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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan)ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2564) 

                                                      ศูนย5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                           หน<วย : บาท                                                                                                                          

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม 

ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 
รวม Action 1 - 3 408,246,100 1,508,939,500 1,917,185,600 

แผนงาน : พื้นฐานด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผลผลิต  : ส วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารข ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  
 

 

 

 

     

Action 1 375,784,100 1,508,939,500 1,884,723,600    

           1.1 ค าบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (MA)  109,028,400  109,028,400 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถึงเดือน ก.พ.64 ผลการขอเบิก
จาก ศสส.สป. ไป กค.สป. จํานวน 101,890,172.47  บาท                      
คิดเปHนร�อยละ 24.96 
 
 
 
 

29,817,676.30 
(ไตรมาส 1) 
101,890,172.47 
(ไตรมาสที่2) 
131,707,848.77 
(ไตรมาสที่ 1-2) 

7.30 
 

24.96 
 

32.26 

           1.2 ค าเช าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 224,439,600  224,439,600 

           1.3 ค าสาธารณูปโภคทั่วไป 40,816,100  40,816,100 

           1.4 ค าฝLกอบรมและสัมมนาของศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,500,000  1,500,000 

Action 2  ค าสนับสนุนภารกิจภายในหน วยงาน   32,462,000    32,462,000 

Action 3  งาน/นโยบายของ สป.มท. (ฝPายบริหาร) -  -    
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต :  สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

      

Action 1  163,284,700 163,284,700 งบลงทุนปQ  2564 สามารถเบิ กจ ายได�  จํ านวน 
53,588,750 บาท คิดเปHนร�อยละ 9.15  
ร�อยละคิดจากยอด 585,901,300 ไม ร วมระบบวิทยุ 

74,464,819.60  
(ไตรมาส 1) 
53,588,750 
(ไตรมาสที่ 2) 
128,053,569.60   
(ไตรมาสที่ 1-2) 
 

12.71 
 

9.15 
 

21.86 

          1.1 รายการผูกพันตามสัญญา             

          1.1.1 โครงการพัฒนาศูนยMข�อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา     
                     ออกแบบเว็บไซตMเพื่อรองรับการเข�าสู ประชาคมอาเซียน  
                     งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 237,024,700 บาท                   
                     ปQงบประมาณ พ.ศ. 2562   จํานวน  32,498,500 บาท 
                     ปQงบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน 98,184,400 บาท 
                     ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564    จํานวน 102,679,200 บาท 

 102,679,200 102,679,200 สํานักงบประมาณดึงงบประมาณของปQ พ.ศ. 2557 
จํานวน 35,559,900 บาท กลับ และงบประมาณปQ 
พ.ศ. 2563 จากจํานวน 169,007,400 บาท เปHน 
98,184,400 บาท และเพิ่มปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 102,679,200 บาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 
เม.ย. 62 กับ บริษัท แอพเวิรMคสM จํากัด สัญญาเลขที่ 
22/2562 วงเงิน 233,362,100 บาท 
แบ ง 5 งวดงาน ระยะเวลา 600 วัน  
เบิ กจ า ย งบประมาณปQ  พ .ศ .  2563 จํ านวน 
59,740,821.60 บาท และ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 62,074,194.60 บาท บริษัทได�ส งมอบงานงวด
ที่ 5 งวดสุดท�าย ซึ่งพบปTญหาอุปสรรคMการแยกเวปไซตM
คนพิการล าช�าและได�ดําเนินการแก�ไขแล�วเสร็จซึ่งคณะ
กรรมการฯได�ตรวจรับแล�วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได�ตรวจ
รับแล�วเสร็จรอการเบิกจ าย 

62,074,194.60  60.45 

                                                                                                                                
ง 

หน�วย : บาท 



 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร5 รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต  : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

      

Action 1       

            1.1 รายการผูกพันตามสัญญา       

            1.1.2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground    
                      System) ของระบบเครื่องมือสื่อสารผูกพัน 3 ปQ งบประมาณทั้งโครงการ  
                     จํานวน 60,000,000 บาท 
                     ปQ 2562 = 12,000,000 บาท 
                     ปQ 2563 = 19,873,300 บาท 
                     ปQ 2564 = 27,982,500 บาท 

 27,982,500 27,982,500 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด สัญญาเลขที่ 
29/2562 ลงวันที่ 8 ส.ค. 62 เริ่มสัญญาวันที่ 9 
ส.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 63 รวม 500 วัน แบ ง      
4 งวดงาน วงเงินตามสัญญา 59,855,800 บาท 
ติดตั้งงวดงานที่ 1 อยู ระหว างส งมอบงานการ
ติดตั้งงวดงานที่ 2-3 ผลงานร�อยละ 25 เบิกจ าย
ภาพรวม 8,978,370 บาท เบิกจ ายเงินงวดที่ 3 
เรียบร�อยและ คณะกรรมการฯ ได�ตรวจรับและ
เบิกจ ายเงินงวดสุดท�ายแล�วเสร็จ 

  

           1.1.3  โครงการจัดหาระบบเครือข ายไร�สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทยผูกพัน 3 ปQ 
                            งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 96,200,000 บาท 
                            ปQ 2562 = 24,050,000 บาท 
                            ปQ 2563 = 39,277,000 บาท 
                            ปQ 2564 = 32,623,000 บาท 

 32,623,000 32,623,000 ผู�รับจ�าง บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  
ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิ .ย. 62 สัญญาเลขที่ 
25/2562 วงเงินตามสัญญา 95,950,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน 15 มิ.ย. 62 – 6 ต.ค.63 
รวม 480 วัน จํานวน 3 งวดงาน ไตรมาสที่ 1 
เท ากับ 10,731,875 บาท  
ไตรมาสที่ 2 เท ากับ 28,545,125 บาท 
ผลการดําเนินงานรวมร�อยละ 90 งบประมาณปQ 
2563 การเบิกจ ายภาพรวม จํานวน 39,277,000 
บาท และอยู ระหว างการดําเนินการขอแก�ไข
สัญญา เนื่องจากไม สามารถเข�าติดตั้งอุปกรณM
เครื่องมือสื่อสาร  ที่ สตช. ได� 

   

จ 

หน�วย : บาท 



 

 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต  : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 

      

Action 1  513,588,500 513,588,500    

            1.2 รายการผูกพันตามมาตรา 41       

             1.2.1 โครงการจัดหาระบบโทรศัพทM (IP Telephony) เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของ    
                       กระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 3 ปQ งบประมาณทั้งโครงการ 631,971,300 บาท 
                       ปQ พ.ศ. 2563 = 126,394,300 บาท : พ.ร.บ. โอนงบคืน = 31,598,500 บาท 
                       ปQ พ.ศ. 2564 = 252,788,500 บาท ใหม  177,146,200 บาท 
                       ปQ พ.ศ. 2565 = 252,788,500 บาท ใหม  328,430,800 บาท 

 177,146,200 177,146,200 ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 
2563 คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด วงเงิน 
628,500,000 บาท ทําสัญญาวันที่ 13 ก.ค. 2563 
เบิกเงินล วงหน�า 15% เท ากับ 94,275,000 บาท 
(งบปQ 63) ขณะนี้ได�ดําเนินการติดตั้งงวดงานที่ 1 
และอยู ระหว างสํารวจงวดงานที่ 2 และ 3 

  

           1.2.2  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยัระบบไฟฟiาอาคารศาลากลางจังหวดั    
                 ผูกพันงบประมาณ 3 ปQ งบประมาณทั้งโครงการ 174,000,000 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2563 = 34,800,000 บาท : พ.ร.บ. โอนงบคืน = 8,700,000 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2564 = 139,200,000 บาท ใหม  40,600,000 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2565 = 98,600,000 บาท ขยายปQงบประมาณจาก 2 ปQ เปHน 3 ปQ 

 40,600,000 40,600,000 ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 
2563 คือ บริษัท แกรนดMไลนMอินโนเวชั่น จํากัด 
วงเงิน 173,590,000 บาท ทําสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 
เบิกเงินล วงหน�า 15% เท ากับ 26,038,500 บาท 
ขณะนี้ดําเนินการติดตั้งงวดงานที่ 1 จํานวน 15 
จังหวัด และอยู ระหว างสํารวจงวดงานที่ 2 และ 3 

  

           1.2.3   โครงการสร�างการรับรู�สู ประชาชนด�วยปiายประชาสัมพันธMอจัฉริยะ ผูกพันงบประมาณ 4 ปQ  
               งบประมาณทั้งโครงการ 304,000,000 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2563 = 60,800,000 บาท : พ.ร.บ. โอนงบคืน = 15,200,000 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2564 = 121,600,000 บาท ใหม  42,222,400 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2565 = 121,600,000 บาท ใหม  86,133,600 บาท 
                 ปQ พ.ศ. 2556 = 114,844,000 บาท ขยายปQงบประมาณจาก 3 ปQ เปHน 4 ปQ 

 42,222,400 42,222,400 ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 
2563 คือ กิจการร วมค�า DCORP-DLI  วงเงิน 
301,250,000 บาท  ทําสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 2563 
เบิกเงินล วงหน�า 15% เท ากับ 45,187,500 บาท 
ปTจจุบันได�ตรวจรับงานและเบิกจ าย งวดงานที่ 1 
ค างานหักเงินล วงหน�าแล�วคงเหลือจ ายให�บริษัท 
12,803,125 บาท แยกเปHนใช�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 412,500 บาท และ ใช�งบประมาณ พ.ศ. 
2564 จํานวน 12,390,625 บาท   

12,390,625 10.19 

 

 ฉ 

หน�วย : บาท 



 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต  : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

      

    ขณะนี้ผู�รับจ�างดําเนินการส งมอบจอ LED ให�
จังหวัด จาํนวน 14 จังหวัด และอยู ระหว าง
ดําเนินการงวดงานที่ 3 ติดตั้งระบบปiาย
ประชาสัมพันธMอัจฉริยะ จํานวน 6 จังหวัด 
และติดตั้งระบบห�องควบคุมส วนกลางที่ 
ศสส.สป. 

