที่ถูกต
องเป+นจริง

และเป+นปVจจุบัน จํานวน 12 เดือน
11.โครงการนิเทศงานจังหวัด ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปVญหา ความสําเร็จของ ครั้ง 2 - - ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบ 50 21,160 100
ในเครือข3าย อุปสรรคเสริมสร
างแนวทางและ การดําเนินงาน ปVญหาอุปสรรคและเสริมสร
าง

ความรู
สึกการปฏิบัติที่ถูกต
อง คิดเป+นจํานวน แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต
อง
ตรงกันกับจังหวัดเครือข3ายปUละ ครั้ง ตรงกันให
กับจังหวัดเครือข3ายทั้ง
 2 ครั้ง 5 จังหวัด ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน

7,220.- บาท ครั้งที่ 2 จํานวนเงิน

13940.- บาท เบิกจ3ายงบประมาณ

เสร็จสิ้นเรียบร
อย
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.งานให�บริการระบบการ ให�บริการระบบการประชุมวีดิทัศน�ทางไกล ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ประชุมผ านระบบวีดิทัศน� 100 - -

ประชุมวีดิทัศน�ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงาน ความสําเร็จ ทางไกล (VCS) จํานวน

และการควบคุมระบบการ ต าง ๆ ตามที่ร�องขอใช�บริการ ของการ  - ครั้ง

ร*อยละ ร*อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

และการควบคุมระบบการ ต าง ๆ ตามที่ร�องขอใช�บริการ ของการ  - ครั้ง

ประชุมทางไกล (MCU) ให�บริการ

2.งานให�บริการรถสื่อสาร ให�บริการรถสื่อสารดาวเทียมในภารกิจ ร�อยละ ร�อยละ 100 170,000 - ออกปฏิบัติภารกิจรถสื่อสาร 100 54,049 31.8

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ถวายความปลอดภัยด�านการสื่อสาร ความสําเร็ข ดาวเทียม จํานวน 2 ครั้ง

แด พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว ของการ (รถสื่อสารดาวเทียมชํารุด

สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ให�บริการ ไม สามารถใช�งานได�)

พระบรมวงศานุวงศ�ทุกพระองค� ตลอดจน

ออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข�องกับเหตุการณ�

หรือสาธารณภัยต าง ๆ ได�รับการร�องขอ

หรือขอรับการสนับสนุน

3.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการโดยส งเจ�าหน�าที่ ศสข.5 (อด.) ร�อยละ ร�อยละ 100 70,000 - เข�ารับการฝIกอบรม จํานวน 100 43,494 62.13

และเสริมสร�างประสิทธิภาพ  เข�ารับการฝIกอบรมหลักสูตรตาม ความสําเร็จ 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1=9,322.-บาท

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการต างๆ ของส วนกลาง และของ ของการเข�ารับ ครั้งที่ 2 =34,172 บาท

และการสื่อสาร มาปรับใช�ให� จังหวัดที่เกี่ยวข�องกับงานที่รับผิดชอบ การฝIกอบรม

เกิดประโยชน�กับงาน
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ ร*อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด จํานวนสื่อสาร จํานวน ลูกข าย 50,000 - นิเทศงานในเขตพื้นที่ 100 92,680 100

และประสานงานด�านเทคโนโลยี เครือข ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได�แก จังหวัดที่ได�รับ 8 จังหวัด รับผิดชอบ และตรวจสอบ (จํานวน

สารสนเทศและการสื่อสารให�กับ  อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคราย การนิเทศงานให� ระบบดับเพลิง 1 ครั้ง/8จังหวัด 2 ครั้ง)สารสนเทศและการสื่อสารให�กับ  อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคราย การนิเทศงานให� ระบบดับเพลิง 1 ครั้ง/8จังหวัด 2 ครั้ง)

จังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ คําปรึกษา ครั้งที่ 1 = 56,680.- บาท

ที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ติดตามและ ครั้งที่ 2 = 36,000.- บาท

(ปPละ 2 ครั้ง/จังหวัด) ประสานงาน

5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� หน วยงานและ จํานวน ลูกข าย 50,000 14,970.00       บํารุงรักษาเครื่องมือฯ จัดซื้อ 100 64,863.03      100

ปRองกัน (Preventive ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.) และ จังหวัดที่ได�รับ 8 จังหวัด 49,893.03       สาย LAN, Fiber Optic

Maintenance : PM) จังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การบํารุงรักษา ศสข.5 (อด)และจังหวัด
รับผิดชอบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ICT 8 จังหวัด ให�สามารถใช�งานได�อย างมี เครื่องมือสื่อสาร 8 จังหวัด

ที่ใช�งานประจํา ศสข.5 (อด.)และ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และอุปกรณ� ICT

จังหวัดเครือข ายในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 8 จังหวัด

6.โครงการบํารุงรักษา  - สํารวจระบบกล�องโทรทัศน�วงจรปfด ระดับความ ระบบงาน 1 10,000 10,420 ซ อมบํารุงกล�องโทรทัศน� 100 10,420 100

กล�องโทรทัศน�วงจรปfด (CCTV) (CCTV) สําเร็จของการ วงจรปfด และอุปกรณ�ต อพ วง

(CCTV) ศสข.5 (อด.)  - จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ปRองกันการโจรกรรม

 - ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ ทรัพย�สินของทาง

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ราชการ
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ ร*อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

7.โครงการบํารุงรักษา  -สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ ระดับความสําเร็จ ระบบงาน 1 30,000 16,000 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100 16,000 53.30

เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของการปRองกัน ศสข.5 (อด.)

และจังหวัดลูกข าย  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของและจังหวัดลูกข าย  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ

อุปกรณ�เครือข าย

การสื่อสาร

ไม ให�ขัดข�อง

8.โครงการจ�างบํารุงรักษาและ  -สํารวจรถยนต�และเครื่องยนต� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 60,000 2,900 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต� 100 2,900 4.90

เปลี่ยนแบตเตอร�รี่รถยนต�, กําเนิดไฟฟRา UPS ของการบํารุงรักษา

เครื่องยนต�กําเนิดไฟฟRา ศสข.5  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ รถยนต�และ

(อด.)  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ เครื่องยนต�กําเนิด

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ไฟฟRา เพื่อยืดอายุ
การใช�งาน

9.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจอุปกรณ�สํารองไฟฟRา UPS ร�อยละความสําเร็จ จํานวน 100 60,000 6,400 เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ� 100 6,400 10.70

อุปกรณ�สํารองไฟฟRา UPS ศสข.5  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการปRองกัน สํารองไฟฟRา UPS

(อด.) และลูกข าย 8 จังหวัด  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ ความเสียหายของ

 -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล อุปกรณ�ในกรณี

ศสส.สป. กระแสไฟฟRาท�องถิ่น

ขัดข�อง
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ศสข. 5 (อุดรธานี) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ ร*อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

10.โครงการจ�างบํารุงรักษา  -สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� ร�อยละ จํานวน 100 20,000 ซ อมเครื่องพิมพ�คอมพิวเตอร� 100 1,200 6

และซ อมแซมแก�ไขเครื่อง ต อพ วง ความสําเร็จ

คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการบํารุงคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�  -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ของการบํารุง

ต อพ วงสํานักงานของ  -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ รักษาเพื่อยืดอายุ

 ศสข.5 (อด.)  -ใช�งาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. การใช�งาน

11.งานจ�างเหมาบริการทํา  -จ�างเหมาบุคคลธรรมดาทําความ จ�างเหมทํา ร�อยละ 100 108,000 108,000 เบิกจ ายไตรมาส 1-3 99.72 107,700 99.72

ความสะอาดอาคารศูนย�เทคโน สะอาดสํานักงานและบริเวณโดยรอบ ความสะอาด จํานวน 9 เดือน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกําหนดเวลา

ศสข.5 (อุดรธานี) เขต 5 (อุดรธานี) จํานวน 1 งาน

12.โครงการจ�างเหมากําจัดปลวก  -ได�ดําเนินการสํารวจตรวจพบความเสียหาย ร�อยละ ร�อยละ 100 30,000 25,000 เบิกจ ายแล�ว 100 25,000 83.30

อาคารสํานักงาน ศสข.5 (อด.) บริเวณภายในและภายนอกอาคาร ความสําเร็จ

สํานักงาน ศสข.5 (อด.) ของการปRองกัน

 -จัดจ�างตามระบียบพัสดุ ความเสียหาย

 -ตรวจรับงานจ�าง/เบิกจ ายงบประมาณ/ ต อทรัพย�สินของ

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

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร*อยละ ร*อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา

13.งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 763,000 - เบิกจ ายแล�ว 100 762,461.51 99.93

ประจําปP 2561 ประจําปP (งานการเงินและบัญชี ในการบริหาร

(งานการเงินและบัญชี งาน งานเบิกจ ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จ�าง จัดการงานงบ(งานการเงินและบัญชี งาน งานเบิกจ ายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จ�าง จัดการงานงบ

เบิกจ ายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ) ประมาณใน

จัดจ�าง งานธุรการและงานสาร ตามวงเงินที่ได�จัดสรร ให�เปiนไปตาม การจัดซื้อจัดจ�าง

บรรณงานพัสดุ) ระเบียบของกระทรวงการคลังและ งานพัสดุ และ

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี การเบิกจ ายให�

ว าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ เปiนไปตาม

แก�ไขเพิ่มเติม ระเบียบแบบ

แผนของทาง

ราชการ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)
1.จ�างเหมาจ�างเหมาบุคคล ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 162,000 162,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบุคคล 100 162,000 100

ทํางานด�านสารสนเทศ ด�านสารสนเทศ จํานวน 1 คน ของการให�
ดําเนินการ

ทํางานด�านสารสนเทศ

ระหว%างเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 จํานวน 1 คน และเบิกจ%าย

เป+นเวลา 12 เดือน แล�วจํานวน 12 เดือน ๆ ละ

13,500 บาท(ต.ค.60-ก.ย.61)

2.จ�างเหมาทําความสะอาด ดําเนินการจ�างเหมาบุคคลทําความ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 108,000 108,000 ทําสัญญาจ�างเหมาบุคคล 100 108,000 100
อาคาร ศสข.6 (ขก.) สะอาดอาคาร จํานวน 1 คน ระหว%าง ของการให�

ดําเนินการ
ทํางานด�านสารสนเทศ

เดือน ต.ค.60-ก.ย.61 เป+นเวลา 12 เดือน จํานวน 1 คน และเบิกจ%าย
แล�วจํานวน 12 เดือนๆละ
 9,000 บาท (ต.ค.60-ก.ย.61)

3.การให�บริการ ระบบ การให�บริการงานการการประชุม ร�อยละ ร�อยละ 100 - - มีหน%วยงานขอให�บริการ 100 - 100

ประชุมวีดิทัศน5ทางไกล ผ%านทางระบบวีดิทัศน5ทางไกล (VCS) ความสําเร็จ  - ก.ค. 61 = 3 ครั้ง

(VCS) กับกระทรวง กรม และหน%วยงานต%าง ๆ ของการ  - ส.ค. 61 = 3 ครั้ง

ที่ได�ขอรับการสนับสนุนการขอใช�บริการ ให�บริการงาน  - ก.ย. 61 = 1 ครั้ง

หรือตามที่ได�รับคําร�องขอ (จํานวนครั้ง) สามารถให�บริการได�รวม 7 ครั้ง

4.ให�บริการรถยนต5สื่อสาร ให�บริการงานด�านการสื่อสารผ%านรถยนต5 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - มีหน%วยงานขอใช�บริการ 100 176,000 100