  

Action 1  100,000,000 100,000,000    

รายการผูกพันใหม        

       1. โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด�วยโครงข ายเสมือน  
           ผูกพันงบประมาณ 3 ปQ  
           งบประมาณทั้งโครงการ 500,000,000 บาท 
           ปQ พ.ศ. 2564 = 100,000,000 บาท 
           ปQ พ.ศ. 2565 = 200,000,000 บาท 
           ปQ พ.ศ. 2566 = 200,000,000 บาท 

 100,000,000 100,000,000 ขณะนี้ได�จัดทําคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 
แล�วเสร็จ และส งรายชื่อคณะกรรมการ เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 รอขึ้นประชาพิจารณM 

  

 

 

 

 

 

 

ช 

หน�วย : บาท 



 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต  : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารข ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
 

      

Action 1  923,038,200 923,038,200    

โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย ผูกพันงบประมาณ 4 ปQ  
งบประมาณทั้งโครงการ 4,344,026,400 บาท  
แยกเปHน 
*งบดําเนินงาน ค าใช�จ ายดําเนินงานและค าเช าสัญญาณโครงข ายวิทย ุวงเงินงบประมาณ     
จํานวนเงิน 1,896,563,900 บาท 
ปQ พ.ศ. 2564 = 25,092,200 บาท 
ปQ พ.ศ. 2565 = 575,956,500 บาท 
ปQ พ.ศ. 2566 = 647,757,600 บาท 
ปQ พ.ศ. 2567 = 647,757,600 บาท 
ค าใช�จ ายดําเนินงานและค าเช าสัญญาณโครงข ายวิทยุ 
*งบลงทุน ระบบวิทยุสื่อสาร วงเงินงบประมาณจํานวนเงิน 2,447,462,500 บาท 
ปQ พ.ศ. 2564 = 897,946,000 บาท 
ปQ พ.ศ. 2565 = 1,549,516,500 บาท 
ค าระบบวิทยุสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,092,200 
 
 
 
 
897,946,000 

 ได�เสนอ ปมท. แต งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

ซ 

หน�วย : บาท 



 

 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน 

แผนพื้นฐาน 
แผน

ยุทธศาสตร5 
รวม ผลงาน เบิกจ<าย รBอยละ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรMพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ นดิน 
ผลผลิต  : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการ 
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

     

Action 1  62,648,000                                               62,648,000                                                  

รายการปQเดียว       

           1.1 จัดหาครุภัณฑMคอมพิวเตอรM 5 รายการ   10,682,000 10,682,000 ประกาศผู�ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2564 บริษัท เอส วี โอ เอ จํากัด (มหาชน) เปHนผู�เสนอ
ราคาต่ําสุดและได�รับการคัดเลือกให�เปHนผู�ชนะการเสนอ
ราคา 

  

           1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟส องสว างเพื่อสนับสนุนงานรถยนตMสื่อสาร
ดาวเทียมและศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12 วงเงินงบประมาณ 
13,740,000 บาท 

 13,740,000 13,740,000 อยู ระหว างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล   

           1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข ายสารสนเทศ                    
และการสื่อสารของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท 

 20,000,000 20,000,000 อยู ระหว างจัดหาผู�รับจ�าง กําหนดยื่นใบเสนอราคา 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 

  

            1. 4 โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟiาสํารองของศูนยMเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 1-12 (Backup generator system) วงเงินงบประมาณ 18,226,000 บาท 

 18,226,000 18,226,000 อยู ระหว างจัดหาผู�รับจ�าง กําหนดยื่นใบเสนอราคา 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 

  

 

หน�วย : บาท 

ฌ 



ญ 
 

ผัง / ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติการ รายไตรมาสและประจําป� พ.ศ. 2564 

 

ไดร้ับแจง้การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 2563 

 

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 

 



งบทุน

สวนกลาง



1

กลุมงานอํานวยการ (กอก.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. คากอสรางอาคารชุดพักอาศัย ระดับความสําเร็จ รอยละ 100% 37,580,800 37,580,800  กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 -              -   -          -        0 0.00

ขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินงาน ของการ (เฉพาะงบป 2564)เฉพาะงบป 2564 ในปงบประมาณ 2564 =100 %ดังนี้ (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

และการสื่อสาร สป. ดําเนินงาน วงเงินทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา จํานวน 5 งวด ครบกําหนด 26ก.ค.64
รหัสงบประมาณป63=1500255739420018 9,395,200 บาท กอนหัก พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ.25563 43,990,000  โดยกําหนดรอยละในการติดตาม ดังนี้ (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

รหัสกิจกรรมหลักป63=150021000O2157 แยกเปน ถาไดดําเนินการดังนี้

ผูกพัน 2 ปงบประมาณ งบป 2563 = 9,395,200 บาท (ถาหัก พรบ.โอน 2,348,800.- บาท คงเหลือ 7,046,700 บาท 1.บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา=10% เบิกจายงวดที่ ... ใหบริษัท             -   บาท

วงเงินงบประมาณ งบป 2564 = 37,580,800 บาท 2. บริษัทมีการสงมอบงานงวดงานละ เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ) 86.50             -   บาท

46,976,000 บาท แยกเปน คงเหลือวงเงิน 44,627,500 บาท 4 % จํานวน 5 งวด รวม 20% และ*งบป 64 (บางสวน)             -   บาท

ผูกพนังบประมาณ 2 ป โดยวงเงิน 3. ผูรับจางแจงสงมอบงาน.งวดละ และเบิกจายงวดที.่..ใหบริษัท  0.00 บาท

ที่ไดรับเปนกรอบวงเงินงบประมาณ  4% จํานวน 5 งวด รวม 20% รวมเบิกจายเงินงบป 2564 -          บาท

ณ 31 ม.ีค.63 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ คงเหลืองบป 2564 ที่ยังไมเบิก             -   บาท

 -ป 2563 = 9,395,200.- บาท ตรวจรับงานแบงงวดงานละ 4%

 -ป 2564 = 37,580,800.- บาท จํานวน 5 งวด รวม 20% (เบิกจายจริงใหบริษัทฯ (ยอดเบิกจายงบประมาณทั้งสัญญา)

เลขที่โครงการ 63027516929 (งบป63) 5. รายงานผลของคณะกรรมการ ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมด (เงินลวงหนา 15%) 6,598,500  บาท

ขอมูล ณ  21 ก.ค.63 ตรวจรับพัสดุ  แบงงวดงานละ 3 % (ยอดเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2563)= 6,598,500 บาท

 -ป 2563 = 9,395,200.- บาท หัก พรบ.โอน 2,348,800 บาท คงเหลืองบ 7,046,400.- บาท จํานวน 5 งวด รวม 15 % (เบิกเงินล่วงหน้า ใช้งบปี 63=6,598,500.- บาท+งวดที� -- บาท)
 -ป 2564 = 37,580,800.- บาท 6.สงเบิกจายเงินแบงงวดละ 3 % งบปี 2563 เหลือ=447,900.- บาท 
สัญญาเลขที่ 47/2563 ลงวันที่ จํานวน 5 งวด   รวม 15 %

25 กรกฎาคม 2563 (362 วัน ครบกําหนด การดําเนินการไตรมาส 1

26 กรกฎาคม 2564 ) กับ 1.บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา=10%

คือ บริษัท ปรีติมุต วิศวการ จํากัด ขณะนี้ สป.มท.แจงใหผูรับจางหยุดงาน
วงเงินสัญญา 43,990,000 บาท เนื่องจากยังไมสงมอบพื้นที่

 แบงงวดงานงวดเงิน  จํานวน 5 งวด การดําเนินการไตรมาส 2

 *และถามีการเบิกจายเงินคาจางลวงหนา 2.ขณะนี้ สป.มท.อยูระหวางดําเนินการ

ใหผูรับจาง 15%= 6,598,500.- บาท เตรียมการรื้อถอนบานพัก เพื่อดําเนิน

 จะหักออกจากงวดงานที่ 1-5* การสงมอบพื้นที่

ณ 21 ส.ค.63 ผูกพัน 2 ปงบประมาณ 

 - งบประมาณป 2563 = 9,395,200.-  บาท หัก พรบ.โอน 2,348,800 บาท คงเหลืองบ 7,046,400 บาท(เงินลวงหนา 15% = 6,598,500 บาท และงวดที่ 1(บางสวน) 447,900.-บาท 

 - งบประมาณป 2564=37,580,800.- บาท (งวดที่ 1 (บางสวน) 5,160,825 บาท งวดที่ 2= 11,217,450.- บาท งวดที่ 3=9,347,875.-บาท งวดที่ 4 =7,478,300.- บาท ,

 และงวดที่ 5=3,739,150 บาท รวมงวดที่ 1 (บางสวน) ถึงงวดที่ 5 (งวดสุดทาย)=36,943,600 บาท

(มีตอ)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย



2

กลุมงานอํานวยการ (กอก.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

1. คากอสรางอาคารชุดพักอาศัย

ขาราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สป. (ตอ)

รายละเอียดการเบิกตามสัญญาแตละงวดงาน

เงินลวงหนา 6,598,500.- บาท เบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2563

งวดที่ 1=6,598,500.- บาท (90 วัน=27 ต.ค.63) หักเงินลวงหนา 989,775.- บาท คงเหลือจาย 5,608,725.- บาท  

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) 447,900.-บาท และงบป 2564 (บางสวน) 5,160,825 บาท  

งวดที่ 2=13,197,000.- บาท (200 วัน=14 ก.พ.64) หักเงินลวงหนา 1,979,550..- บาท คงเหลือจาย 11,217,450.- บาท

เบิกจากงบป 2564 = 11,217,450 บาท 

งวดที่ 3=10,997,500.- บาท (290 วัน=15 พ.ค.64) หักเงินลวงหนา 1,649,625.- บาท คงเหลือจาย 9,347,875.- บาท

เบิกจากงบป 2564= 9,347,875.-. บาท 

งวดที่ 4 =8,798,000.- บาท (335 วัน=29 ม.ิย.64) หักเงินลวงหนา 1,319,700.- บาท คงเหลือจาย 7,478,300.- บาท 

เบิกจากงบป 2564 = 7,478,300.- บาท

งวดที่ 5 (สุดทาย)=4,399,000.- บาท (362 วัน=26 ก.ค.64) หักเงินลวงหนา 659,850.- บาท คงเหลือจาย 3,739,150.- บาท 

เบิกจากงบป 2564=  3,739,150.- บาท   คงเหลืองบป 2564= 637,200 บาท

เลขที่โครงการ 63027516929

เลขคุมสัญญาระบบ e-GP 630722018573 
(เลขที่ P/O 7014912130) ใชกับงบป 2563 รหัสงบประมาณ 1500255739420018 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157
(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2564 รหัสงบประมาณ 1500259040420015 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065



3

กลุมงานอํานวยการ (กอก.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

2.โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร รอยละ 100 923,038,200       0 กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 15 0 15 15 0 15 -           -   -      -       0 0.00

ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (แสดงเฉพาะงบป 2564) (เฉพาะงบป 2564) ในปงบประมาณ 2564 =100 %ดังนี้

วงเงินงบประมาณ  4,344,026,400 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน=25,092,200 บาท 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =10%

แยกเปน  ขอมูล ณ  ม.ค.2564 เลขที่โครงการ 6………………. และงบลงทุน 897,946,000 บาท 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

*งบดําเนินงาน คาใชจายดําเนินงาน เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  6……………….. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

และคาเชาสัญญาณโครงขายวิทยุ วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

วงเงินงบประมาณ 1,896,563,900 บาท 4,344,052,400     ……………….บาท พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

 -ป 2564 =   25,092,200.- บาท รหัสงบประมาณป64=1500259055000000 รหัสกิจกรรมหลักป64=  150021000P2068 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

 -ป 2565 = 575,956,500.- บาท 3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

 -ป 2566 = 647,757,600.- บาท คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

 -ป 2567 = 647,757,600.- บาท กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

*งบลงทุน ระบบวิทยุสื่อสาร 4. ประกาศรางขอบเขตงาน/เอกสาร

วงเงินงบประมาณ 2,447,462,500 บาท ประกวดราคาฯ และราคากลาง =5%

 -ป 2564 =   897,946,000.- บาท รหัสงบประมาณป64=1500259055120001 รหัสกิจกรรมหลักป64=  150021000P2068 5. ประกาศเชิญชวน = 10 %