ดาวเทียมเคลื่อนที่ สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่กับส%วนราชการ ความสําเร็จของ ระหว%าง ก.ค. - ก.ย. 61
และหน%วยงานต%าง ๆ ตามที่ได�รับคําร�องขอ การให�บริการงาน จํานวน 8 ครั้ง สามารถ

(จํานวนครั้ง) ให�บริการได� จํานวน 8 ครั้ง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.6 (ขอนแก�น) หน�วย : บาท

ร5อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร5อยละ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.6 (ขอนแก�น) หน�วย : บาท

ร5อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร5อยละ

5.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดส%งเจ�าหน�าที่ของ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - สามารถส%งเจ�าหน�าที่เข�า 75 13,212 100

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข.6(ขก.) เข�ารับการฝEกอบรม ความสําเร็จ รับการฝEกอบรมสัมมนาตาม

และการสื่อสาร ประจําปF และสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของการ โครงการต%าง ๆ จํานวน 4 คน

งบประมาณ 2561 บุคลากร ดําเนินการ 3 หลักสูตร ได�ตามเปJาหมาย

6.ย�าย/ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร 1. เตรียมความพร�อม ร�อยละ ร�อยละ 100 32,640  - ดําเนินการแล�วเสร็จ เมื่อวันที่ 100 32,640 100

และอุปกรณ5สารสนเทศจาก  - สํารวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง/ ความสําเร็จ 27 ธันวาคม 2560

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ5 ย�ายเครื่องมือสื่อสาร ของการ

หลังเก%าไปหลังใหม%  - ประมาณการค%าขนย�าย/ติดตั้ง ดําเนินการ

 - วางระบบ Ground

 - ติดตั้ง Cable Ladder

 2. ประสานงานกับหน%วยงานที่ให�บริการระบบสื่อสาร

3. ขออนุมัติ

4. ดําเนินการตามแผน

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
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ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.6 (ขอนแก�น) หน�วย : บาท

ร5อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร5อยละ

7.โครงการบํารุงรักษาเพื่อปJองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร หน%วยงานและ ร�อยละ 100 70,000 - จังหวัดที่ได�ดําเนินการแล�ว 100 56,320 100

(Preventive Maintenance: PM) และอุปกรณ5 ICT ของ ศสข.6 (ขก.) จังหวัดที่ได�รับ 1. ศสข.6 (ขอนแก%น)

ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ICT และจังหวัดที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่ การบํารุงรักษา 2. จังหวัดชัยภูมิ

ที่ใช�งานประจําศสข.6 (ขก.) รับผิดชอบ เครื่องมือสื่อสาร 3. จังหวัดมหาสารคาม

และจังหวัดที่เป+นเครือข%ายใน และอุปกรณ5 ICT 4. จังหวัดอํานาจเจริญ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ (ปFละ 2 ครั้ง) 5. จังหวัดยโสธร

6. จังหวัดร�อยเอ็ด

7. จังหวัดกาฬสินธุ5

8.โครงการบํารุงรักษาแบบแก�ไข บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 70,000 - ตรวจซ%อมเครื่องมือสื่อสาร 100 13,440 100

(Corrective  Maintenance:CM) ICT ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จะดําเนินการ ของการดําเนินการ ที่จังหวัดอํานาจเจริญ

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ5 ก็ต%อเมื่อเครื่องมือสื่อสารเกิดชํารุดใช�งาน ระหว%างวันที่ 19-22 มิ.ย.61

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม%ได�) ตรวจซ%อมเครื่องมือสื่อสาร

ที่จังหวัดยโสธร ระหว%างวันที่

14-16 ส.ค.61

9.โครงการนิเทศงานและตรวจ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานจังหวัด ร�อยละ ร�อยละ 100 70,000 - ดําเนินการพร
อมกับ 100 - 100

เยี่ยมจังหวัดที่เป+นเครือข%าย ที่เป+นเครือข%ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความสําเร็จ โครงการ PM

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปdญหาอุปสรรค และดําเนิน ของการดําเนินการ

การแก�ไข (ปFละ 2 ครั้ง)

94



ตัวชี้วัดแผนงาน

/โครงการ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) (จํานวนเงิน)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด5านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข.6 (ขอนแก�น) หน�วย : บาท

ร5อยละ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป=าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา ร5อยละ

10.โครงการพัฒนาและปรับปรุง 1.รวบรวมเอกสารและข�อมูลที่สําคัญ ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ได
ดําเนินการรวบรวมข
อมูล 100 - -

ปรับปรุง Web Site ศสข.6 (ขก) ของหน%วยงานเพื่อนําไปเผยแพร%ผ%าน ความสําเร็จของ ที่สําคัญของหน วยงาน

Web Site การดําเนินการ และนําไปเผยแพร ผ าน Web

2.พัฒนา/ปรับปรุงหน�า เว็บเพจของ Site ของหน วยงาน

เว็บไซต5ให�สวยงาม

11. โครงการจัดทําระบบ 1.รวบรวมข�อมูลครุภัณฑ5 ร�อยละ ร�อยละ 100 - - 1.รวบรวมข�อมูลครุภัณฑ5 100 - -

ฐานข�อมูลครุภัณฑ5สํานักงาน 2.จัดทําฐานข�อมูล ความสําเร็จ 2.จัดทําฐานข�อมูล

ศสข.6 (ขก) 3.จัดเก็บฐานข�อมูล ของการ 3.จัดเก็บฐานข�อมูล

4.เผยแพร%ผ%าน Web Site ดําเนินการ 4.เผยแพร%ผ%าน Web Site

Intranet ของหน วยงาน
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 1. จัดทําแผนงานบํารุงรักษา ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงานบํารุงรักษาป$ 2561 100           46,890 -

(PM) ระบบสารสนเทศและ 2. จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน สําเร็จของการ 2. มอบหมาบเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

การสื่อสาร ของ ศสข. 7 (ชม.) 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดําเนินงาน 2 รอบ 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

และจังหวัดในเครือข=ายรับผิดชอบ 4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด  - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61) 4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

ในข=ายรับผิดชอบ แบ=งเปAน 2 รอบ  - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 1

 - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61) จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ ครบทุกจังหวัด ได�แก= ลพ.,ลป.,

 - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) ได�แก= ลําพูน ลําปาง มส.,พย.,ชร.,ชม.(เดือน ต.ค.60

5. รายงานผลการดําเนินการบํารุงรักษา แม=ฮ=องสอน ถึง มี.ค.61)

ระบบฯ แต=ละงานให� ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) เชียงราย, พะเยา 5. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

เชียงใหม= ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 2

ครบทุกจังหวัด ได�แก= 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=)

ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

2.โครงการนิเทศงานและให� 1. จัดทําแผนงานนิเทศงาน ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงานนิเทศงานป$2561 100       46,890.00 100

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีสาร 2. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สําเร็จของการ 2. เดินทางไปราชการรอบที่ 1

สนเทศและการสื่อสาร งานสื่อสาร 3. หัวหน�าฝHายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดําเนินงาน 2 รอบ และรอบที่ 2

จังหวัด กลุ=มงานอํานวยการ หัวหน�าฝHายเทคโนโลยีการสื่อสาร ดําเนิน  - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61) 3. ดําเนินงานนิเทศงานและ

จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ การนิเทศงานจังหวัดในข=ายรับผิดชอบ  - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) ให�คําปรึกษาจังหวัดในข=าย

แบ=งเปAน 2 รอบ ดังนี้ จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก

 - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61) ได�แก= ลําพูน ลําปาง จังหวัด ได�แก= ลพ.,ลป.,มส.,

 - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) แม=ฮ=องสอน พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60

4. รายงานผลการดําเนินการนิเทศงาน เชียงราย, พะเยา ถึง มี.ค.61)

แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) เชียงใหม= 4. ดําเนินงานบํารุงรักษาระบบฯ จังหวัด

ในข=ายรับผิดชอบ ในรอบที่ 2

ครบทุกจังหวัด ได�แก= 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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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

3.โครงการดําเนินงานระบบ 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. จัดทําแผนงาน ป$งบ 2561 100     194,775.00 100

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-Band) 2. จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน สําเร็จของการ 2. จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน

3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดําเนินงานการติดตั้ง 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

4. ดําเนินการระบบ MCU นอกสถานที่ ติดตั้งรถสื่อสาร 4. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม

จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ ดาวเทียมเคลื่อนที่ จํานวน  9 ครั้ง (1ต.ค.60 ถึง

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ให�แก= สามารถใช�งานระบบ 31 มี.ค.61)

ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) สื่อสารได� 5. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม

จํานวน 6 ครั้ง (1เม.ย.61 ถึง

30 ก.ย.61)

6.รายงานผลการปฎิบัติงานแก=

ผวจ.(เชียงใหม=) และ ผอ.ศสส.สป.
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

4.การจัดการระบบประชุมวีดิ 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน ป$งบประมาณ2561 100       20,000.00 100

ทัศนPทางไกลและการระบบ 2. จัดเจ�าหน�าที่ออกปฏิบัติงาน สําเร็จของการ 2. มอบหมายเจ�าหน�าที่ออก

MCU นอกสถานที่ 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดําเนินงาน 2 รอบ ปฏิบัติงาน

4. ดําเนินการระบบ MCU นอกสถานที่  - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61) 3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ  - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61) 4. ดําเนินการควบคุม VCS

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ให�แก= จังหวัดในข=ายรับผิดชอบ นอกสถานที่ จังหวัดในข=าย

ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) ได�แก= ลําพูน ลําปาง รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก

แม=ฮ=องสอน จังหวัด ได�แก= ลพ.,ลป.,มส.,

เชียงราย, พะเยา พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60

เชียงใหม= ถึง มี.ค.61)

5. ดําเนินการควบคุม VCS

นอกสถานที่ จังหวัดในข=าย

รับผิดชอบในรอบที่ 1 ครบทุก

จังหวัด ได�แก= ลพ.,ลป.,มส.,

พย.,ชร.,ชม. (เดือน ต.ค.60

ถึง มี.ค.61)

6.รายงานผลการปฎิบัติงานแก=

ผอ.ศสข.7(เชียงใหม=)
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

5.โครงการซ=อมยานพาหนะ/ 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. จัดทําแผนงาน 100       32,806.00 100
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ�า 2. สํารวจข�อมูล สําเร็จของการ 2. สํารวจข�อมูล

เครื่องปรับอากาศ 3. ขออนุมัติจัดจ�างซ=อม /บํารุงรักษา ดําเนินงานตามขั้นตอน 3. ขออนุมัติจ�างซ=อมยานพาหนะ

ยานพาหนะ, เครื่องยนตPกําเนิดไฟฟ�า, วิธีดําเนินการ หมายเลขทะเบียนรถยนตP

เครื่องปรับอากาศ 1 กช 1540 กทม.เปAนเงิน 3,446 บาท

4. รายงานผลการดําเนินงาน กษ 7395 เปAนเงิน 3,400 บาท
51-6885 เปAนเงิน 5,200 บาท

2 ท 8297 เปAนเงิน 20,760 บาท

4. รายงานผลการดําเนินงาน

6.โครงการฝWกอบรม-สัมมนา 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. จัดทําแผนงาน 100       37,971.00 100

2. จัดเจ�าหน�าที่เข�ารับการฝWกอบรมตาม ของการดําเนินการ 2. จัดเจ�าหน�าที่เข�ารับการฝWก

หลักสูตรที่ ศสส.สป. กําหนด ส=งเจ�าหน�าที่เข�ารับ อบรม

3. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ การฝWกอบรมตามขั้นตอน 3. เดินทางไปราชการ

4. รายงานผลการเข�ารับการฝWกอบรมแก= 4. รายงานสรุปผลการเข�ารับ

ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=) การฝWกอบรม

5. เบิกจ=ายค=าเดินทางไปราชการ 5. เบิกจ=ายค=าเดินทางไปราชการ
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

7.โครงการจ�างพนักงานทํา 1. จ�ดจ�างพนักงานทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. จ�ดจ�างพนักงานทําความสะอาด 100     106,000.00 100

ความสะอาด ที่ทําการ ศสข.7 2. ขออนุมัติจ�างพนักงานทําความสะอาด ของการดําเนินงาน จํานวน 1 อัตรา
(เชียงใหม=) 3. รายงานการตรวจรับงานจ�าง ตามขั้นตอน 2. ขออนุมัติจ�างพนักงานทําความสะอาด

4. เบิกจ=ายค=าจ�าง (1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
3. รายงานการตรวจรับงานจ�าง

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
4. เบิกจ=ายค=าจ�าง

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)
8.โครงการบริการระบบสาร 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงานบริการระบบฯ 100 - -

สนเทศและการสื่อสาร เพื่อ 2. จัดทํารายงานการบริการระบบฯ ประจําวัน ของการดําเนินงาน 2. รายงานการบริการระบบฯ

สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 3. จัดทํารายงานรายเดือน การบริการระบบ ประจําวัน

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 4. จัดทํารายงานรายไตรมาส สารสนเทศและ 3.รายงานการบริการะบบฯ รายเดือน

ในพื้นที่รับผิดชอบ การสื่อสาร 4.รายงานการบริการ รายไตรมาส

9.โครงการตรวจสอบสถานภาพ 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน 100 - -

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบ ของการดําเนินงาน 2. รายงานการตรวจสอบระบบ

ของ ศสข.7 (ชม.) และจังหวัดในข=าย สารสนเทศ รายวัน ตรวจสอบสถานภาพ สารสนเทศ รายวัน

3. จัดทํารายงานการตรวจสอบระบบ ระบบสารสนเทศ 3.รายงานการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ รายเดือน สารสนเทศ รายเดือน
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

10.การติดตามควบคุม 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน 100 - -

การบํารุงรักษาอุปกรณP 2. ควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณP ของการดําเนินงาน 2. ควบคุม ติดตามการบํารุง

(Out Sourcing) 3. รายงานการติดตามควบคุม รายเดือน การติดตาม ควบคุม รักษาอุปกรณPของ ศสข.7(ชม.)

การบํารุงรักษา และจังหวัดในข=าย

อุปกรณP 3. รายงานการติดตามควบคุม

การบํารุงรักษาอุปกรณP แก=

ผอ.ศสส.สป. จํานวน 12 ครั้ง

(1 ต.ค.60-30 ก.ย.61)

11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนP 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน 100 - -

ของ ศสข.7 (ชม.) 2. ประชุมเจ�าหน�าที่ ศสข.7 (ชม.) ของการดําเนินงาน 2. ประชุมเจ�าหน�าที่ ศสข.7 (ชม.)

3. ปรับปรุงภูมิทัศนP ศสข.7 (ชม.) ปรับปรุงภูมิทัศนP 3. ปรับปรุงภูมิทัศนP ศสข.7 (ชม.)

 - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)  - รอบที่ 1 (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค.61)

 - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)  - รอบที่ 2 (1 เม.ย.61 ถึง 30 ก.ย.61)

4. รายงานการดําเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

4. รายงานการปรับปรุงภูมิทัศนP

จํานวน 2 ครั้ง
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ศสข. 7 (เชียงใหม�) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร+อยละ

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

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร+อยละ

12.โครงการประหยัดพลังงาน 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน 100 - -

ของ ศสข.7 (ชม.) 2. ประชุมเจ�าหน�าที่ ศสข.7 (ชม.) ของการดําเนินงาน 2. ประชุมชี้แจ�งเจ�าหน�าที่

ขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน ศสข.7 (ชม.) ขั้นตอนการปฏิบัติ

3. จัดทํารายงานการประหยัดพลังงาน ของ ศสส.7 (ชม.) เพื่อประหยัดพลังงาน

รายเดือน 3. รายงานการปฏิบัติงานประหยัด

4. รายงานการดําเนินงาน แก= ผอ.ศสข.7 พลังงาน รายเดือน

(เชียงใหม=) 4. รายงานการปฏิบัติงานประหยัด

พลังงาน ในป$งบประมาณ 2561

แก= ผอ.ศสข.7 (เชียงใหม=)

13.การเบิกจ=ายงบประมาณ 1. จัดทําแผนงาน ร�อยละของความ ร�อยละ 100 - - 1. ทําแผนงาน 100     365,611.69 100

ในภาพรวม 2. เบิกจ=ายงบประมาณ สําเร็จของการ 2. เบิกจ=ายงบประมาณ

3. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ รายเดือน ดําเนินงานเบิกจ=าย 3. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ

4. รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ งบประมาณ รายเดือน

งวดที่ 1 และงวดที่ 2 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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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.โครงการออกบํารุงรักษาเชิง
ป�องกัน

ออกทําการตรวจสอบ/ บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เข า ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - มีการออกบํารุงรักษาเชิงป�องกัน 100 - -

(PM)เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ0 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ0 ICT ดําเนินการและ จํานวน 2 ครั้ง
และอุปกรณ0 ICT ให กับจังหวัด ของจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ครบทั้ง 6 จังหวัด

ในข7ายรับผิดชอบ ได แก7 จังหวัดพิษณุโลก แพร7 ตาก อุตรดิตถ0

และสุโขทัย น7าน ให มีความสะอาดเรียบร อย

สามารถใช งานได อย7างมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา
2.การนิเทศงานและให ความรู ออกนิเทศงานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนครั้งที่เข า ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - มีการออกนิเทศงานและให ความรู 100 - -

รับทราบปBญหาและอุปสรรค และการสื่อสารให กับเจ าหน าที่ กลุ7มงาน ทําการนิเทศงาน จํานวน 2 ครั้ง
ให กับเจ าหน าที่กลุ7มงานอํานวยการ อํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข7าย และครบทั้ง

สํานักงานจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได แก7 จังหวัดพิษณุโลก แพร7 6 จังหวัด

น7าน ตาก อุตรดิตถ0 และสุโขทัย

3.โครงการจ างบํารุงรักษา / จ างบํารุงรักษา/ซ7อมแซมเครื่องปรับอากาศ ร อยละ ร อยละ 100 40,000 - ไม7มีการจ างบํารุงรักษา - - -

ซ7อมแซม/เครื่องปรับอากาศ ประจําสํานักงาน จํานวน 12 เครื่อง ตาม ความสําเร็จ เครื่องปรับอากาศ
ประจําสํานักงาน มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ�า และเปIน ของการ

การยืดอายุการใช งานของเครื่องปรับอากาศ ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก) หน�วย : บาท

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก) หน�วย : บาท

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

4.โครงการจ างเหมาพนักงาน ทําความสะอาดอาคารทั้งภายในและ ร อยละ ร อยละ 100 108,000 106,800 ทําสัญญาจ างเหมาพนักงาน 100 106,800 100

บริการทําความสะอาดอาคารและ ภายนอกอาคารให สะอาด เรียบร อย ความสําเร็จ ทําความสะอาด จํานวน 1 คน

ทําสวน ตัดหญ า ตกแต7งต นไม  ภายในและบริเวณ ของการดําเนินการ และได เบิกจ7ายไปแล ว จํานวน

โดยรอบอาคารให มีความร7มรื่นสวยงาม 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

5.โครงการให บริการติดต7อ ให บริการรถยนต0สื่อสารดาวเทียม ร อยละ ร อยละ 100 180,000 - ให บริการ 3 หน7วยงาน 4 ครั้ง 100 74,470 100
สื่อสารผ7านระบบสื่อสาร เคลื่อนที่ในภารกิจถวายความปลอด ความสําเร็จ จังหวัดเชียงราย ,นครสวรรค0
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ภัยด านสื่อสารแด7 พระบาทสมเด็จ ของการ เพชรบูรณ0
(รถยนต0สื่อสารดาวเทียม พระเจ าอยู7หัว สมเด็จพระนางเจ าฯ ดําเนินการ

เคลื่อนที่) พระบรมราชินีนาถ และพระบรม

วงศานุวงศ0ทุกพระองค0 ตลอดจน

ภารกิจอื่นตามที่ได รับมอบหมาย/ร องขอ
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก) หน�วย : บาท

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

6.โครงการให บริการระบบ ให บริการการประชุมผ7านทางระบบ ร อยละ ร อยละ 100 - - ให บริการ 2 หน7วยงาน 100 - -

การประชุมวีดิทัศน0ทางไกล วีดิทัศน0ทางไกล (VCS) กับกระทรวง ความสําเร็จ 7 ครั้ง กระทรวงมหาดไทย

(VCS) ทบวง กรม และหน7วยงานต7างๆ ของจํานวน จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ได รับการร องขอ ครั้งที่ร องขอรับ

บริการต7อจํานวน

ครั้งที่ดําเนินการให 

7.โครงการออกตรวจซ7อม ออกทําการตรวจซ7อมเครื่องมือสื่อสาร ตามจํานวน ครั้ง จํานวน 40,000 - มีการออกตรวจซ7อมเครื่องมือสื่อสาร 100 - -

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ0 ICT และอุปกรณ0 ICT ของจังหวัดในข7าย ครั้งที่ได รับแจ ง/ ครั้งที่ออก จํานวน 2 ครั้ง
ให กับจังหวัดในข7ายรับผิดชอบ รับผิดชอบที่ชํารุด ขัดข อง ให สามารถ ร องขอและสามารถ ปฏิบัติ

ใช งานได ตามปกติ ออกปฏิบัติงานได หน าที่

ผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค0

8.โครงการซ7อมแซมบํารุงรักษา จ างซ7อมแซมบํารุงรักษาและเพิ่ม ร อยละความสําเร็จ ร อยละ 100 15,000 - ไม7มีการซ7อมบํารุงในไตรมาสนี้ - - -

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร0 ของการดําเนินการ

คอมพิวเตอร0สํานักงาน สํานักงาน จํานวน 14 เครื่อง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)
ศสข.8 (พิษณุโลก) หน�วย : บาท

เป?าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป?าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

9.โครงการซ7อมแซม จ างซ7อมบํารุงรักษายานพาหนะ ร อยละ ร อยละ 100 20,000 - ซ7อมรถยนต0 ยี่ห อ มิตซูบิชิ 100 7,286.70         100
และบํารุงรักษา สํานักงาน รถยนต0 2 คัน ความสําเร็จ หมายเลขทะเบียน ป 7073 พล.
ยานพาหนะสํานักงาน รถสื่อสารดาวเทียม 1 คัน ของการ ซ7อมรถยนต0 ยี่ห อ นิสสัน 100 11,590.41        100

รถจักรยานยนต0 1 คัน ดําเนินการ หมายเลขทะเบียน 1 กช 1538 กทม.

ซ7อมรถยนต0สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 100 25,138.20        100

หมายเลขทะเบียน 51-6859 กทม.