 -ป 2565 =1,549,516,500.- บาท 6. รายงานผลการดําเนินการ

(มีต่อ) จัดซื้อจัดจาง=10%

7.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =15%

8. ลงนามสัญญา =15%

8. คูสัญญาขอเบิกเงินลวงหนา 15%

ของสัญญา =10%

9. ปมท.อนุมัติและไดเบิกเงินลวงหนา

ใหกับคูสัญญาเรียบรอยแลว=10%

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 10. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กิจกรรมหลัก 13  : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

สงสยังง 



4

กลุมงานอํานวยการ (กอก.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 10. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กิจกรรมหลัก 13  : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร ไตรมาสที่ 1

ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบ

(มีตอ) กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบกับตองหารือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เชน กรมบัญชีกลาง

ลาชาเนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ

 ตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ 

ไตรมาสที่ 2

 -สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงคุณธรรม

เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการความรวมมือ

ปองกันการทุจริต เรื่องแนวทางและ

วิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือปองกันการทุจริตใน

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ แบบของ

ขอตกลงคุณธรรม การคัดเลิอกผ

ผูสังกตการณ และการจัดทํา

รายงานตามมาตร 17 มาตรา 18

แหงพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ขอ 4



5

กลุมงานอํานวยการ (กอก.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 10. โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กิจกรรมหลัก 13  : จัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร  - ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวง

ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย มหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

(ตอ) จัดทํารายละเอียดเฉพาะรวมทั้ง

กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2564 และขณะนี้อยูระหวาง

คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง ดําเนินการ
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. โครงการจัดหาระบบเครือขาย 1. จัดทํา TOR  = 20% รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 32,623,000 32,623,000       ตามสัญญามี 3 งวด พิจารณาแลว 0 10 10 0 10 10 -              -   -             -       0 0.00

ไรสายระยะไกลของกระทรวง 2. จัดหาผูรับจาง  40% องการดําเนินการงาน (เฉพาะเงินงบป 2564 (เฉพาะงบป 2564) ไดเบิกจายแลว จํานวน 2 งวด คงเหลือ ยอดเงินเบิกจาย และ % แสดงยอดเบิกจายเฉพาะงบป 2564

มหาดไทย ผูกพัน 2 ปงบประมาณ 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10% วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา งวดที่ 3 (3 ต.ค.64) กําหนดสงมอบ (งวดที่ …. เบิกจายใหบริษัทฯ - บาท หักเงินลวงหนาแลว)

วงเงินงบประมาณ 4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง =15% 96,200,000     95,950,000 ในปงบประมาณ 2564

96,200,000 บาท แยกเปน 5. ตรวจรับงาน = 15% งบผูกพันป 62-64 จึงติดตามงานในงบประมาณ 2564 (เบิกจายจริงใหบริษัทฯ (ยอดเบิกจายงบประมาณทั้งสัญญา)

ผูกพันงบประมาณ 2 ป โดยวงเงินที่ไดรับเปน กรอบวงเงินงบประมาณ  96,200,000บาท ขอมูล ณ  20 ธ.ค.61 จํานวน 1 งวด (งวดที่ 3 งวดสุดทาย) รวมเบิกจายเงินทั้งหมด (เงินลวงหนา 15% ถึงงวดงานที่ 2 63,327,000   บาท

 -ป 2562 = 24,050,000.- บาท โดยกําหนดรอยละในการติดตาม (ยอดเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2562

 -ป 2563 = 72,150,000.- บาท การสงมอบงวดที่ 3(งวดสุดทาย)ดังนี้  = 24,050,000 (เบิกหมด)

เดิมผูกพัน 2 ปงบประมาณ ณ 8 ต.ค.62 ผูกพัน 3 ปงบประมาณ ถาไดดําเนินการดังนี้ และงบป 63 = 39,277,000 บาท (เบิกหมด)

ผูกพันงบประมาณ  3   ป โดยวงเงินที่ไดรับเปนวงเงินสัญญา 95,950,000.- บาท ขอมูล ณ 8 ต.ค.62 + ณ ขอมูล 1 ม.ค.64 1. บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา

 - งบประมาณป 2562 = 24,050,000.- บาท จายเงินลวงหนา 14,392,500.- บาท งวดที่ 1 (บางสวน) 9,657,500 บาท งวดที่ 3 =10%

 - งบประมาณป 2563 = 39,277,000.-  บาท (งวดที่ 1(บางสวน) 10,731,875.-บาท งวดที่ 2 (บางสวน) 28,545,125.- บาท 2. บริษัทมีการสงมอบงานงวดที่ 3

 - งบประมาณป 2564=32,623,000.- บาท (งวดที่ 3 32,623,000 บาท)  = 20%

สัญญาเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 14 ม.ิย.62 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ

(480 วัน ครบ 6 ต.ค.63 )วงเงินสัญญา 95,950,000.- บาท ตรวจรับงานเรียบรอยงวดที่ 3=30%

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด (ผูรับจาง) 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 3 งวด *และถามีการเบิกจายเงินคาจางลวงหนาใหผูรับจาง 15%= 14,392,500.- บาท จะหักออกจากงวดงานที่ 1-3* และขอเบิกจายเงินงวดที่ 3= 40%

เงินลวงหนา 14,392,500.- บาทเบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 และไตรมาสที่ 2

งวดที่ 1=23,987,500.- บาท (150 วัน=11 พ.ย.62) หักเงินลวงหนา 3,598,125.- บาท คงเหลือจาย 20,389,375.- บาท  10,731,875.- บาท 1.บริษัทฯ เขาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ

เบิกจากงบป 2562 (บางสวน) 9,657,500 บาท และงบป 2563 (บางสวน) 10,731,875.- บาท  =ตรวจรับและสงเบิกจาย =33.33  %) งวดที่ 3 ซึ่งไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ

งวดที่ 2=33,582,500.- บาท (210 วัน=10 ม.ค.63) หักเงินลวงหนา 5,037,375.- บาท คงเหลือจาย 28,545,125.- บาท ไปแลว 14 สถานี คงเหลือ 2 สถานี

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) 28,545,125 บาท (บางสวน) =ตรวจรับและสงเบิกจาย =33.33 %) อยูระหวางรอการอนุญาตจาก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

1. โครงการจัดหาระบบเครือขาย 2. อยูระหวางขอแกไขสัญญาเนื่องจาก

ไรสายระยะไกลของกระทรวง ไมสามารถเขาติดตั้งอุปกรณเครื่อง

มหาดไทย (ตอ) สื่อสารที่สํานักงานตํารวจแหงชาติได

งวดที่ 3 (สุดทาย)=38,380,000.- บาท (480 วัน=6 ต.ค.63) หักเงินลวงหนา 5,757,000.- บาท คงเหลือจาย 32,623,000.- บาท 

เบิกจากงบป 2564= 32,623,000. บาท =ตรวจรับและสงเบิกจาย =33.33 %)

เลขที่โครงการ 62017072123

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  620624001406

(เลขที่ P/O  7013115721) ใชกับงบป 2562
(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2563 รหัสงบประมาณ 1500255739120008 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157

(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2564 รหัสงบประมาณ 1500259040120008  รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม(ยก

ไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

2. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม 1. จัดทํา TOR  = 20% รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 27,982,500 27,982,500 ตามสัญญามี 4 งวด พิจารณาแลว 55 45 100 55 45 100 27,982,500         -   27,982,500.00      100.00     0 100.00

ประสิทธิภาพความปลอดภัย 2. จัดหาผูรับจาง  40% ของการดําเนินการงาน (เฉพาะเงินงบป 2564 (เฉพาะงบป 2564) ติดตามงานในงบประมาณ 2564 เบิกจายงวดที่ 3-4 (งวดสุดทาย) จบโครงการไตรมาส 2/2564**

สายดิน (Ground System) 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน =10% วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา จํานวน 2 งวด(งวดที่ 3 และงวดที่ 4) (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

ระบบเครื่องมือสื่อสาร ผูกพัน 4. กํากับตรวจสอบผูรับจาง =15% 60,000,000  59,855,800 ซึ่งงวดที่ 3 เปนเนื้องานที่เหลือ เบิกจายงวดที่ 3-4 ใหบริษัท       27,982,586.50 บาท แบงเปน

2 ปงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 5. ตรวจรับงาน = 15% งบผูกพันป 62-64 จากปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ) งวดที่ 3                  86.50 บาท

60,000,000 บาท แยกเปน งวดที่ 4 เปนเนื่องานในงบประมาณ และ*งบป 64 (บางสวน)  งวดที่ 3       12,719,271.00 บาท

ผูกพันงบประมาณ 2 ป โดยวงเงินที่ไดรับเปน กรอบวงเงินงบประมาณ  60,000,000บาท ขอมูล ณ  20 ธ.ค.61  พ.ศ. 2564 และเบิกจายใหบริษัท งบป 64 งวดที.่4 (งวดสุดทาย) 15,263,229.00 บาท

 -ป 2562 = 12,000,000.- บาท โดยกําหนดรอยละในการติดตาม รวมเบิกจายเงินงบป 2564 27,982,500.00      บาท

 -ป 2563 = 48,000,000.- บาท การสงมอบงวดที่ 3 ถึงงวดที่ 4 ดังนี้ คงเหลืองบป 2564 ที่ยังไมเบิก                       -   บาท

ผูกพันงบประมาณ  3   ป โดยวงเงินที่ไดรับเปนวงเงินสัญญา 59,855,800 บาท ขอมูล ณ 8 ต.ค.62 ถาไดดําเนินการดังนี้ รวมเบิกจายงวดที่ 3-4 ใหบริษัท  (งบป 63+งบป64) 27,982,586.50          บาท (เช็ดยอด)

 - งบประมาณป 2562 = 12,000,000.- บาท จายเงินลวงหนา 8,978,370.- บาท งวดที่ 1 (บางสวน)  3,021,630 บาท 1. บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา (เบิกจายจริงใหบริษัทฯ (ยอดเบิกจายงบประมาณทั้งสัญญา)

 - งบประมาณป 2563 = 19,873,300.-  บาท (งวดที่ 1(บางสวน) 7,153,856.- บาท งวดที่ 2 =12,719,357.50 บาท และงวดที่ 3 (บางสวน) 86.50 บาท งวดงานละ 7.5% จํานวน 2 งวด=15% ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมดตามสัญญา(เงินลวงหนา 15% ถึงงานงวดที่ 4 สุดทาย)      59,855,800.00

 - งบประมาณป 2564 = 27,982,500.- บาท (งวดที่ 3 (บางสวน) 12,719,271.- บาท) งวดที่ 4 = 15,263,229.- บาท 2. บริษัทมีการสงมอบงานงวดงานละ (ใชงบป 62=12,000,000 บาท (เบิกหมด)

สัญญาเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 8 ส.ค.62 (500 วัน) ครบ 20 ธ.ค.63 วงเงินสัญญา 59,855,800.- บาท 7.5 % จํานวน 2 งวด รวม 15% (ใชงบป 63=เบิก 19,873,300.- บาท เบิกหมด ไตรมาส 2/2564)

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด (ผูรับจาง) 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ (ใชงบป 64= เยิก 27,982,500 บาท เบิกหมด ไตรมาส 2/2564)

แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด *และถามีการเบิกจายเงินคาจางลวงหนาใหผูรับจาง 15%= 8,978,370.- บาท จะหักออกจากงวดงานที่ 1-4* ตรวจรับงานแบงงวดงานละ 15%

เงินลวงหนา 8,978,370.- บาทเบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2562 (บางสวน) จํานวน 2 งวด รวม 30%

งวดที่ 1=11,971,160.- บาท (270 วัน=4 พ.ค.63) หักเงินลวงหนา 1,795,674.- บาท คงเหลือจาย 10,175,486.- บาท  ) 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เบิกจากงบป 2562(บางสวน) = 3,021,630.- บาท และงบป 2563 (บางสวน) = 7,153,856.-บาท  =ตรวจรับและสงเบิกจาย =25% ) และขอเบิกจายเงิน งวดละ 20%

งวดที่ 2=14,963,950.- บาท (320 วัน=23 มิ.ย.63) หักเงินลวงหนา 2,244,592.50 บาท คงเหลือจาย 12,719,357.50 บาท ) จํานวน 2 งวด รวม 40%

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) = 12,719,357.50 บาท  =ตรวจรับและสงเบิกจาย =25%) ไตรมาส 1 

งวดที่ 3 =14,963,950.- บาท (400 วัน=11 ก.ย.63 หักเงินลวงหนา 2,244,592.50 บาท คงเหลือจาย 12,719,357.50 บาท) 1. บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) = 86.50 บาท และงบป 2564 (บางสวน) 12,719,271.- บาท  =ตรวจรับและสงเบิกจาย =25%) งวดงานที่ 3-4 แลว งวดละ 7.5%

งวดที่ 4 (สุดทาย)=17,956,740.- บาท (500 วัน=20 ธ.ค.63) หักเงินลวงหนา 2,693,511.- บาท คงเหลือจาย 15,263,229.- บาท) รวม 2 งวด = 15%

เบิกจากงบป 2564 (สวนที่เหลือ) 15,263,229.- บาท  =ตรวจรับและสงเบิกจาย =25%) 2. บริษัทมีการสงมอบงานงวดงานละ 

(มีตอ) ที่ 3 และงวดที่ 4 งวดละ 15% =2 งวด=30%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)
ผลการเบิกจายผลการดําเนินงาน
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม(ยก

ไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)
ผลการเบิกจายผลการดําเนินงาน

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ

ประสิทธิภาพความปลอดภัย ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบรอยแลว

สายดิน (Ground System)  =15%

ระบบเครื่องมือสื่อสาร 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เลขที่โครงการ 62017183690 และอยูระหวางขอเบิกจายเงิน งวดที่ 3

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  620824000940 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําลัง

(เลขที่ P/O  7013514412) ใชเบิกเงินในงบป 2562 ดําเนินการตรวจรับพัสดุงวดที่ 4

(เลขที่ P/O 7014589011) ใชเบิกเงินในงบป 2563 รหัสงบประมาณ 1500255739120001 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157 ไตรมาส 2

(ตอ) 1. สป.มท.ไดเบิกจายเงินคางานงวดที่ 3 

จํานวนเงิน 14,963,950.- บาท

 หักเงินลวงหนาออกจากคางาน 

คงเหลือจายใหผูรับจาง (บริษัท คอม 

เทรดดิ้ง จํากัด) จํานวนเงิน 

12,719,357.50 บาท  (ม.ค.64)=20%

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับ

งานงวดที่ 4=15%

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สง

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และ

ขอเบิกจายเงินงวดละที่ 4 ใหผูรับจาง

คางานงวดที่ 4 จํานวนเงิน 17,956,740.- บาท

 หักเงินลวงหนาจากคางานคงเหลือจาย

ใหผูรับจาง 15,263,229.- บาท (มี.ค.64)

 ปจจุบันไดเบิกจายเงินครบจบโครงการแลว

 ในไตรมาสที่ 2/2564 =20%
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

3. โครงการคาจัดหาระบบโทรศัพท เลขที่โครงการ 63047423007 รอยละ 100 177,146,200      177,146,200       ตามสัญญามี 5 งวด พิจารณาแลว 15 5 20 15 5 20 -           -   -              0 0.00

(IP Telephony) เพื่อการสื่อสาร เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  630724001231 (เฉพาะงบป 2564) (เฉพาะงบป 2564) ติดตามงานในงบประมาณป 2564 เบิกคางวดที.่.....

แบบครบวงจรของกระทรวง วงเงินทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา จํานวน 2 งวด เนื่องจากครบกําหนด (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

มหาดไทย 631,971,300 บาท กอนหัก พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ.25563 628,500,000      สัญญางวดที่ 3 ถึงงวดที่ 5 เบิกเงิน เบิกจายงวดที่ .... ใหบริษัท                -   บาท แบงเปน

ผูกพัน 3 ป วงเงินงบประมาณ แยกเปน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ 520,800 บาท)                -   บาท

631,971,300 บาท แยกเปน งบป 2563 = 126,394,300 บาท (ถาหัก พรบ.โอน 31,598,500 บาท คงเหลือ 94,795,800 บาท โดยกําหนดรอยละในการติดตาม และ*งบป 64 (บางสวน)                -   บาท

ขอมูล ณ  31 ม.ีค.63 งบป 2564 = 177,146,200 บาท การสงมอบงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 2 ดังนี้ และเบิกจายงวดที่ ........ใหบริษัท  -              บาท

 -ป 2563 = 126,394,300.- บาท งบป 2565 = 328,430,800 บาท ถาไดดําเนินการดังนี้ รวมเบิกจายเงินงบป 2564 -              บาท

 -ป 2564 = 252,788,500.- บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ  600,372,800 บาท 1. ผูรับจางเขาดําเนินการตามสัญญา คงเหลืองบป 2564 ที่ยังไมเบิก 177,146,200 บาท

 -ป 2565 = 252,788,500.- บาท วงเงินงบประมาณนอยกวาสัญญา งวดงานละ 5% จํานวน 2 งวด=10%

รหัสงบประมาณป63 1500255739120007 28,127,200-       2. ผูรับจางเขาดําเนินการสํารวจสถานที่ สรุปยอดเบิกจายงบประมาณตามสัญญาทั้งหมด

รหัสกิจกรรมหลักป63 150021000O2157 ติดตั้งอุปกรณงวดงานละ 5% จํานวน ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมดตามสัญญา(เงินลวงหนา 15% ถึงงานงวดที่ -   94,275,000 (ใชงบป 63=94,275,000.- บาท

ขอมูล ณ  21 ก.ค.63  2 งวด = 10% คงเหลืองบป 63=520,800 บาท*

กรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ 600,372,8900 บาท 3. ผูรับจางเขาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ

 -ป 2563 = 126,394,300.- บาท หัก พรบ.โอน 31,598,500 บาท คงเหลืองบ 94,795,800 บาท งวดงานละ 5% จํานวน 2 งวด=10%
 -ป 2564 = 252,788,500.- บาท 4. ผูรับจางมีการสงมอบงานงวดงานละ 

 -ป 2565 = 252,788,500.- บาท 5 % จํานวน 2 งวด รวม 10%

ขอมูล ณ  1 ม.ค.64 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ

กรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ 600,372,8900 บาท ตรวจรับงานแบงงวดงานละ 15%

 -ป 2563 = 126,394,300.- บาท หัก พรบ.โอน 31,598,500 บาท คงเหลืองบ 94,795,800 บาท จํานวน 2 งวด รวม 30%

 -ป 2564 = 177,146,200.- บาท 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

 -ป 2565 = 328,430,800.- บาท และขอเบิกจายเงินงวดละ 15%

(มีตอ) รวม 2 งวด = 30%

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

3. โครงการคาจัดหาระบบโทรศัพท ไตรมาสที่ 1

(IP Telephony) เพื่อการสื่อสาร 1. ผูรับจาง ไดเขาดําเนินการสํารวจ

แบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งอุปกรณงวดที่ 1 = 5%

สัญญาเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ ไตรมาสที่ 2

13 กรกฎาคม 2563   (600 วัน 1. ผูรับจาง (บริษัท สามารถคอมแทค

ตรบกําหนด 5 มีนาคม 2565 กับ จํากัด) ไดเขาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ '

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด งวดงานที่ 1=5%

วงเงินสัญญา 628,500,000 บาท 2. ผูรับจางไดเขาดําเนินการตามสัญญา

แบงงวดงาน จํานวน 5 งวด งวดงานที่ 2 =5%

 *และถามีการเบิกจายเงิน 3. ผูรับจางเขาสํารวจสถานที่ติดตั้ง

คาจางลวงหนาใหผูรับจาง 15%= 94,275,000.- บาท อุปกรณงวดงานที่ 2 และงวดที่ 3=5%

 จะหักออกจากงวดงานที่ 1-5*

ณ 1 ม.ค.64 ผูกพัน 3 ปงบประมาณ 
 - งบประมาณป 2563 = 126,394,300.-  บาท หัก พรบ.โอน 31,598,500 บาท คงเหลือ 94,795,800 บาท (เงินลวงหนา 15% = 94,275,000 บาท และงวดที่ 1(บางสวน)  520,800 บาท 

 - งบประมาณป 2564=177,146,200.- บาท (งวดที่ 1 (บางสวน) 52,901,700 บาท งวดที่ 2= 96,160,500.- บาท งวดที่ 3 (บางสวน) =28,084,000.-บาท 

 - งบประมาณป 2565=328,430,800.-บาท (งวดที่ 3(สวนที่เหลือ) 68,076,500 บาท +งวดที่ 4 = 144,240,750 บาท หักงบประมาณป 2563คงเหลือ 116,113,550 บาท ยอดเบิกงวดที่ 5 (งวดสุดทาย) = 144,240,750.- บาท

 (*ขาดงบประมาณ 28,127,200 บาท)

เงินลวงหนา 94,275,000.- บาท เบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2563

งวดที่ 1=62,850,000.- บาท (240 วัน=10 ม.ีค.64) หักเงินลวงหนา 9,427,500.- บาท คงเหลือจาย 53,422,500.- บาท  

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) 520,800.-บาท และงบป 2564 (บางสวน) 52,901,700 บาท  

งวดที่ 2=113,130,000.- บาท (360 วัน=8 ก.ค.64) หักเงินลวงหนา 16,969,500.- บาท คงเหลือจาย 96,160,500.- บาท

เบิกจากงบป 2564 (บางสวน) 96,160,500 บาท 

งวดที่ 3=113,130,000.- บาท (450 วัน=6 ต.ค.64) หักเงินลวงหนา 16,969,500.- บาท คงเหลือจาย 96,160,500.- บาท

เบิกจากงบป 2564 (สวนที่เหลือ) = 28,084,000  บาท และงบป 2565 (บางสวน) 68,076,500.-. บาท 

(มีตอ)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

3. โครงการคาจัดหาระบบโทรศัพท

(IP Telephony) เพื่อการสื่อสาร

แบบครบวงจรของกระทรวง

มหาดไทย (ตอ)

งวดที่ 4 =169,695,000.- บาท (540 วัน=4 ม.ค.65) หักเงินลวงหนา 25,454,250.- บาท คงเหลือจาย 144,240,750.- บาท 

เบิกจากงบป 2565 (บางสวน) = 144,240,750.- บาท 

งวดที่ 5 (สุดทาย)=169,695,000.- บาท (600 วัน=5 ม.ีค.65) หักเงินลวงหนา 25,454,250.- บาท คงเหลือจาย 144,240,750.- บาท 

เบิกจากงบป 2565 (สวนที่เหลือ)  116,113,850.- บาท  *ขาดอีก 28,127,200 บาท*

(เลขที่ P/O  7014787622) ใชกับงบป 2563 รหัสงบประมาณ 1500255739120007 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157
(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2564 รหัสงบประมาณ 1500259040120007 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065

(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2565 รหัสงบประมาณ 150025573............ รหัสกิจกรรมหลัก 150021000.......
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

4. โครงจางปรับปรุงเพิ่ม- เลขที่โครงการ 63047449179 รอยละ 100 40,600,000         40,600,000 ตามสัญญามี 4 งวด พิจารณาแลว 15 5 20 15 5 20 -              -   -            0 0.00

ประสิทธิภาพความปลอดภัย เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  630824000845 (เฉพาะงบป 2564) (เฉพาะงบป 2564) ติดตามงานในงบประมาณป 2564 ไตรมาสนี้เปนการเบิกเงินของงวดงานที.่...............

ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา จํานวน 2 งวด(งวดที่ 1-2)  เนื่องจาก (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

ผูกพัน 2 ป วงเงินงบประมาณ คงเหลือหลังหัก พ.ร.บ.โอนป 63 165,300,000      173,590,000        ครบกําหนดสัญญาในปงบประมาณ 

174,000,000 บาท แยกเปน แยกเปน พ.ศ. 2564   สําหรับงวดที่ 3 ถึง เบิกจายงวดที่ ...... ใหบริษัท              -   บาท

ขอมูล ณ  31 มี.ค.63 งบป 2563 พ.ร.บ. =34,800,000 บาท (หัก พรบ.โอน 8,700,000 บาท) คงเหลือ 26,100,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) จะครบกําหนด เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ) 61,500 บาท              -   บาท

 -ป 2563 = 34,800,000.- บาท งบป 2564 = 40,600,000 บาท สัญญาในปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ*งบป 64 (บางสวน)              -   บาท

 -ป 2564 = 139,200,000.- บาท งบป 2565 = 98,600,000 บาท โดยกําหนดรอยละในการติดตาม และเบิกจายงวดที่ 4ใหบริษัท  -            บาท

รหัสงบประมาณป63 1500255739120003 วงเงินงบประมาณ นอยกวา วงเงินสัญญา การสงมอบงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 2 ดังนี้ รวมเบิกจายเงินงบป 2564 -            บาท
รหัสกิจกรรมหลักป63 150021000O2157 8,290,000-           ถาไดดําเนินการดังนี้ คงเหลืองบป 2564 ที่ยังไมเบิก 40,600,000 บาท

ณ 21 ก.ค.63 1. ผูรับจางเขาดําเนินการตามสัญญา

ปงบประมาณ 2563 ถูกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาบ พ.ศ.2563 ลว.21 ก.ค.63 งวดงานละ 5% จํานวน 2 งวด=10% สรุปยอดเบิกจายงบประมาณตามสัญญาทั้งหมด

 -ป 2563 = 34,800,000.- บาท หัก พรบ.โอน 8,700,000 บาท คงเหลืองบ 26,100,000 บาท 2. ผูรับจางเขาดําเนินการสํารวจสถานที่ ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมดตามสัญญา(เงินลวงหนา 15% ถึงงานงวดที่ - 26,038,500

 -ป 2564 = 139,200,000.- บาท ติดตั้งอุปกรณงวดงานละ 5% จํานวน (ใชงบป 63=26,038,500 บาท

รหัสงบประมาณป63 1500255739120003  2 งวด = 10% คงเหลืองบป 63=61,500 บาท*

รหัสกิจกรรมหลักป63 150021000O2157 3. ผูรับจางเขาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ

ณ 1 ม.ค.64 งวดงานละ 5% จํานวน 2 งวด=10%

ปงบประมาณ 2563 ถูกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาบ พ.ศ.2563 ลว.21 ก.ค.63 4. ผูรับจางมีการสงมอบงานงวดงานละ 

 -ป 2563 = 34,800,000.- บาท หัก พรบ.โอน 8,700,000 บาท คงเหลืองบ 26,100,000 บาท 5 % จํานวน 2 งวด รวม 10%

 -ป 2564 = 40,600,000.- บาท 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ

 -ป 2565 =98,600,000 บาท ตรวจรับงานแบงงวดงานละ 15%

รหัสงบประมาณป64 1500259040120002 จํานวน 2 งวด รวม 30%

รหัสกิจกรรมหลักป63 150021000P2065 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

(มีตอ) และขอเบิกจายเงินงวดละ 15%

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให.....
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให.....

4. โครงจางปรับปรุงเพิ่ม- รวม 2 งวด = 30%

ประสิทธิภาพความปลอดภัย ไตรมาสที่ 1

ระบบไฟฟาอาคารศาลากลางจังหวัด (ตอ) 1. ผูรับจาง ไดเขาดําเนินการสํารวจ

สัญญาเลขที่ 49/2563 ลงวันที่ และติดตั้งอุปกรณงวดที่ 1 = 5%

7 สิงหาคม 2563 (720 วัน ครบกําหนด ไตรมาสที่ 2

28 กรกฎาคม 2565 วงเงินสัญญา 1. ผูรับจาง(บริษัท สามารถคอมแทค

173,590,000 บาท  กับ จํากัด) ไดเขาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ'

บริษัท แกรนดไลน อินโนเวชั่น จํากัด (ผูรับจาง) (เลขที่ P/O  7015015134) ใชกับงบป 2563 รหัสงบประมาณ 150025573   งวดงานที่ 1=5%

แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 4 งวด (เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2564 รหัสงบประมาณ 15002   2.ผูรับจางไดเขาดําเนินการตามสัญญา

*และถามีการเบิกจายเงิน (เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2565 รหัสงบประมาณ 1500…   งวดงานที่ 2 =5%

คาจางลวงหนาใหผูรับจาง 15%= 26,038,500.- บาท 3. ผูรับจางเขาสํารวจสถานที่ติดตั้ง

 จะหักออกจากงวดงานที่ 1-4* อุปกรณงวดงานที่ 2 และงวดที่ 3=5%

ณ  1 ม.ค.64 ผูกพัน 3 ปงบประมาณ  

 - งบประมาณป 2563 = 34,800,000.-  บาท หัก พรบ.โอน 8,700,000 บาท คงเหลืองบป 2563= 26,100,000 บาท (เงินลวงหนา 15% = 26,038,500 บาท  และงวดที่ 1(บางสวน) 61,500 บาท

 - งบประมาณป 2564=40,600,000.- บาท จายคางานงวดที่ 1 (สวนที่เหลือ) 29,448,800 บาท งวดที่ 2 (บางสวน) = 11,151,200.- บาท 

 - งบประมาณป 2565=98,600,000.- บาท จายคางวดที่ 2 (บางสวน) 25,736,675 บาท งวดที่ 3= 36,887,875.- บาท  รวมยอดงวด 2+3= 62,624,550 บาท 

                                                      หักงวดที่ 2-3 คงเหลือประมาณป 65 เหลือ 35,975,450.-บาท   คางานงวดที่ 4=คางาน 44,265,450 บาท  *งบประมาณไมพอจาย 8,290,000 บาท*

ณ  1 ม.ค.64 ผูกพัน 3 ปงบประมาณ  สรุปการเบิกเงิน

เงินลวงหนา 26,038,500.- บาท เบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2563

งวดที่ 1=34,718,000.- บาท (270 วัน=4 พ.ค.64) หักเงินลวงหนา 5,207,700.- บาท คงเหลือจาย 29,510,300.- บาท

เบิกจากงบป 2563 (สวนที่เหลือ) 61,500 บาท และงบป 2564 (บางสวน) 29,448,800.- บาท  

งวดที่ 2=43,397,500.- บาท (360 วัน=2 ส.ค.64) หักเงินลวงหนา 6,509,625.- บาท คงเหลือจาย 36,887,875.- บาท

เบิกจากงบป 2564 (สวนที่เหลือ) 11,151,200 บาท  และงบป 2565 (บางสวน) 25,736,675 บาท

งวดที่ 3 =43,397,500.- บาท (540 วัน=29 ม.ค.65) หักเงินลวงหนา 6,509,625.- บาท คงเหลือจาย 36,887,875.- บาท

เบิกจากงบป 2565 (บางสวน) 36,887,875.-. บาท 

งวดที่ 4 (สุดทาย)=52,077,000.- บาท (720 วัน=28 ก.ค.65) หักเงินลวงหนา 7,811,550.- บาท คงเหลือจาย 44,265,450.- บาท

เบิกจากงบป 2565= 35,975,450.- บาท  *** ขาดอีก 8,290,000 บาท*
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

5. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิด ไมไดกําหนดมา 18,226,000        กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 25 15 40 25 15 40 -              -   -        -       0 0.00

ไฟฟาสํารองของศูนยเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2564 =100 %ดังนี้

สารสนเทศ และการสื่อสาร 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =10%

เขต 1 - 12 (Backup Generator เลขที่โครงการ 64027204858 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

System) เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  ................ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
รหัสงบประมาณ 1500259040120006 (เลขที่ P/O =..................) รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

งบประมาณป64=18,226,000 บาท คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

ขอมูลขอบเขตงาน คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

 -กําหนดสงมอบงาน 270 วัน กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

 -แบงงาน 1 งวด 4. ประกาศรางขอบเขตงาน/เอกสาร

กําหนดเบิกจาย ประกวดราคาฯ และราคากลาง =5%

1.จายเงินลวงหนา 15%ใหผูชนะการเสนอราคา 5. ประกาศเชิญชวน = 10 %

2. หักคืนเงินลวงหนา 15% กอนเบิกจายเงินใหผูรับจาง 6. รายงานผลการดําเนินการ

(มีตอ) จัดซื้อจัดจาง=10%

7.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =10%

8. ลงนามสัญญา =10%

8. คูสัญญาขอเบิกเงินลวงหนา

ของสัญญาและ สป.มท.ไดเบิก 

เงินลวงหนาใหกับคูสัญญา=5%

9. ผูขายสงมอบงาน =5%

10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ดําเนินการตรวจรับพัสดุ = 10%

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

5. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิด 11.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไฟฟาสํารองของศูนยเทคโนโลยี ทําการรายงานผลการตรวจรับ

สารสนเทศ และการสื่อสาร และขอเบิกจายเงินตามงวดงาน

เขต 1 - 12 (Backup Generator เสนอหัวงหนาสวนราชการ=10%

System) ไตรมาสที่ 1

(มีตอ) 1.สป.มท.ดําเนินการประกาศ

แผนจัดซื้อจดจาง =10%

2.ปมท.มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง กําลังดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1.คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