10.โครงการซ7อมแซมและบํารุง ร อยละ ร อยละ 100% 10,000 - ซ7อมเครื่องพิมพ0 Brother 100 2,800              100
รักษครุภัณฑ0สํานักงาน ความสําเร็จ MFC7860DW

ของการดําเนินการ

11.โครงการพัฒนาบุคลากร ร อยละ ร อยละ 100% 10,000 - ไม7มีการพัฒนาบุคลากรของ - - -

ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําเร็จของ ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
และการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) การดําเนินการ สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
12.ภารกิจอื่น ๆ เบิกจ7ายค7าสาธารณูปโภค ร อยละ ร อยละ 100% 220,000 - เบิกจ7ายค7าสาธารณูปโภค 100 198,788.02 90

 - ค7าไฟฟ�า       - ค7าน้ําประปา ความสําเร็จ ทั้งป̂งบประมาณ พ.ศ. 2561
 - ค7าโทรศัพท0    - ค7าไปรษณีย0 ของการ

ดําเนินงาน

ค7าวัสดุใช สอยและวัสดุ ร อยละ ร อยละ 100% 543,000 - เบิกจ7ายค7าใช สอยและวัสดุ 100 515,207.31 95
ความสําเร็จ ทั้งป̂งบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ภารกิจพื้นฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-ส	งข	าวทางระบบ  - รับข	าวจากส	วนกลาง/จังหวัด  -รายงานประจํา ฉบับ รับ 800 ใช� งปม.  -  -ข	าวรับ  744   ฉบับ 93.00  -  -

โทรสารและ E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอียดข	าว เดือน ส	ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ข	าวส	ง  272  ฉบับ 6.04  -  -

 - กระจายข	าวไปยังปลายทาง  -รายงานตาม

 - ตรวจสอบผู�รับข	าว ไตรมาส

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน แบบ รต.2 , รต.6

   1.2 สลับสายโทรศัพท?  - รับสายผู�ติดต	อ ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 380 ครั้ง 63.33  -  -

 - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

   1.3 การใช�วิทยุสื่อสาร  - ตอบรับผู�ที่ติดต	อเข�ามา บริการได�ทันที ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 300 ครั้ง 50  -  -

 - สอบถามเรื่องที่ต�องการให�ประสานงาน ศสข.9 (นว.)

 - ดําเนินการหรือแจ�งให�เจ�าของเรื่องดําเนินการ

   1.4 การใช�งานระบบ  - รับเอกสารที่ต�องการส	งผ	านระบบสาร ร�อยละของ ฉบับ รับ 600 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 540 ฉบับ 90.00  -  -

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส? บรรณอิเล็กทรอนิกส? จํานวน นส. ส	ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง 4,236 ฉบับ 706.0  -  -

 - สแกนเอกสารให�อยู	รูปแบบไฟล? PDF ส	งออกที่ส	งผ	าน
 - ส	งเอกสารผ	านระบบสารบรรณ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส? อิเล็กทรอนิกส?
 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   1.5 การติดตั้งอุปกรณ?ระบบ  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ? เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

การประชุมวีดิทัศน? (Codec) ระบบ VCS ก	อนการประชุม ติดตั้งอุปกรณ? ศสข.9 (นว.)

และอื่นๆ (แบบประจําที่)  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล�อง VCS , TV เครื่องมือสื่อสาร

  เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณ?ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช�งานกับจังหวัดในข	ายฯ

   1.6 การติดตั้งอุปกรณ?  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ? เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

MCU (แบบประจําที่)  MCU ก	อนการประชุม VCS ติดตั้งอุปกรณ? ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสาร

1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - การประชุม VCS จากส	วนกลาง ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

ประชุมวีดิทัศน?ฯ ผ	านอุปกรณ? มายังจังหวัดในข	ายฯ  ผ	านอุปกรณ? MCU ในการให�บริการ ศสข.9 (นว.)

MCU  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร?ใช�ควบคุม ระบบการควบคุม

อุปกรณ? MCU การประชุมวีดิทัศน?

 - ทดสอบระบบVCSกับจังหวัดในข	าย ทางไกลผ	าน 

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค	าต	างๆ อุปกรณ? MCU

ของระบบ VCS ของจังหวัดในข	าย

 - ติดต	ออุปกรณ? MCU เข�าส	วนกลาง

พร�อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - ถ	ายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด

ประชุมวีดิทัศน?ฯ ผ	านอุปกรณ? ในข	าย พร�อมควบคุมอุปกรณ? MCU

MCU (ต	อ)  - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)

     2.1 การติดตั้งและ เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร�องขอ รายงานตามไตรมาส ครั้ง 4 ใช� งปม. ดําเนินการ 6 ครั้ง 150  -  -

ซ	อมคอมพิวเตอร?และอุปกรณ? แบบ รต.4 ,ร.2 ศสข.9 (นว.)

     2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค?  - จัดเตรียมข�อมูลที่ต�องการเผยแพร	 ดําเนินการ ครั้ง 24 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 29 ครั้ง 120.80  -  -

ศสข.9 นว.  - จัดทําข�อมูล ในรูปแบบภาษา เดือนละ 2 ครั้ง ศสข.9 (นว.)

HTML,ASP ,PHP

 - ทดสอบข�อมูลและการแสดงผล

 - Upload ข�อมูลขึ้น Web Server

 - ทดสอบเรียกใช�งาน

     2.3 ระบบปeองกันและ  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

กําจัดไวรัสแบบองค?กร (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

 (Nod 32 Server)    - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข�าย รับผิดชอบ

   3.1 ศูนย?ข�อมูลกลาง  - ทดสอบเส�นทางการเชื่อมโยงไปยัง รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -

กระทรวงมหาดไทย Server ของแต	ละจังหวัด (Ping) ศสข.9 (นว.) 12 ครั้ง

และจังหวัด  - ทดสอบเรียกใช�งานเว็บไซต?

 - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

   3.2 ระบบปeองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -

ไวรัสแบบองค?กร  (Nod 32 (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ศสข.9 (นว.) 12 ครั้ง

Server)  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

4) การบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในข�ายรับผิดชอบ

   4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

คอมพิวเตอร?แม	ข	ายและ ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสส.สป. ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย

 4.2 การบํารุงรักษาระบบปeองกัน  -ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกเดือน รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

และกําจัดไวรัสแบบองค?กร ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

5) การติดตาม  ควบคุม  การบํารุงรักษาอุปกรณ1 เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เครื่องคอมพิวเตอร? เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

แม	ข	าย(Data Server) และ ภายหลังบริษัทฯ ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย เข�ามาดําเนินการ

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -

และอุปกรณ? MCU ภายหลังบริษัทฯ ศสข.9 (นว.)

เข�ามาดําเนินการ

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)
   6.1 งานการเงินและบัญชี

        6.1.1 หมวดค	าตอบแทน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 104 ครั้ง 866.70 1,095,473.28  -

ใช�สอยและวัสดุ เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.) ตัวเลขไม	เห็น

ประจําเดือน

      6.1.2 หมวดค	าสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 32 ครั้ง 266.66 300,184.01  -

เงินงบประมาณ ศสข.๙ (นว.)

ประจําเดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

        6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

ประจําเดือน

   6.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 79 ครั้ง 658.3 707,009  -

ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.3 การใช�จ	ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 87 ครั้ง 725.0  -  -

ประจําเดือน ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.4 การจัดซื้อ/จัดจ�าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ?ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 31 ครั้ง 65.96  -  -

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง เปiนที่จะต�องดําเนินการจัดซื้อและจัดจ�าง และจัดจ�าง ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ ตามกําหนดเวลา

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ

การคลังว	าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง ระเบียบกระทรวงการคลังว	าด�วยการจัดซื้อ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ศ. 2560

        6.4.1 จัดจ�างซ	อมครุภัณฑ? ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ�าง ดําเนินการตาม ครั้ง 9 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 4 ครั้ง 44.44 70,523          -

สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.) ส	งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�รับจ�างพร�อมรับใบเสร็จรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

        6.4.2 จัดซื้อวัสดุ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 31 ครั้ง 65.96 163,750.00  -

สํานักงานของ ศสข.๙ (นว.) ส	งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�ขาย  พร�อมรับใบเสร็จรับเงิน

       6.4.3 การจ�างพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 10 ครั้ง 83.33 106,500  -

ความสะอาด และขออนุมัติดําเนินการจ�าง โดยดําเนิน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

การทั้งปn ตามบันทึกข�อตกลงหรือสัญญา

จ�าง และส	งมอบงานเปiนรายเดือน

กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย

งานผลการตรวจรับต	อหน.หน	วยงาน จ	าย

เงินให�ผู�รับจ�าง พร�อมใบสําคัญการรับเงิน

6.4.4 การจ�างพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 10 ครั้ง 83.33 149,750  -

ดําเนินการจ�างโดยดําเนินการทั้งปn ตาม กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

บันทึกข�อตกลงหรือสัญญาจ�าง และส	งมอบงาน

เปiนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ

เสนอต	อ หน.หน	วยงานจ	ายเงินให�กับ

ผู�รับจ�างพร�อมใบสําคัญการรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

7) การบริหารงานทั่วไป

   7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร การลา คําสั่ง ครั้ง 36 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 78 ครั้ง 216.7  -  -

ปฏิบัติหน�าที่เวร ศสข.9 (นว.)

,ตรวจเวร

(รายงานประจํา

เดือน)

   7.2 งานธุรการและ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ รับ 115 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 1,098 ฉบับ 954.8  -  -

สารบรรณ ,ทะเบียนหนังสือส	ง ส	ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง    774 ฉบับ 900.0

รายงานประจํา

เดือน

   7.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง ดําเนินการทุกวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 68 ครั้ง 566.7  -  -

/บํารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   7.4 งานยานพาหนะ การซ	อมแซม บํารุงรักษา รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 65 ครั้ง 541.7  -  -

เมื่อดําเนินการ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร�อยแล�ว
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

8) การบริการต�าง ๆ
    8.1 การตรวจสอบ/บํารุง ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 50 ครั้ง 416.7  -  -

รักษารถยนต? เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.2 การจัดห�องประชุม การจัดเตรียมความพร�อมอุปกรณ?/ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 44 ครั้ง 366.7  -  -

โตoะ/เก�าอี้ และทําความสะอาด เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.3 การตรวจซ	อม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 23 ครั้ง 191.7  -  -

สาธารณูปโภค ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ รายงานประจํา ศสข.9 (นว.)

เมื่อมีการแจ�งเสีย เดือน

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป>องกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานข8อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด 

   ในข�ายรับผิดชอบ
   9.1 อุปกรณ?เชื่อมโยงระบบ ใช�การตรวจสอบสัญญาณ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

สื่อสารของกระทรวง ใช�คําสั่ง Ping ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

มหาดไทย (MPLS) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.2 ระบบตู�ชุมสาย ใช�โปรแกรม FIOL ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท? MD 110 ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.3 ระบบสื่อสารข�อมูล ใช�คําสั่ง Ping ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.4 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบโดยใช�โปรแกรม ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม. ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

รักษาความปลอดภัย ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

 (Firewall)ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟeา,  - ตรวจดูที่ตู�เมนไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ สัปดาห? 48 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 48 ครั้ง 100  -  -

เครื่องยนต?กําเนิดไฟฟeา,  - โดยการสตาร?ทเครื่องยนต? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

เครื่องสํารองไฟฟeา (UPS) กําเนิดไฟฟeา อุปกรณ? ICT ทุก

 - ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟeา ระบบ และเครื่อง

ดูการจ	ายไฟฟeาสํารอง มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ?ที่ อุปกรณ? ICT ทุก
กําหนด ระบบ และเครื่อง
 - ทดสอบการใช�งานโทรศัพท?ข	าย มท. มือสื่อสาร ไม	น�อย
และ ข	ายองค?การฯ กว�าร8อยละ 80

   9.7 การตรวจสอบระบบ ใช�โทรศัพท?เรียกออกทางใกล� และ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท?และโทรสาร ทางไกลไปยังจังหวัดในข	าย ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

รับผิดชอบ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

  9.8 การตรวจสอบระบบ ดูสถานะหลอดไฟที่ตู�ปeองกันไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

ปeองกันไฟฟeากระโชก (Surge กระโชก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

Protection) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
  9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