2. สป.มท.ไดประกาศรางเอกสาร

ประกวดราคาและราคากลาง 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 =5%

3.ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ 8

 มีนาคม 2564 กําหนดวันยื่น

ขอเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 

26 มีนาคม 2564 = 10%
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

5. โครงการจัดหาระบบเครื่องกําเนิด 4. ขณะนี้อยูในกระบวนการ

ไฟฟาสํารองของศูนยเทคโนโลยี พิจารณาผลฯ ของคณะกรรมการ

สารสนเทศ และการสื่อสาร พิจารณาผลการประกวดราคา

เขต 1 - 12 (Backup Generator อิเล็กทรอนิกสฯ

System)
(ตอ)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

6.คาปรับปรุงและพัฒนาระบบ ไมไดกําหนดมาในแผน 20,000,000        กําหนดขั้นตอนรอยละการ 25 15 40 25 15 40 -              -   -      -        0 0.00

บริหารจัดการเครือขายสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2564 =100%ดังนี้

และการสื่อสารของสํานักงานปลัด 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =

กระทรวงมหาดไทย เลขที่โครงการ 64027041661 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

รหัสงบประมาณ 1500259040120009 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  ................. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065 (เลขที่ P/O =..................) รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

งบประมาณป64=20,000,000 บาท พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

ขอมูลขอบเขตงาน 3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

 -กําหนดสงมอบงาน 150 วัน คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

 -แบงงาน 1 งวด กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

กําหนดเบิกจาย 4. ประกาศรางขอบเขตงาน/เอกสาร

1.จายเงินลวงหนา 15%ใหผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ และราคากลาง =5%

2. หักคืนเงินลวงหนา 15% กอนเบิกจายเงินใหผูรับจาง 5. ประกาศเชิญชวน = 10 %

(มีตอ) 6. รายงานผลการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง=10%

7.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =15%

8. ลงนามสัญญา =15%

8. คูสัญญาขอเบิกเงินลวงหนา 15%

ของสัญญา =10%

9. ปมท.อนุมัติและไดเบิกเงินลวงหนา

ใหกับคูสัญญาเรียบรอยแลว=10%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

6. คาปรับปรุงและพัฒนาระบบ ไตรมาสที่ 1

บริหารจัดการเครือขายสารสนเทศ 1.สป.มท.ดําเนินการประกาศ

และการสื่อสารของสํานักงานปลัด แผนจัดซื้อจดจาง =10%

กระทรวงมหาดไทย 2.ปมท.มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

(มีตอ) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง กําลังดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1.คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

2. สป.มท.ไดประกาศรางเอกสาร

ประกวดราคาและราคากลาง 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 =5%

3.ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ 5

 มีนาคม 2564 กําหนดวันยื่น

ขอเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 

25 มีนาคม 2564 = 10%
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

6. คาปรับปรุงและพัฒนาระบบ 4. ขณะนี้อยูในกระบวนการ

บริหารจัดการเครือขายสารสนเทศ พิจารณาผลฯ ของคณะกรรมการ

และการสื่อสารของสํานักงานปลัด พิจารณาผลการประกวดราคา

กระทรวงมหาดไทย อิเล็กทรอนิกสฯ

(ตอ)



21

กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวม

รอยละ 

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง  - ดําเนินงานตามสัญญาจางที่ปรึกษา 1 ระบบ 102,679,200 102,679,200 กระบวนการขั้นตอนงบป 2564 25    62.50    87.50 25 62.50 87.50 -          62,074,195 62,074,194.60    -         60.45 60.45

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวง (แสดงเฉพาะงบป2564) ยอดงบป2564 กําหนดการแบงรอยละปาหมาย (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต 

 
(วงเงินงบประมาณงบผูกพัน) วงเงินตามสัญญา ในการติดตามการสงมอบงาน

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม  เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 237,065,800.00 233,362,100 (งวดที่ 3 - 5) เบิกจายงวดที…่... ใหบริษัท                    -   บาท

อาเซียน งบประมาณทั้งสิ้น  ตอเนื่องจากงวดงานที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สงเบิกจายเงินงวดที่ 3=5% เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ)                    -   บาท

237,065,800 บาท ผูกพัน 7 ป งวดงานที่ ๔ ภายใน ๔๘๐ วัน ร้อยละ 100 2. บริษัทมีการแจงสงมอบงาน และ*งบป 64 (บางสวน)                    -   บาท

 -ปงบ2557=35,559,900 บาท 1) จัดสงแผนการติดตั้งอุปกรณฯ และ ของการดําเนินงาน งวดงานละ 10% (2 งวด=20%) และเบิกจายงวดที่ 4ใหบริษัท  0.00 บาท

 -ปงบ2558-2561 =   -  บาท Software ตามที่ระบุไวในสัญญาจางฯ พัฒนา 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมเบิกจายเงินงบป 2564 -                  บาท

 -ปงบ2562=32,498,500 บาท สําหรับ Disaster Recovery Site เรียบรอยงวดละ 12.50% คงเหลืองบป 2564 ที่ยังไมเบิก 40,605,005.40  บาท

 -ปงบ2563=169,007,400 บาท 2) ติดตั้งอุปกรณฯ และ Software ตาม เลขที่โครงการ 61077250450 (2 งวด=25%)

งบประมาณผูกพันใหมโดยใหเริ่ม แผนการติดตั้งอุปกรณฯ สําหรับ Disaster เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 620424000556 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ สรุปยอดเบิกจายงบประมาณตามสัญญาทั้งหมด

เริ่มในงบป 2562 ถึงปงบ2564 Recovery Site๓) รายงานผลการติดตั้ง งวดละ12.50% (2 งวด=25%) ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมดตามสัญญา(เงินลวงหนา 13% ถึงงานงวดที่ 4 192,757,094.60

รวมทั้งสิ้น ตามวงเงินสัญญา อุปกรณฯ และ Software ตามที่ระบุไวใน 5. สงเบิกจายเงินงวดละ 12.50% (ใชงบป 62=32,498,500 บาท เบิกหมด)

233,362,100.- บาท (ณ 8  ตุลาคม 2562) สัญญาจางฯ สําหรับ Disaster Recovery

 
(2 งวด=25%) ใชงบป 63 =98,184,400 บาท เบิกหมด) 

 - ปงบ 2562 =  32,498,500 บาท 3) จัดสงผลการทดสอบระบบงานที่ ไตรมาส 1 ใชงบป 64 =62,074,194.60 บาท) 

 จายเงินลวงหนา 30,337,073บาท + พัฒนาตามโครงการฯ (Testing Plan) 1. สงเบิกจายงานงวดที่ 3 คางาน คงเหลืองบป 64= 40,605,005.40  บาท

งวดที่ 1 (บางสวน)  2,161,427 บาท 4) สงมอบระบบงานที่ติดตั้งที่ Disaster หักเงินลวงหนาแลวคงเหลือจาย

 - ปงบ 2563 =  98,184,400.- บาท   Recovery Site ระบบงานศูนยขอมูลกลาง บริษัท 60,907,508.10 บาท แยก
จายงวดที่1(ที่เหลือ) 18,141,075.70บาท+กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่พัฒนาแลวเสร็จ เปนงบป 2563 =59,740,821.60 บาท
งวดที่ 2 (ทั้งหมด) = 20,302,502.70บาท 5) จัดสงแผนการฝกอบรม (Training Plan) และงบป 2564=1,166,686.50 บาท 
+งวดที่ 3 (บางสวน) 59,740,821.60 บาท  โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไวในสัญญาจางฯ =5%

 - ปงบ 2564= 102,679,200.- บาท  - ดําเนินงานตามที่ระบุไวในสัญญาจางฯ 2. บริษัทมีการแจงสงมอบงาน
จายงวดที่ 3 (ที่เหลือ) 1,166,686.50 บาทงวดงานที่ ๕ ภายใน ๖๐๐ วัน ร้อยละ 80 งวดที 4-งวดที 5 =20%

งวดที่ 4(ทั้งหมด) 60,907,508.10 บาท + ๑) สงรายงานการติดตั้งและทดสอบระบบ ของการดําเนินงาน 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งวดที่ 5 (ทั้งหมด) 40,605,005.40 บาท (Testing Result) พัฒนา เรียบรอยงวดที่ 4 = 12.50% 
(มีตอ)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

หนวยนับ คาเปาหมาย

เปาหมาย ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

คาเปาหมายที่ทําได
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวม

รอยละ 

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

หนวยนับ คาเปาหมาย

เปาหมาย ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

คาเปาหมายที่ทําได

1. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง 2) สงรายงานผลการตรวจสอบความ 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ครบถวนของขอมูลที่โอนยายขอมูล DC เขาสู DR งวดที่ 4 =12.50% 

และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต 3) สงเอกสารประกอบการฝกอบรมและ 5. สงเบิกจายเงินงวดที่ 4 คางาน

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม รายงานผลการฝกอบรม หักเงินลวงหนาแลวคงเหลือจาย

อาเซียน  (มีตอ) 4) จัดฝกอบรม พรอมคูมือดูแลระบบ บริษัท =60,907,508.10 บาท
สัญญาเลขที่ 22/2562 ลงวันที่ สําหรับผูดูแลระบบ (System Manual  =12.50%

4 เม.ย..62 (600 วัน) 5) จัดฝกอบรมพรอมคูมือปฏิบัติงานสําหรับ 6. อยูระหวางคณะกรรมการ

 ครบ 24 พ.ย.63 วงเงินสัญญผูใชงาน (Operation Manual) ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดที่ 5

 233,362,100.- บาท กับ 6) รายงานผลการฝกอบรม (Training Result) ไตรมาส 2 

บริษัท แอพเวิรคส จํากัด 7) สงมอบเอกสาร คูมืออุปกรณ Hardware/ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

มีการแกไขสัญญา ครั้งที่ 1/2562 Software ทั้งหมดตามโครงการรูปเลมเอกสาร ไดตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบรอย

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และบรรจุอยูในแผน DVD  หรือ สื่ออื่นๆ แลว= 12.50% 

 เนื่องจากงบประมาณป 2557 ที่เหมาะสม จํานวน ๕ ชุด 2. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

 =35,559,900 บาท ถูกดึงกลับ 8) สงมอบเอกสารและ Source Code งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) ของ

จึงตองแกไขเปลี่ยนแปลงยอดเบิก ลาสุดบรรจุในแผน DVD หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให

เงินลวงหนาใหใกลเคียงกับ จํานวน ๕ ชุด ดังนี้ หน.สวนราชการทราบเมื่อเดือน

วงเงินงบประมาณ 2562 ปรับ 8.1) เอกสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งโครงการฯ มีนาคม 2564=12.50% 

เหลือ 13 % = 30,337,073.- บาท 8.2) Source Code ที่พัฒนาระบบตามโครงการฯ ทั้งโครงการ
แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 5 งวด  8.3) คูมือและระบบสําหรับผูดูแลระบบ
*และถามีการเบิกจายเงินคาจาง 8.4) คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูใชงาน
ลวงหนา 13%=30,337,073.- บาท 8.5) คูมือการตรวจสอบ การแกไขปญหา

เบิกจายจากงบป 2562  =30,337,0  และการซอมบํารุงทั้งดาน Software, 
 จะหักออกจากงวดงานที่ 1-5* Hardware ของอุปกรณทั้งหมดตามโครงการ

โดยแบงดังนี้ 9) เอกสารแสดงสิทธการใชงานซอฟตแวร

ตามโครงการสงมอบงานที่เหลือในโครงการนี้ทั้งหมด

(มีตอ)
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวม

รอยละ 

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

หนวยนับ คาเปาหมาย

เปาหมาย ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

คาเปาหมายที่ทําได

1. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  (ตอ)

งวดที่ 1=23,336,210.- บาท (150 วัน=1 ก.ย.62) หักเงินลวงหนา 3,033,707.30 บาท คงเหลือจาย 20,302,502.70 บาท

งวดที่ 1 เบิกจายจากงบป 2562 (ที่เหลือ)  =2,161,427 บาท  + งบป 2563 (บางสวน) =18,141,075.70 บาท รวม 20,302,502.70 บาท

งวดที่ 2=23,336,210.- บาท (300 วัน=29 ม.ค.63) หักเงินลวงหนา 3,033,707.30 บาท คงเหลือจาย 20,302,502.70 บาท

งวดที่ 2  เบิกจายยจากงบป 2563 (บางสวน)  =  20,302,502.70 บาท (ทั้งหมด)

งวดที่ 3=70,008,630.- บาท (360 วัน=29 มี.ค.63) หักเงินลวงหนา 9,101,121.90 บาท คงเหลือจาย 60,907,508.10 บาท

งวดที่ 3 เบิกจายจากงบป 2563(ที่เหลือ)  = 59,740,821.60 บาท + งบป 2564 (บางสวน) =1,166,686.50 บาท รวม 60,907,508.10 บาท

งวดที่ 4=70,008,630.- บาท (480 วัน=27 ก.ค.63) หักเงินลวงหนา 9,101,121.90 บาท คงเหลือจาย 60,907,508.10 บาท

งวดที่ 4 เบิกจายจากงบป 2564 (บางสวน)  = 60,907,508.10 บาท (ทั้งหมด)

งวดที่ 5 (สุดทาย)=46,672,420.- บาท (600 วัน=24 พ.ย.63) หักเงินลวงหนา6,067,414.60 บาท คงเหลือจาย40,605,005.40บาท

งวดที่ 5 เบิกจายจากงบป 2564 (ที่เหลือ) = 40,605,005.40 บาท (ทั้งหมด)

(เลขที่ P/O  7014144786) ใชกับงบป 2563  ยอดเต็ม 98,184,400 บาท  รหัสงบประมาณ 1500255739120010 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157
(เลขที่ P/O  .....................) ใชกับงบป 2564  ยอดเต็ม 102,679,200 บาท  รหัสงบประมาณ 1500259040120003 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

2.โครงการระบบบริการสารสนเทศ รอยละ 100 100,000,000       0 กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 10 15 25 10 15 25 -            -   -      0 0.00

ของกระทรวงมหาดไทย ดวยโครง เลขที่โครงการ 6………………. (แสดงเฉพาะงบป 2564) (เฉพาะงบป 2564) ในปงบประมาณ 2564 =100 %ดังนี้

ขายเสมือน เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  6………… วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ วงเงินทั้งสัญญา 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =10%

ผูกพัน 3 ป วงเงินงบประมาณ 500,000,000       ……………….บาท 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

500,000,000 บาท แยกเปน จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

ขอมูล ณ  ม.ค.2564 รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

 -ป 2564 = 100,000,000.- บาท พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

 -ป 2565 = 200,000,000.- บาท คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

 -ป 2566 = 200,000,000.- บาท 3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

รหัสงบประมาณป64= 1500259040120010 คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

รหัสกิจกรรมหลักป64=  150021000P2065 กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

4. ประกาศรางขอบเขตงาน/เอกสาร

(มีตอ) ประกวดราคาฯ และราคากลาง =5%

5. ประกาศเชิญชวน = 10 %

6. รายงานผลการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง=10%

7.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =15%

8. ลงนามสัญญา =15%

8. คูสัญญาขอเบิกเงินลวงหนา 15%

ของสัญญา =10%

9. ปมท.อนุมัติและไดเบิกเงินลวงหนา

ใหกับคูสัญญาเรียบรอยแลว=10%

ไตรมาสที่ 1

1.สป.มท.ดําเนินการประกาศ

แผนจัดซื้อจดจาง =10%

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

2.โครงการระบบบริการสารสนเทศ 2.ปมท.มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ของกระทรวงมหาดไทย ดวยโครง จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

ขายเสมือน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

(ตอ) พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63= 5%

3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง กําลังดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1.คณะกรรมการจัดทําคุณลักษณะ

เฉพาะรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และ

คณะกรรมการกําหนดราคาไดh

ดําเนินการเรียบรอยแลว =10% 

2.ขณะนี้อยูระหวางจัดทํารายงาน

ขอจัดซื้อจัดจาง เพื่อขอความเห็นชอบ

ประกาศรางคุณลักษณะเฉพาะฯ 

และราคากลาง
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป. 

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํา TOR =20 % *รอยละของการ รอยละ 100 10,682,000 กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 35 25 60 35 25 60 -               -   -       -         0 0.00

คอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 2. จัดหาตัวผูรับจาง =20% ดําเนินการลงนามสัญญา (วงเงินรวมครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 รายการ) ในปงบประมาณ 2564 =100%ดังนี้

1.1เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  3. ลงนามในสัญญา = 20% และดําเนินการตามสัญญา 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =10%

จํานวน 303 เครื่อง เครื่องละ 4. ผูรับจางสงมอบงาน  =20% 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

17,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5. ตรวจรับ =20% จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

5,151,000 บาท รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

รหัสงบประมาณ 1500259040110001 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

แบบที่ 1 จํานวน 217 เครื่อง ๆ ละ 

  

เลขที่โครงการ 64017190703 3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

22,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ....... คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

 4,774,000 บาท กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%
รหัสงบประมาณ 1500259040110003 4. ประกาศรางขอบเขตงาน/เอกสาร
1.3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ประกวดราคาฯ และราคากลาง =5%

จํานวน 50 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 5. ประกาศเชิญชวน = 10 %

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 6. รายงานผลการดําเนินการ
รหัสงบประมาณ 1500259040110005 จัดซื้อจัดจาง=10%

1.4เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LEDขาวดํา 7.ประกาศผูชนะการเสนอราคา=10%
 ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 30 เครื่อง 8. ลงนามสัญญา =10%
เครื่องละ 8,900 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9. ผูขายสงมอบงาน =10%

267,000 บาท 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รหัสงบประมาณ 1500259040110004 รายงานผลตรวจรับพัสดุ = 10%
(มีตอ)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ

/สั่งจาง) -

 โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.) ศสส.สป. 

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ

/สั่งจาง) -

 โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ 11. รายงานผลให ปมท. พรอม
คอมพิวเตอรจํานวน 5 รายการ ดังนี้ (ตอ) ขอเบิกจายเงิน =10%

1.5 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ไตรมาส 1

ชนิด Network  แบบที่ 1  จํานวน 1.สป.ไดประกาศแผนจัดซื้อจดจาง=10%

36 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท 2.ปมท.มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000  บาท กําหนดรางขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

รหัสงบประมาณ 1500259040110002 และกําหนดหลักเกณฑที่ใชใน

รวม 5 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น การพิจารณาผูชนะการเสนอราคาฯ=5%

10,628,400 บาท 3. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

ขอมูลขอบเขตงาน กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

กําหนดสงมอบงาน 90 วัน ไตรมาส 2

แบงงาน 1 งวด 1. สป.มท.ประกาศรางขอบเขตงานและ

ราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64=5%

2. สป.มท. ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 

4 ก.พ.64  = 10 %

2.1 ผูสนใจสอบถามรายละเอียด 4-16 ก.พ.64

2.2 สป.มท.ตอบชี้แจงกรณีมีผุสอบถาม

วันที่ 18 ก.พ.64

2.3 ผูสนใจขอรับเอกสาร 4-24 ก.พ.64

2.4 วันยื่นขอเสนอราคา 25 ก.พ.64

3. รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ

จัดจาง=10%

4.ประกาศผูชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่

26 มี.ค.64 ไดแก บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด

(มหาชน) วงเงิน 7,984,447 บาท =10%
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กลุมกิจการพิเศษ (กกพ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.โครงการสรางการรับรูสูประชาชน  -ดําเนินการสํารวจความตองการการ รอยละความสําเร็จ จังหวัด 77 แหง 42,222,400        42,222,400   ตามสัญญามี 13 งวด พิจารณาแลว   20.00    30.00     50.00      20.00 30.00    50.00      25,606,250   12,390,625 37,996,875   60.65          29.35 89.99       

ดวยปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ ประชาสัมพันธดวยปายประชาสัมพันธ ของการดําเนินการ และ (เฉพาะงบป 2564 (เฉพาะงบป 2564) ติดตามงานในงบประมาณ 2564 ยอดเบิกจายคางานงวดที่ 2 เช็คยอด 89.99          

ผูกพันงบประมาณ 3 ป โดยวงเงิน ของจังหวัดทุกจังหวัด สวนควบคุม (วงเงินงบประมาณงบผูกพัน) จํานวน 4 งวด เนื่องจากครบกําหนด (ยอดเงินเบิกจายและ % แสดงเฉพาะงบป 2564)

ที่ไดรับเปน กรอบวงเงิน  - จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วงเงินงบประมาณ 304,000.00        วงเงินตามสัญญา สัญญางวดที่ 5 ถึงงวดที่ 13 เบิกเงิน

งบประมาณ  304,000,000 บาท ของโครงการ หัก พรบ.โอนป 63 15,200,000 301,250,000 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 เบิกจายงวดที่ 2 ใหบริษัท    25,606,250 บาท

ขอมูล ณ  31 มี.ค.63  - จัดหาผูรับจาง วงเงินงบประมาณคงเหลือ 288,800,000 โดยกําหนดรอยละในการติดตาม เบิกจากงบป 2563 (ที่เหลือ)                -   บาท

 -ป 2563 = 60,800,000.- บาท  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน -12,450,000 ยอดงบประมาณ การสงมอบงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ดังนี้ และ*งบป 64 (บางสวน)    25,606,250 บาท

 -ป 2564 = 121,600,000.-บาท  - ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งของ  ไมครบตามสัญญา* เนื่องจาก พรบ.โอนป 63 ถาไดดําเนินการดังนี้ คงเหลือเงินงบประมาณป 2564 4,225,525     บาท เช็คยอด 4,225,525.00

 - ป 2565= 121,600,000 บาท ผูรับจาง เลขที่โครงการ 63047464986 1. บริษัทเขาดําเนินการตามสัญญา
รหัสงบประมาณป63 1500255739120011  - ดําเนินการตรวจรับงาน เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 630824000902 งวดงานละ 2.5% จํานวน 4 งวด=10%
รหัสกิจกรรมหลักป63 150021000O2157 2. บริษัทมีการสงมอบงานงวดงานละ 