 การเปsด - ปsด เครื่องปรับอากาศ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมิติของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการทํางานของ Phase อุปกรณ? ICT ทุก
 Protector ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช�เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบ	อกราวด? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช�โปรแกรม VMS เชื่อมต	อกับอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงข�อมูลจาก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

(IP Phone) อุปกรณ?มาตรวจสอบ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
    9.12 การตรวจสอบระบบเสา  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

วิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ  - ดูตู�เครื่องควบคุมการกระพริบของ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

 ศสข.9 (นว.) หลอดไฟ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

อากาศของ ศสข.9 (นว.) และการทํางานของเครื่อง ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.14 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบระบบการทํางานของกล	อง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ? ควบคุมการทํางานของอุปกรณ?ทําความ ศสข.9 (นว.) 244 ครั้ง

สารสนเทศและการสื่อสาร สะอาดอุปกรณ? รายผลการตรวจสอบระบบ

 (ดับเพลิง) การทํางานทุกวันและรายเดือน

   9.15 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 244 ครั้ง 92.42  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router) ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด ร�อยละ 80
Cisco รุ	น WS-C3850-24T

   9.16 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 244 ครั้ง 92.42  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ทุกวัน ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS ร�อยละ 80
10) การบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ1 ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบํารุงรักษาระบบ ทําความสะอาดดูดฝุ|นตู�ชุมสาย ตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ตู�ชุมสายโทรศัพท? MD 110 การทํางานของตู�ชุมสายโทรศัพท? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมัติ ตรวจสอบระบบไฟฟeาสํารอง อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

โทรศัพท?โทรสาร โทรสาร ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ตรวจสอบการทํางาน อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.3 การบํารุงรักษา  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เครื่องปeองกันไฟฟeากระโชค  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.5 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดบ	อกราวด? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ย้ําจุดต	อบาร?กราวด?ให�แน	นหนา ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

116



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

    10.6 การบํารุงรักษาระบบ  -ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ?เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

รถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม สื่อสารในรถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ประจําศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต? น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) หม�อน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่ ร�อยละ 80

  10.7 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวง  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

          10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

(Self Support) ของ ศสข.9(นว.)  - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด? เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

สื่อสาร อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

    10.8.2 สายส	งและสายอากาศ  - ตรวจสอบสภาพสายส	งสายอากาศ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self  - ตรวจวัดสายส	งและสายอากาศด�วย เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.) เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ทําความสะอาดขั้วต	อต	าง ๆ ร�อยละ 80

  10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

           10.8.3 ระบบสัญญาณ  - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เสาวิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

  10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหว	าง  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ผ	านใยแก�วนําแสง (FMUX-01) ร�อยละ 80

   10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

Cisco รุ	น WS-C3850-24T ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

วิทยุสื่อสารแบบประจําที่  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ของ ศสข.9 (นว.) ร�อยละ 80

   10.14 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

รักษาความปลอดภัย (Firewall)  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา มีการกํากับ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เช	าระบบเชื่อมโยงเครือข	ายระบบ อุปกร?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ ศสข.9 (นว.)

สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล

การดําเนินการ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)

     12.1 ถวายความปลอดภัย  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 22 ครั้ง 183.3  -  -

ด�านสื่อสารแด	 พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

พระเจ�าอยู	หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

พระบรมวงศานุวงค?ทุกพระองค?  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1

     12.2 จัดเครือข	ายสื่อสารใน  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 4 ครั้ง 33.33  -  -

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช	วยเหลือ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

ผู�ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. ร.1

และภารกิจอื่นๆที่ได�รับการร�องขอ

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ	อมบํารุง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ซ	อมบํารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

(C-Band) แบบ F-TDMA ของ ร�อยละ 90

ศสข.9 (นว.)

120



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ? ที่อยู	 รายงานผลหลัง ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ? ในโครงการศูนย?ข�อมูลกลาง ให�สามารถ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข	าย  ใช�งานได�ปกติ งาน

7 จังหวัดตามโครงการศูนย?ข�อมูล  - ประสานการปฏิบัติงาน/ป�ญหา/

กลางกระทรวงมหาดไทย อุปสรรค? เพื่อร	วมกันแก�ไข

และจังหวัด (โครงการ 

Outsourcing ของบริษัท)

15) แผนการติดตามการใช�งาน  - ประสานการปฏิบัติงานและสอบถาม รายงานผลหลัง ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ระบบปeองกันไวรัสแบบองค?กร ป�ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะในการใช� เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวัดในข	าย งานระบบปeองกันไวรัส (Nod 32) งาน

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา

16) การนิเทศงานและให�  - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีสารสน  - ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ได�รับ ศสข.9 (นว.)

เทศและการสื่อสาร สื่อสารจังหวัด  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน การนิเทศ

กลุ	มงานอํานวยการ สํานักงาน ข	ายรับผิดชอบ (รอบแรกช	วงเดือน ต.ค.-

จังหวัดในข	ายรับผิดชอบ มี.ค. รอบหลังในช	วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

สรุปการดําเนินการ และรายงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

17) แผนฝ�กอบรมการใช�งานระบบ จัดอบรมการใช�งาน ณ ศสข.9 (นว.) รายงาน ครั้ง 1 ใช� งปม. ดําเนินการ - ดําเนินการ 100  -  -

รับ-ส	งหนังสืออิเล็คทรอนิกส? การฝ�กอบรม ศสข.9 (นว.) ฝ�กอบรมฯ แล�วเมื่อวันที่

(E-Document) และระบบแฟeมงาน 28 มิถุนายน 2561

(Office Fine System) ของ

จว.นว. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานให�ข�าราชการและลูกจ�าง

ศสข.9 (นว.)

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

อาคารสํานักงานป�จจุบันประจําปn  - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

 -สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน

19) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ  - ดําเนินตามแผนงาน ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

ศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ

การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) ดําเนินงาน

ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

20) แผนงานการจําหน	ายพัสดุ  - จัดทําแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ครุภัณฑ? ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ  - ขออนุมัติไปราชการ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สูญไป หรือหมดความจําเปiนของ  - ดําเนินการตามแผนงาน

ศสข.9 (นว.) ประจําปn  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2561

21) แผนงานการบํารุงรักษา - จัดทําแผนงาน ระบบอุปกรณ? ครั้ง 2 ใช� งปม. ศสข.9 ดําเนินการ 1 ครั้ง 50  -  -

ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ เครื่องมือสื่อสารมี (นว.)

ด�าน ICT ของจังหวัดในข	าย  - ดําเนินการตามแผนงาน ประสิทธิภาพและ

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน ใช�งานได�

ตลอดเวลา
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

ภารกิจพื้นฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-ส	งข	าวทางระบบ  - รับข	าวจากส	วนกลาง/จังหวัด  -รายงานประจํา ฉบับ รับ 800 ใช� งปม.  -  -ข	าวรับ  744   ฉบับ 93.00  -  -

โทรสารและ E-Mail  - ตรวจสอบรายละเอียดข	าว เดือน ส	ง 4,500 ศสข.9 (นว.)  -ข	าวส	ง  272  ฉบับ 6.04  -  -

 - กระจายข	าวไปยังปลายทาง  -รายงานตาม

 - ตรวจสอบผู�รับข	าว ไตรมาส

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน แบบ รต.2 , รต.6

   1.2 สลับสายโทรศัพท?  - รับสายผู�ติดต	อ ปฏิบัติทุกวัน ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 380 ครั้ง 63.33  -  -

 - โอนสายไปยังหมายเลขปลายทาง ศสข.9 (นว.)

 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

   1.3 การใช�วิทยุสื่อสาร  - ตอบรับผู�ที่ติดต	อเข�ามา บริการได�ทันที ครั้ง 600 ใช� งปม.  - 300 ครั้ง 50  -  -

 - สอบถามเรื่องที่ต�องการให�ประสานงาน ศสข.9 (นว.)

 - ดําเนินการหรือแจ�งให�เจ�าของเรื่องดําเนินการ

   1.4 การใช�งานระบบ  - รับเอกสารที่ต�องการส	งผ	านระบบสาร ร�อยละของ ฉบับ รับ 600 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 540 ฉบับ 90.00  -  -

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส? บรรณอิเล็กทรอนิกส? จํานวน นส. ส	ง 600 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง 4,236 ฉบับ 706.0  -  -

 - สแกนเอกสารให�อยู	รูปแบบไฟล? PDF ส	งออกที่ส	งผ	าน
 - ส	งเอกสารผ	านระบบสารบรรณ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส? อิเล็กทรอนิกส?
 - รายงานสรุปเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   1.5 การติดตั้งอุปกรณ?ระบบ  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ? เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

การประชุมวีดิทัศน? (Codec) ระบบ VCS ก	อนการประชุม ติดตั้งอุปกรณ? ศสข.9 (นว.)

และอื่นๆ (แบบประจําที่)  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กล�อง VCS , TV เครื่องมือสื่อสาร

  เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณ?ระบบ VCS

 - ทดสอบการใช�งานกับจังหวัดในข	ายฯ

   1.6 การติดตั้งอุปกรณ?  - การเตรียมความพร�อมอุปกรณ? เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

MCU (แบบประจําที่)  MCU ก	อนการประชุม VCS ติดตั้งอุปกรณ? ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสาร

1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - การประชุม VCS จากส	วนกลาง ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 60 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 56 ครั้ง 93.33  -  -

ประชุมวีดิทัศน?ฯ ผ	านอุปกรณ? มายังจังหวัดในข	ายฯ  ผ	านอุปกรณ? MCU ในการให�บริการ ศสข.9 (นว.)

MCU  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร?ใช�ควบคุม ระบบการควบคุม

อุปกรณ? MCU การประชุมวีดิทัศน?

 - ทดสอบระบบVCSกับจังหวัดในข	าย ทางไกลผ	าน 

 - ตรวจสอบ Packit Loss และค	าต	างๆ อุปกรณ? MCU

ของระบบ VCS ของจังหวัดในข	าย

 - ติดต	ออุปกรณ? MCU เข�าส	วนกลาง

พร�อมทดสอบระบบสัญญาณภาพ/เสียง
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

1.7 การควบคุมระบบการประชุม  - ถ	ายทอดการประชุม VCS มายังจังหวัด

ประชุมวีดิทัศน?ฯ ผ	านอุปกรณ? ในข	าย พร�อมควบคุมอุปกรณ? MCU

MCU (ต	อ)  - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ

ผู�บังคับบัญชา

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข.9 (นว.)

     2.1 การติดตั้งและ เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร�องขอ รายงานตามไตรมาส ครั้ง 4 ใช� งปม. ดําเนินการ 6 ครั้ง 150  -  -

ซ	อมคอมพิวเตอร?และอุปกรณ? แบบ รต.4 ,ร.2 ศสข.9 (นว.)

     2.2 การปรับปรุงเว็ปไซค?  - จัดเตรียมข�อมูลที่ต�องการเผยแพร	 ดําเนินการ ครั้ง 24 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 29 ครั้ง 120.80  -  -

ศสข.9 นว.  - จัดทําข�อมูล ในรูปแบบภาษา เดือนละ 2 ครั้ง ศสข.9 (นว.)

HTML,ASP ,PHP

 - ทดสอบข�อมูลและการแสดงผล

 - Upload ข�อมูลขึ้น Web Server

 - ทดสอบเรียกใช�งาน

     2.3 ระบบปeองกันและ  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

กําจัดไวรัสแบบองค?กร (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

 (Nod 32 Server)    - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในข�าย รับผิดชอบ

   3.1 ศูนย?ข�อมูลกลาง  - ทดสอบเส�นทางการเชื่อมโยงไปยัง รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -

กระทรวงมหาดไทย Server ของแต	ละจังหวัด (Ping) ศสข.9 (นว.) 12 ครั้ง

และจังหวัด  - ทดสอบเรียกใช�งานเว็บไซต?

 - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

   3.2 ระบบปeองกันและกําจัด  - ตรวจสอบเส�นทางเชื่อมโยงของระบบ รายงานประจําวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 100  -  -

ไวรัสแบบองค?กร  (Nod 32 (Ping) ว	าสามารถใช�งานได�ปกติหรือไม	 ศสข.9 (นว.) 12 ครั้ง

Server)  - รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาประจําวัน

4) การบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในข�ายรับผิดชอบ

   4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

คอมพิวเตอร?แม	ข	ายและ ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสส.สป. ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย

 4.2 การบํารุงรักษาระบบปeองกัน  -ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกเดือน รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

และกําจัดไวรัสแบบองค?กร ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

5) การติดตาม  ควบคุม  การบํารุงรักษาอุปกรณ1 เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ ( โครงการ Outsourcing )

   5.1 เครื่องคอมพิวเตอร? เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

แม	ข	าย(Data Server) และ ภายหลังบริษัทฯ ศสข.9 (นว.)

เครื่องคอมพิวเตอร?ลูกข	าย เข�ามาดําเนินการ

   5.2 ระบบการประชุม VCS เมื่อบริษัทฯ เข�ามาดําเนินการ รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -

และอุปกรณ? MCU ภายหลังบริษัทฯ ศสข.9 (นว.)

เข�ามาดําเนินการ

6) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)
   6.1 งานการเงินและบัญชี

        6.1.1 หมวดค	าตอบแทน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 104 ครั้ง 866.70 1,095,473.28  -

ใช�สอยและวัสดุ เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.) ตัวเลขไม	เห็น

ประจําเดือน

      6.1.2 หมวดค	าสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 32 ครั้ง 266.66 300,184.01  -

เงินงบประมาณ ศสข.๙ (นว.)

ประจําเดือน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

        6.1.3 หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจ	าย ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 9 ครั้ง 75  -  -

เงินงบประมาณ ศสข.9 (นว.)

ประจําเดือน

   6.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 79 ครั้ง 658.3 707,009  -

ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.3 การใช�จ	ายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 87 ครั้ง 725.0  -  -

ประจําเดือน ประจําเดือน ศสข.9 (นว.)

   6.4 การจัดซื้อ/จัดจ�าง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณ?ที่มีความจํา ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 31 ครั้ง 65.96  -  -

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง เปiนที่จะต�องดําเนินการจัดซื้อและจัดจ�าง และจัดจ�าง ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ ตามกําหนดเวลา

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง การบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. 2560 และ

การคลังว	าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง ระเบียบกระทรวงการคลังว	าด�วยการจัดซื้อ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พ.ศ. 2560

        6.4.1 จัดจ�างซ	อมครุภัณฑ? ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจ�าง ดําเนินการตาม ครั้ง 9 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 4 ครั้ง 44.44 70,523          -

สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.) ส	งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�รับจ�างพร�อมรับใบเสร็จรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

        6.4.2 จัดซื้อวัสดุ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง 47 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 31 ครั้ง 65.96 163,750.00  -

สํานักงานของ ศสข.๙ (นว.) ส	งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

หน.หน	วยงาน ขออนุมัติเบิกจ	ายเงิน

จ	ายเงินผู�ขาย  พร�อมรับใบเสร็จรับเงิน

       6.4.3 การจ�างพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 10 ครั้ง 83.33 106,500  -

ความสะอาด และขออนุมัติดําเนินการจ�าง โดยดําเนิน กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

การทั้งปn ตามบันทึกข�อตกลงหรือสัญญา

จ�าง และส	งมอบงานเปiนรายเดือน

กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและราย

งานผลการตรวจรับต	อหน.หน	วยงาน จ	าย

เงินให�ผู�รับจ�าง พร�อมใบสําคัญการรับเงิน

6.4.4 การจ�างพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 10 ครั้ง 83.33 149,750  -

ดําเนินการจ�างโดยดําเนินการทั้งปn ตาม กําหนดเวลา ศสข.9 (นว.)

บันทึกข�อตกลงหรือสัญญาจ�าง และส	งมอบงาน

เปiนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ

เสนอต	อ หน.หน	วยงานจ	ายเงินให�กับ

ผู�รับจ�างพร�อมใบสําคัญการรับเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

7) การบริหารงานทั่วไป

   7.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร การลา คําสั่ง ครั้ง 36 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 78 ครั้ง 216.7  -  -

ปฏิบัติหน�าที่เวร ศสข.9 (นว.)

,ตรวจเวร

(รายงานประจํา

เดือน)

   7.2 งานธุรการและ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ รับ 115 ใช� งปม.  -  - ข	าวรับ 1,098 ฉบับ 954.8  -  -

สารบรรณ ,ทะเบียนหนังสือส	ง ส	ง 86 ศสข.9 (นว.)  - ข	าวส	ง    774 ฉบับ 900.0

รายงานประจํา

เดือน

   7.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง ดําเนินการทุกวัน ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 68 ครั้ง 566.7  -  -

/บํารุงรักษา ศสข.9 (นว.)

   7.4 งานยานพาหนะ การซ	อมแซม บํารุงรักษา รายงานผล ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 65 ครั้ง 541.7  -  -

เมื่อดําเนินการ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบร�อยแล�ว
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

8) การบริการต�าง ๆ
    8.1 การตรวจสอบ/บํารุง ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 50 ครั้ง 416.7  -  -

รักษารถยนต? เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.2 การจัดห�องประชุม การจัดเตรียมความพร�อมอุปกรณ?/ รายงานประจํา ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 44 ครั้ง 366.7  -  -

โตoะ/เก�าอี้ และทําความสะอาด เดือน ศสข.9 (นว.)

    8.3 การตรวจซ	อม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 23 ครั้ง 191.7  -  -

สาธารณูปโภค ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ รายงานประจํา ศสข.9 (นว.)

เมื่อมีการแจ�งเสีย เดือน

9) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงป>องกัน(PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานข8อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด 

   ในข�ายรับผิดชอบ
   9.1 อุปกรณ?เชื่อมโยงระบบ ใช�การตรวจสอบสัญญาณ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

สื่อสารของกระทรวง ใช�คําสั่ง Ping ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

มหาดไทย (MPLS) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.2 ระบบตู�ชุมสาย ใช�โปรแกรม FIOL ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท? MD 110 ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.3 ระบบสื่อสารข�อมูล ใช�คําสั่ง Ping ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.4 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบโดยใช�โปรแกรม ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม. ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

รักษาความปลอดภัย ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

 (Firewall)ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.5 การตรวจสอบระบบไฟฟeา,  - ตรวจดูที่ตู�เมนไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ สัปดาห? 48 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 48 ครั้ง 100  -  -

เครื่องยนต?กําเนิดไฟฟeา,  - โดยการสตาร?ทเครื่องยนต? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

เครื่องสํารองไฟฟeา (UPS) กําเนิดไฟฟeา อุปกรณ? ICT ทุก

 - ปsด-เปsดเครื่องสํารองไฟฟeา ระบบ และเครื่อง

ดูการจ	ายไฟฟeาสํารอง มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80

   9.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ?ที่ อุปกรณ? ICT ทุก
กําหนด ระบบ และเครื่อง
 - ทดสอบการใช�งานโทรศัพท?ข	าย มท. มือสื่อสาร ไม	น�อย
และ ข	ายองค?การฯ กว�าร8อยละ 80

   9.7 การตรวจสอบระบบ ใช�โทรศัพท?เรียกออกทางใกล� และ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท?และโทรสาร ทางไกลไปยังจังหวัดในข	าย ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

รับผิดชอบ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

  9.8 การตรวจสอบระบบ ดูสถานะหลอดไฟที่ตู�ปeองกันไฟฟeา ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

ปeองกันไฟฟeากระโชก (Surge กระโชก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

Protection) อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
  9.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

 การเปsด - ปsด เครื่องปรับอากาศ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมิติของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการทํางานของ Phase อุปกรณ? ICT ทุก
 Protector ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.10 การตรวจสอบระบบ  - ใช�เครื่องมือวัดตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบ	อกราวด? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.11 การตรวจสอบระบบ  - ใช�โปรแกรม VMS เชื่อมต	อกับอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ วัน 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงข�อมูลจาก ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.) จํานวน 244 ครั้ง

(IP Phone) อุปกรณ?มาตรวจสอบ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
    9.12 การตรวจสอบระบบเสา  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

วิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ  - ดูตู�เครื่องควบคุมการกระพริบของ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

 ศสข.9 (นว.) หลอดไฟ อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
   9.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปsด-ปsด เครื่องปรับอากาศ  ดูสถานะไฟ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

อากาศของ ศสข.9 (นว.) และการทํางานของเครื่อง ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ? ICT ทุก

ระบบ และเครื่อง

มือสื่อสาร ไม	น�อย

กว�าร8อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   9.14 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบระบบการทํางานของกล	อง รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการทุกวันทําการ 92.42  -  -

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ? ควบคุมการทํางานของอุปกรณ?ทําความ ศสข.9 (นว.) 244 ครั้ง

สารสนเทศและการสื่อสาร สะอาดอุปกรณ? รายผลการตรวจสอบระบบ

 (ดับเพลิง) การทํางานทุกวันและรายเดือน

   9.15 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจําทุกวัน รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 244 ครั้ง 92.42  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router) ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด ร�อยละ 80
Cisco รุ	น WS-C3850-24T

   9.16 การตรวจสอบอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางานเปiนประจํา รายงานประจําวัน ครั้ง 264 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 244 ครั้ง 92.42  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch) ทุกวัน ไม	น�อยกว	า ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS ร�อยละ 80
10) การบํารุงรักษาเชิงป>องกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ1 ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุ�มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในความรับผิดชอบ

   10.1 การบํารุงรักษาระบบ ทําความสะอาดดูดฝุ|นตู�ชุมสาย ตรวจสอบ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ตู�ชุมสายโทรศัพท? MD 110 การทํางานของตู�ชุมสายโทรศัพท? ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมัติ ตรวจสอบระบบไฟฟeาสํารอง อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   10.2 การบํารุงรักษาเครื่อง เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

โทรศัพท?โทรสาร โทรสาร ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ตรวจสอบการทํางาน อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.3 การบํารุงรักษา  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เครื่องปeองกันไฟฟeากระโชค  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.4 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ควบคุมการเปsด-ปsดเครื่องปรับ  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.5 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดบ	อกราวด? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

กราวด?อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสาร  - ย้ําจุดต	อบาร?กราวด?ให�แน	นหนา ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

    10.6 การบํารุงรักษาระบบ  -ทําความสะอาด ดูดฝุ|นอุปกรณ?เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

รถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม สื่อสารในรถยนต?สื่อสารผ	านดาวเทียม ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ประจําศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต? น้ํามันเครื่อง น้ํา อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) หม�อน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่ ร�อยละ 80

  10.7 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาด ดูดฝุ|น ระบบอุปกรณ? ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

โทรศัพท?ในข	ายกระทรวง  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

          10.8.1 เสาวิทยุสื่อสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

(Self Support) ของ ศสข.9(นว.)  - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด? เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

สื่อสาร อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

    10.8.2 สายส	งและสายอากาศ  - ตรวจสอบสภาพสายส	งสายอากาศ ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self  - ตรวจวัดสายส	งและสายอากาศด�วย เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.) เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ทําความสะอาดขั้วต	อต	าง ๆ ร�อยละ 80

  10.8 การบํารุงรักษาระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support) ของ ศสข.9 (นว.) ICT
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

           10.8.3 ระบบสัญญาณ  - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร ICT ทุกระบบ และ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เสาวิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ เครื่องมือสื่อสาร ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.9 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

  10.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหว	าง  - ดูดฝุ|น ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ผ	านใยแก�วนําแสง (FMUX-01) ร�อยละ 80

   10.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระหว	าง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

Cisco รุ	น WS-C3850-24T ร�อยละ 80
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

   10.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ?  - ทําความสะอาด เป|าฝุ|น ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ล�าง Filter กรองอากาศ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุ	น WS-2960x-24TS อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

   10.13 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

วิทยุสื่อสารแบบประจําที่  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ของ ศสข.9 (นว.) ร�อยละ 80

   10.14 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบการทํางาน ร�อยละความสําเร็จ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

รักษาความปลอดภัย (Firewall)  - ทําความสะอาด ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

ร�อยละ 80

11) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา มีการกํากับ ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

เช	าระบบเชื่อมโยงเครือข	ายระบบ อุปกร?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ ศสข.9 (นว.)

สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล

การดําเนินการ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

12) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข.9 (นว.)

     12.1 ถวายความปลอดภัย  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 22 ครั้ง 183.3  -  -

ด�านสื่อสารแด	 พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

พระเจ�าอยู	หัว สมเด็จพระนางเจ�าฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

พระบรมวงศานุวงค?ทุกพระองค?  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1

     12.2 จัดเครือข	ายสื่อสารใน  - รับแจ�งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง 12 ใช� งปม.  - ดําเนินการ 4 ครั้ง 33.33  -  -

ภารกิจความมั่นคงของชาติ/ เทียมจากจังหวัดลูกข	ายในความรับผิดชอบ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม

นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/ช	วยเหลือ แผนการใช�รถสื่อสารดาวเทียม

ผู�ประสบภัยพิบัติ/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. ร.1

และภารกิจอื่นๆที่ได�รับการร�องขอ

13) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซ	อมบํารุง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ซ	อมบํารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณ?เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ของการใช�งานของ ศสข.9 (นว.)

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณ?ไม	น�อยกว	า

(C-Band) แบบ F-TDMA ของ ร�อยละ 90

ศสข.9 (นว.)
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ? ที่อยู	 รายงานผลหลัง ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ? ในโครงการศูนย?ข�อมูลกลาง ให�สามารถ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในข	าย  ใช�งานได�ปกติ งาน

7 จังหวัดตามโครงการศูนย?ข�อมูล  - ประสานการปฏิบัติงาน/ป�ญหา/

กลางกระทรวงมหาดไทย อุปสรรค? เพื่อร	วมกันแก�ไข

และจังหวัด (โครงการ 

Outsourcing ของบริษัท)

15) แผนการติดตามการใช�งาน  - ประสานการปฏิบัติงานและสอบถาม รายงานผลหลัง ครั้ง 12 ใช� งปม. ดําเนินการ 12 ครั้ง 100  -  -

ระบบปeองกันไวรัสแบบองค?กร ป�ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะในการใช� เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวัดในข	าย งานระบบปeองกันไวรัส (Nod 32) งาน

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา

16) การนิเทศงานและให�  - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยีสารสน  - ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ได�รับ ศสข.9 (นว.)

เทศและการสื่อสาร สื่อสารจังหวัด  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน การนิเทศ

กลุ	มงานอํานวยการ สํานักงาน ข	ายรับผิดชอบ (รอบแรกช	วงเดือน ต.ค.-

จังหวัดในข	ายรับผิดชอบ มี.ค. รอบหลังในช	วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

สรุปการดําเนินการ และรายงาน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

17) แผนฝ�กอบรมการใช�งานระบบ จัดอบรมการใช�งาน ณ ศสข.9 (นว.) รายงาน ครั้ง 1 ใช� งปม. ดําเนินการ - ดําเนินการ 100  -  -

รับ-ส	งหนังสืออิเล็คทรอนิกส? การฝ�กอบรม ศสข.9 (นว.) ฝ�กอบรมฯ แล�วเมื่อวันที่

(E-Document) และระบบแฟeมงาน 28 มิถุนายน 2561

(Office Fine System) ของ

จว.นว. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานให�ข�าราชการและลูกจ�าง

ศสข.9 (นว.)

18) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

อาคารสํานักงานป�จจุบันประจําปn  - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

 -สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน

19) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ ครั้ง 2 ใช� งปม. ดําเนินการ 2 ครั้ง 100  -  -

อาคารสถานีสื่อสารหลังเดิม ของ  - ดําเนินตามแผนงาน ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

ศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศและ  - สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการ

การสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค?) ดําเนินงาน

ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2561

122



แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานด8านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

ศสข. 9 (นครสวรรค1)                    หน�วย : บาท
เป>าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป>าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร8อยละ ร8อยละ

20) แผนงานการจําหน	ายพัสดุ  - จัดทําแผนงาน ดําเนินการ ร�อยละ 100 ใช� งปม. ดําเนินการ - ครั้ง  -  -  -

ครุภัณฑ? ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ  - ขออนุมัติไปราชการ ตามแผนงาน ศสข.9 (นว.)

สูญไป หรือหมดความจําเปiนของ  - ดําเนินการตามแผนงาน

ศสข.9 (นว.) ประจําปn  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2561

21) แผนงานการบํารุงรักษา - จัดทําแผนงาน ระบบอุปกรณ? ครั้ง 2 ใช� งปม. ศสข.9 ดําเนินการ 1 ครั้ง 50  -  -

ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ เครื่องมือสื่อสารมี (นว.)

ด�าน ICT ของจังหวัดในข	าย  - ดําเนินการตามแผนงาน ประสิทธิภาพและ

รับผิดชอบ 7 จังหวัด  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน ใช�งานได�

ตลอดเวลา
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

1. ตรวจซ	อมเครื่องมือสื่อสารและ ทําการตรวจซ	อมแซมแก�ไขเครื่องมือสื่อสาร ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ตรวจเช็ค ซ	อม ปรับปรุง 100 - -

อุปกรณ& ICT ในพื้นที่รับผิดชอบ และอุปกรณ& ICT ให�สามารถใช�งานได�ปกติ การดําเนินงาน ระบบโทรศัพท& จํานวน 10 ครั้ง

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือข	าย เมื่อได�รับการร�องขอหรือมอบหมายให� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - วางเครือข	ายสื่อสารผ	าน 100 - -

และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง เชื่อมโยง การดําเนินงาน ดาวเทียม เพื่อถวายความปลอดภัย

และอุปกรณ&ระบบสื่อสารผ	าน วางเครือข	ายสื่อสารและเครื่องมือสื่อสาร จํานวน 16 ครั้ง

ดาวเทียมเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบสถานการณ&ใช�งาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบเครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  -ทําการตรวจสอบความพร�อม 100 - -

ระบบเครื่องมือสื่อสารและ สื่อสารและอุปกรณ& ICT ทั้งฮาร&แวร&และ ดําเนินงาน เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ&
อุปกรณ&  ICT การเชื่อมโยง ซอฟต&แวร&อย	างน�อยวันละ 1 ครั้ง ตาม ICT ทุกวันทําการ จํานวน

เครือข	ายต	าง ๆ แบบรายงาน 312 ครั้ง

4.การบํารุงรักษาเชิงป?องกัน บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ& ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 100 - -

ระบบสื่อสารและอุปกรณ& ICT ICT ที่ใช�ประจํา ศสข.10 (สุราษฎร&ธานี) การดําเนินงาน สื่อสาร และอุปกรณ& ICT

Preventive Maintenance : และจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ จํานวน ศสข.10 จํานวน  -  ครั้ง

PM) เพื่อให�สามารถใช�งานได� 5 จังหวัด ให�สมาชิกใช�งานได�ตามปกติ

อย	างมีประสิทธิภาพ

5. บํารุงรักษาซ	อมแซม บํารุง จัดทําแผนการบํารุงรักษายานพาหนะทุกคัน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - จัดทําแผนการบํารุงรักษา 100 - -

ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดําเนินการซ	อมบํารุง การดําเนินงาน รถยนต& จํานวน 4 คัน

 - บํารุงรักษา 4 คัน

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

                  หน�วย : บาท
ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป-าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร;อยละ ร;อยละ
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

                  หน�วย : บาท
ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป-าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร;อยละ ร;อยละ

6. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ?า ตรวจสอบการทํางาน ทําความสะอาด ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ทําการตรวจสอบบํารุงรักษา 100

(UPS) ที่ใช�กับระบบ ICT และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่ การดําเนินงาน เครื่องสํารองไฟฟ?า (UPS)

กําหนด จํานวน 12 ครั้ง

7. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางานระบบทําความเย็น ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - จัดทําแผนการบํารุงรักษา 100 3,600            100

ทําความสะอาดและเติมน้ํายาทําความเย็น การดําเนินงาน เครื่องปรับอากาศ  จํานวน

10 เครื่อง

 - บํารุงรักษาครบ 10 เครื่อง

8. ติดตั้ง ใช�งานโปรแกรม ติดตั้งใช�งาน ประสานแนะนําการ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ติดตั้งใช�งาน ประสาน 100 - -

ป?องกันไวรัส ใช�งานพื้นที ศสข.10 การดําเนินงาน แนะนําลูกข	าย เป?าหมาย

ไม	น�อยกว	าปVที่แล�ว(20 เครื่อง)

 - ดําเนินการแล�ว 59 เครื่อง

9.ดําเนินงานด�านพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ�าง ควบคุมการเบิกจ	าย ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ดําเนินการจัดซื้อจ�ดจ�าง 100 - -

ใช�งานพัสดุครุภัณฑ& การดําเนินงาน ของหน	วยงาน

10.ให�บริการระบบการประชุม ให�บริการประชุมวีดิทัศน&ทางไกล (VCS) ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ให�บริการการประชุมวีดิทัศน& 100 - -

วีดิทัศน&ทางไกล (VCS) และ ให�กับหน	วยงานต	าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ของการดําเนินงาน ทางไกลส	วนกลางกับจังหวัด

ควบคุม MCU ลูกข	าย จํานวน 7 ครั้ง
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

                  หน�วย : บาท
ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป-าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร;อยละ ร;อยละ

11. การพัฒนาเว็บไซต& เพื่อการ ปรับปรุงเว็บไซต&ให�เป\นป]จจุบัน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต& 100 - -

ประชาสัมพันธ& ทันสมัยและประชาสัมพันธ& การดําเนินงาน เป\นป]จจุบัน ทันสมัย ประชา

การดําเนินงานของหน	วยงาน สัมพันธ& การดําเนินงานของ

หน	วยงานได�เป\นอย	างดี

12. โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงานตรวจเยี่ยมและ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการจังหวัด สฎ.  ชพ. 100 - -

และประสานการดําเนินงานให�กับ ประสานการปฏิบัติงานสื่อสารจังหวัด การดําเนินงาน รน. พง. และ ภก. จํานวน 5

จังหวัดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตรับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด จังหวัด

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร�าง จัดเจ�าหน�าที่เข�าร	วมการฝ`กอบรม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - -  - มอบนายสราวุธ คงช	วย 100 6,398 100

ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรต	าง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ การดําเนินงาน นายช	างไฟฟ?าชํานาญงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร หน	วยงานอื่น ๆ จัดฝ`กอบรม เข�ารับการฝ`กอบรมหลักสูตร

มาใช�ประโยชน& การใช�งานระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส& และผู�ดูแล

ระบบเว็บไซต& ระหว	างวันที่

7-9 พ.ย. 2560

 - มอบนายสราวุธ คงช	วย 7,958

เข�ารับการฝ`กอบรมหลักสูตร

การรักษาความปลอดภัยประจํา

ปV 2561 วันที่ 8-9 ก.พ. 2561
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ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี)

ผลการเบิกจ�าย
( จํานวนเงิน )

แผนงาน/งาน/โครงการ
ขั้นตอนและหรือวิธีการดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ

เป-าหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด;านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)

                  หน�วย : บาท
ผลงาน

หน�วยนับ
ค�า

เป-าหมาย
จัดสรร ตามสัญญา

ผลดําเนินการ
 เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2)

ร;อยละ ร;อยละ

13. พัฒนาบุคลากรและเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช�
ประโยชน& (ต	อ)

จัดเจ�าหน�าที่เข�าร	วมการฝ`กอบรม
หลักสูตรต	าง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ
หน	วยงานอื่น ๆ จัดฝ`กอบรม

 - นายบรรจบ น�อยสันโดด 
และนายคฤหัส ณ พัทลุง   
ฝ`กอบรมโครงการพัฒนา
เครือข	ายวิทยุสื่อสาร เพื่อ
การบริหารราชการแผ	นดิน
ของกระทรวงมหาดไทยระยะ
ที่ 1 25-27 เม.ย.61

 -

 - นายบรรจบ น�อยสันโดด 
และนายคฤหัส ณ พัทลุง   
สัมมนาโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
การเชื่อมโยงกล�องโทรทัศน&
วงจรปcด (CCTV) และการใช�
ประโยชน& วันที่ 29-31 ส.ค.61

8,916

14. จ�างเหมาพนักงานขับรถยนต& ขอความเห็นชอบจ�างเหมาหาผู�รับจ�าง ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - - จ�างเหมาดําเนินการ 100 140,888 100

และตกลงจ�าง การดําเนินงาน - เบิกจ	ายค	าจ�าง12 เดือน

(ต.ค.60-ก.ย.61)
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.การบํารุงรักษาเพื่อป�องกัน บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100  - - ครั้งที่ 1 100 100

(Preventive Maintenance : (PM) ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และจังหวัดลูกข9าย ของการดําเนินการ วันที่ 19-26 กุมภาพันธ� 2561           22,000

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ให�สามารถใช�งานได�อย9างมีประสิทธิภาพ อย9างน�อยปHละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2

ร,อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� ให�สามารถใช�งานได�อย9างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2

ICT ของ ศสข.11 (นศ.) และ วันที่ 12-14 กันยายน 2561           10,280

จังหวัดลูกข9าย

2.การนิเทศงานและให�คําปรึกษา จัดให�เจ�าหน�าที่พบปะข�าราชการ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 9,280 - ครั้งที่ 1 100 100

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและ นายช9างไฟฟ�า นักวิชาการ คอมพิวเตอร� ของการดําเนินการ วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561           19,560

การสื่อสารแก9เจ�าหน�าที่จังหวัด ที่จังหวัดลูกข9าย อย9างน�อยปHละ 2 
ครั้ง

ครั้งที่ 2

ลูกข9ายในความรับผิดชอบ  - ทําความเข�าใจในการปฏิบัติงาน วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2561           18,600

 - รับฟTงปTญหาและข�อคิดเห็น

 - กําหนดแนวทางการทํางานร9วมกัน

3.ให�บริการรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ให�บริการรถยนต�สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100  - - วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 และ 100             8,960 100

กับส9วนราชการต9างๆ และจังหวัดใน ของการให�บริการ วันที่ 24-25 กันยายน 2561  

ลูกข9าย เมื่อมีการร�องขอ (ร9วมกับ

ศสข.12 (สข.) และ ศสข.3 (นฐ.))

4.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการจัดส9งเจ�าหน�าที่ของ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100  - - กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100 - -

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข.11 (นศ.) เข�ารับการฝZกอบรม ของการดําเนินงาน

และการสื่อสาร สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร,อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

5.การให�บริการระบบการ ให�บริการระบบการประชุมวีดีทัศน� ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100 - -

ประชุมวีดีทัศน�ทางไกล (VCS) ทางไกล (VCS) ให�กับส9วนราชการต9าง ๆ ของการให�บริการ จํานวน

และการควบคุมระบบการ ตามที่ได�รับการร�องขอ 6และการควบคุมระบบการ ตามที่ได�รับการร�องขอ 6

ประชุมทางไกล (MCU) ครั้ง

6.การให�บริการข�อมูลข9าวสาร ให�บริการรับ – ส9งข9าวสารผ9าน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 95 - - กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 100 - -

ผ9านระบบ เครื่องมือสื่อสารของหน9วยงาน ของการให�บริการ (486 ฉบับ)

  1. ระบบโทรสาร (FAX) รับ – ส9ง ข�อมูล

  2. ระบบ E-mail ข9าวสารได�100%

  3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�  - แบบรายงานสถิติ

สถิติข9าว รับ - ส9ง 
รายเดือน

7. จ�างเหมาบริการทําความสะอาด จ�างเหมาทําความสะอาด ศสข. 11 (นศ.) ระดับความสําเร็จ ระดับ 5          108,000          108,000 กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 - 101,150 -

ของการดําเนินงาน

จ�างเหมาทําความสะอาด
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ศสข. 11 (นครศรีธรรมราช) 

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ&าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
ร,อยละ

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

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน&วยนับ ค&าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร,อยละ

8. การประหยัดพลังงานของ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 - - กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 - เพิ่มขึ้นจาก -

หน9วยงาน  - ประชุมชี้แจงวิธีการ ของการดําเนินงาน ปHงบประมาณ
 - ติดตามแก�ไข ให�มีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ 2560 - ติดตามแก�ไข ให�มีผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรการ 2560

ประหยัดพลังงาน เปiนเงิน
ในการใช�พลังงาน 2,494.91
ไฟฟ�าและน้ําประปา บาท

 - แบบรายงาน

มาตรการประหยัด

พลังงานรายเดือน

9. การเบิกจ9ายเงินงบประมาณ  - ตรวจสอบและเบิกจ9ายเงิน ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 98        1,290,400    1,020,400.30 กรกฎาคม 2561-กันยายน 61 100.00   1,020,395.85 100.00

ประจําปH 2561  - จัดทําบัญชีควบคุมและสถิติ ของการดําเนินงาน (ส9งคืนส9วนกลาง  269,999.70 บาท)

 - รายงานการเบิกจ9ายเงิน
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )
1.งานสารบรรณหนังสือผ�าน  -เป�ดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส� ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ทุกวันจะทําการเป�ดระบบ 100 - -

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส�  -ลงรับหนังสือพร�อมปริ้นเอกสาร ความสําเร็จ สารบัญอิเล็กทรอนิกส� เพื่อรับ

 -ลงทะเบียนรับ ของการ และส�งหนังสือผ�านทางระบบฯ

 -นําเสนอผู�บังคับบัญชา ดําเนินงาน และพิมพ�เอกสารเพื่อเสนอ

 -แจกจ�ายงานให�ผู�รับผิดชอบ ผู�บังคับบัญชา แจกจ�าย

มอบหมายผู�รับผิดชอบ

2.รายงานผลการเบิกจ�าย  -รวบรวมข�อมูลผลการเบิกจ�าย จัดทํารายงาน รายงาน 12 - - รายงานผลการเบิกจ�าย 100 - -

งบประมาณประจําป2 2561 งบประมาณรายเดือน ส�งให� ศสส.สป. (ราย งบประมาณประจําเดือน

 -จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา (รายเดือน) เดือน) ตุลาคม 60 - กันยายน 61

 -ส�งรายงานให� ศสส.สป. ให� ศสส.สป.

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ จัดทํารายงาน รายงาน 4 - - รายงานผลการปฏิบัติตาม 100 - -

ตามแผนปฏิบัติการของศูนย� ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ส�งให� ศสส.สป. (ราย แผนปฏิบัติการประจําป2

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2561 (รายไตรมาส) ไตร งบประมาณ พ.ศ.2561

การสื่อสาร รายไตรมาส มาส) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.60ถึง

 - จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป2 ธ.ค.60) ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.61

 - จัดทํารายงานเสนอผู�บังคับบัญชา ถึง มี.ค.61) ไตรมาส 3 (เดือน

 - ส�งรายงานให� ศสส.สป. เม.ย.61-มิ.ย.61) ไตรมาส 4

(เดือน ก.ค.61-ก.ย.61) ให� ศสส.สป.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา) หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา) หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาอุปกรณ� เครื่องมือ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ออกบํารุงรักษาอุปกรณ� 50 - -

ปBองกัน (Preventive สื่อสารและอุปกรณ� ICT ที่ใช�งาน ของการดําเนินงาน เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ�

Maintenance : PM) ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.12

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ� จังหวัดในเขตรับผิดชอบให�สามารถ (สงขลา) และของจังหวัดในเขต

 ICT ที่ใช�งานประจํา ศสข.12 ใช�งานได�ตามปกติ (ป2ละ 2 ครั้ง) รับผิดชอบให�สามารถใช�งาน

 (สงขลา) และของจังหวัดใน ได�ตามปกติ ครั้งที่ 1 ระหว�าง

เขตรับผิดชอบ วันที่ 19-23 มี.ค.61

5.การบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการการจ�างเหมา ซ�อมแซม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการตามเปBาหมาย 100 - -

กล�องโทรทัศน�วงจรป�ด (CCTV) และบํารุงรักษาโครงการกล�องโทรทัศน� ของการดําเนินงาน ตามห�วงเวลา

5 จังหวัดชายแดนภาคใต� วงจรป�ด (CCTV) จังหวัดชายแดนภาคใต�

6.โครงการวางเครือข�าย  - สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน ร�อยละ ร�อยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100 - -

ระบบสื่อสารดาวเทียม พื้นที่รับผิดชอบและตามที่ร�องขอ ความสําเร็จ เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติถวายความ

เคลื่อนที่  - จัดทําแผนงานการใช�รถสื่อสารดาวเทียม ของการ ปลอดภัยด�านการสื่อสาร แด�

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดําเนินงาน พระบรมวงศานุวงศ�  จํานวน
 - อํานวยการประสานงานกับหน�วยงานที่ร�องขอ 5 ครั้ง

 - ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
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แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/ ผลดําเนินการ ผลการเบิกจ�าย

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ  เนื้องาน/ขั้นตอน ตาม (2) ( จํานวนเงิน )

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน : พื้นฐานด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ส�วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย. 61)
ศสข.12 (สงขลา) หน�วย : บาท

เป=าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลงาน

หน�วยนับ ค�าเป=าหมาย จัดสรร ตามสัญญา ร7อยละ ร7อยละ

7.การให�บริการระบบประชุม ให�บริการระบบประชุมร�วมผ�านระบบ ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ได�ดําเนินการให�บริการ 100 - -

วีดิทัศน�ทางไกล (VCS) และ VCS ทุกกระทรวง ทบวง กรม  และ ของการดําเนินงาน ประชุมผ�านระบบวีดิทัศน�

ควบคุมระบบ MCU หน�วยงานที่ร�องขอ ทางไกล จํานวน 9 ครั้ง

5 หน�วยงาน ประกอบด�วย

สบจ., สพร., มท., สดร.,

อ.ค.ต.ป.

8.การนิเทศงานและการให� ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม ร�อยละความสําเร็จ ร�อยละ 100 - - ออกดําเนินการนิเทศงาน ตรวจ 50 - -

คําปรึกษาด�านเทคโนโลยี ปZญหา/อุปสรรค และแนวทางการ ของการดําเนินงาน ติดตามปZญหา/อุปสรรค และ

และการสื่อสารสถานีสื่อสาร แก�ไขปZญหา แนวทางการแก�ไขปZญหาแก�

ในลูกข�าย จังหวัดลูกข�าย ครั้งที่ 1

ระหว�างวันที่ 12 - 16 มี.ค.61
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