ขอมูล ณ  21 ก.ค.63 2.5 % จํานวน 4 งวด รวม 10% สรุปยอดเบิกจายงบประมาณตามสัญญาทั้งหมด

คงเหลือวงเงินงบประมาณ 288,800,000 บาท 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ ยอดสะสมเบิกแลวทั้งหมดตามสัญญา(เงินลวงหนา 15% ถึงงวดที่ 1 83,596,875.00

 -ป 2563 = 60,800,000.- บาท หัก พรบ.โอน 15,200,000 บาท คงเหลืองบ 45,600,000 บาท ตรวจรับงานแบงงวดงานละ 10% (ใชงบป 63=45,600,000 บาท เบิกหมด)

 -ป 2564 = 121,600,000.-บาท จํานวน 4 งวด รวม 40% ใชงบป 64 =37,996,875 บาท(บางสวน)

 - ป 2565= 121,600,000 บาท 4. สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ คงเหลืองบป64=4,225,525 บาท

ขอมูล ณ งบประมาณ พ.ศ.2564  1 ม.ค.64 และขอเบิกจายเงินงวดละ 10%

วงเงินงบประมาณ 304,000,000 บาท หัก พรบ.โอน งบป 2563= 15,200,000 บาท* คงเหลือวงเงินงบประมาณ 288,800,000 บาท บาท

วงเงินสัญญา 301,250,000 บาท **ขาด 12,450,000  บาท** ไตรมาสที่ 1

 -ป 2563 = 60,800,000.- บาท หัก พรบ.โอน 15,200,000 บาท* คงเหลืองบ 45,600,000 บาท 1. บริษัทไดเขาดําเนินการตามสัญญา

 -ป 2564 = 42,222,400.- บาท งวดงานที่ 1 และงวดงานที่ 2= 5%

 -ป 2565 = 86,133,600.- บาท 2. บริษัทไดดําเนินการตามสัญญา

 -ป 2566= 114,844,000.- บาท งวดงานที่ 1 เรียบรอยแลวและแจง

รหัสงบประมาณป 64= 1500259040120004 สงมอบ =2.5%

รหัสกิจกรรมหลักป64=150021000P2065   (มีตอ)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายที่ทําได

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)



29

กลุมกิจการพิเศษ (กกพ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายที่ทําได

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

1.โครงการสรางการรับรูสูประชาชน 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได

ดวยปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ (มีตอ) ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว = 10%

ณ 1 มกราคม  2564 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดสง

 ผูกพันงบประมาณ 4 ป ยอดวงเงินงบประมาณ 288,000,000 บาท (หัก พรบ.งบประมาณป 63 =15,200,000) ม.ค.64 รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขอ

วงเงินสัญญา 301,250,000.- บาท  (ผลตาง ขาด 12,250,000 บาท ) เบิกจายเงินใหกับผูรับจางดังนี้

 - งบประมาณป 2563 = 60,800,000.-บาท หัก พรบ.โอน15,200,000 บาท คงเหลือ 45,600,000 บาท จายเงินลวงหนา 45,187,500 บาท งวดที่ 1=412,500 บาท ตรวจรับงานและเบิกจายงวดงานที่ 1 

 - งบประมาณป 2564 = 42,222,400.-  บาท (งวดที่ 1 (สวนที่เหลือ)=12,390,625 บาท งวดที่ 2= 25,606,250.-บาท งวดที่ 3 (บางสวน) =4,225,525.- บาท คางานหักเงินลวงหนาแลวคงเหลือ

 - งบประมาณป 2565 = 86,133,600.-  บาท (งวดที่ 3 (สวนที่เหลือ)=3,456,350.-บาท งวดที่ 4=10,242,500.- บาท งวดที่ 5=12,803,125 บาท จายใหบริษัท 12,803,125 บาท 

                                                         งวดที่ 6 (บางสวน) 59,631,625 บาท แยกเปนใชงบป 2563=412,500บาท

 - งบประมาณป 2566 = 114,844,000.- บาท งวดที่ 6 (สวนที่เหลือ)=1,823,375.-บาท งวดที่ 7=12,803,125.- บาท งวดที่ 8=12,803,125 บาท ,  +ใชงบป 2564 = 12,390,625 บาท

                                                         งวดที่ 9 (บางสวน) 17,924,375.- บาท งวดที่ 10=48,651,875.- บาท งวดที่ 11=10,242,500.- บาท,  =10%

                                                       งวดที่ 12 = 10,242,500.- บาท  และงวดที่ 13 (งวดสุดทาย) คางาน 12,803,125 บาท เบิกงบป 66 (สวนที่เหลือ) 5. ผูรับจางแจงสงมอบงานงวดงานที่ 2=2.5% 

                                                        เบิกได= 353,125.- บาท  **(ขาดงบประมาณ 12,450,000 บาท)** เพื่อใหครบตามสัญญา** 6.ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการ

สัญญาเลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 7 ส.ค.63 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 630824000902 ตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับงวด

(1095 วัน ครบ 7 ส.ค.66 )วงเงินสัญญา 301,250,000.- บาท งานที่ 2

กับกิจการรวมคา DCORP-DLI ([บริษัทดีมีเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ดีไลทติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) ไตรมาสที่ 2

แบงงวดงานงวดเงิน จํานวน 13 งวด *และถามีการเบิกจายเงินคาจางลวงหนาใหผูรับจาง 15%= 45,187,500.- บาท จะหักออกจากงวดงานที่ 1-13* 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ

ขอมูล ณ 1 มกราคม 2564 ตรวจรับงานงวดงานที่ 2 เรียบรอยแลว

ผูกพัน 4 ปงบประมาณ  =10%

เงินลวงหนา 45,187,500.- บาทเบิกจากงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 2. ไดสงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

งวดที่ 1=15,062,500.- บาท (30 วัน=6 ก.ย.63) หักเงินลวงหนา 2,259,375.- บาท คงเหลือจาย 12,803,125.- บาท  และขอเบิกจายเงินงวดที่ 2 โดยคางาน

เบิกจากงบป 2563 (บางสวน) 412,500.- บาท  และงบประมาณป 2564 (บางสวน) = 12,390,625 บาท หักเงินลวงหนาคงเหลือจายใหบริษัท

งวดที่ 2=30,125,000.- บาท (120 วัน=5 ธ.ค.63) หักเงินลวงหนา 4,518,750.- บาท คงเหลือจาย 25,606,250.- บาท 25,605,250บาท  ในเดือน ม.ค.64

เบิกจากงบป 2564 (บางสวน)= 25,606,250 บาท 3. ขณะนี้อยูระหวางผูรับจางเขาดําเนินการ

งวดที่ 3=9,037,500.- บาท (180 วัน=3 ก.พ.64) หักเงินลวงหนา 1,355,625.- บาท คงเหลือจาย 7,681,875.- บาท งวดงานที่ 3 ในการกอสรางและติดตั้ง

เบิกจากงบป 2564 สวนที่เหลือ) 4,225,525 บาท  และงบประมาณป 2565 (บางสวน) = 3,456,350 บาท ระบบปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ

(มีตอ) จํานวน 6 จังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี
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กลุมกิจการพิเศษ (กกพ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายที่ทําได

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500266003000000) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000N2041)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

1.โครงการสรางการรับรูสูประชาชน ราชบุรี ปทุมธานี สระบุรี สมุทรสาคร

ดวยปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ (ตอ) และจังหวัดสุพรรณบุรี) และติดตั้งระบบ

งวดที่ 4=12,050,000.- บาท (365 วัน=7 ส.ค.64) หักเงินลวงหนา 1,807,500.- บาท คงเหลือจาย 10,242,500.- บาท หองควบคุมสวนกลางที่ ศสส.สป.

เบิกจากงบป 2565 (บางสวน) 10,242,500 บาท ตามที่ไดมีการสงมอบจอ LED ในงวดที่ 2

งวดที่ 5=15,062,500.- บาท (455 วัน=5 พ.ย.64) หักเงินลวงหนา 2,259,375.- บาท คงเหลือจาย 12,803,125.- บาท

เบิกจากงบป 2565 (บางสวน) 12,803,125 บาท 

งวดที่ 6=72,300,000.- บาท (485 วัน=5 ธ.ค.64) หักเงินลวงหนา 10,845,000.- บาท คงเหลือจาย 61,455,000.- บาท

เบิกจากงบป 2565 (สวนที่เหลือ) 52,875,625 บาท  และงบประมาณป 2565=8,579,375 บาท

งวดที่ 7=15,062,500.- บาท (545 วัน=3 ก.พ.65) หักเงินลวงหนา 2,259,375.- บาท คงเหลือจาย 12,803,125.- บาท

เบิกปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 12,803,125 บาท

งวดที่ 8=15,062,500.- บาท (605 วัน=4 เม.ย.65) หักเงินลวงหนา 2,259,375.- บาท คงเหลือจาย 12,803,125.- บาท

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 12,803,125 บาท

งวดที่ 9=21,087,500.- บาท (730 วัน=7 ส.ค.65) หักเงินลวงหนา 3,163,125.- บาท คงเหลือจาย 17,924,375.- บาท

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 17,924,375 บาท

งวดที่ 10=57,237,500.- บาท (850 วัน=5 ธ.ค.65) หักเงินลวงหนา 8,585,625.- บาท คงเหลือจาย 48,651,875.- บาท

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 48,651,875 บาท

งวดที่ 11=12,050,000.- บาท (910 วัน=3 ก.พ.66) หักเงินลวงหนา 1,807,500.- บาท คงเหลือจาย 10,242,500.- บาท

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 10,242,500 บาท

งวดที่ 12=12,050,000.- บาท (970 วัน=4 เม.ย.66) หักเงินลวงหนา 1,807,500.- บาท คงเหลือจาย 10,242,500.- บาท

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (บางสวน) 10,242,500 บาท

งวดที่ 13 (สุดทาย)=15,062,500.- บาท (1095 วัน=7 ส.ค.66) หักเงินลวงหนา 2,259,375.- บาท คงเหลือจาย 12,803,125.- บาท 

เบิกจากงบปงบประมาณ 2565 (สวนที่เหลือ) 353,125 บาท  และยังขาดงบประมาณอีก 12,450,000 บาท**

(เลขที่ P/O  7014985310) ใชกับงบป 2563  ยอดเต็ม 45,600,000 บาท เบิกแลว ณ ก.ย.63 เงินลวงหนา 45,187,500 บาท คงเหลือ 412,500 บาท  รหัสงบประมาณ 1500255739120011 รหัสกิจกรรมหลัก 150021000O2157
(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2564 รหัสงบประมาณ 1500259040120004  รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065

(เลขที่ P/O  ...................) ใชเบิกเงินในงบป 2565 รหัสงบประมาณ 1500........................ รหัสกิจกรรมหลัก 150021000...........
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กลุมกิจการพิเศษ (กกพ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสมยก

มา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

2. โครงการคาเพิ่มประสิทธิภาพ เลขที่โครงการ 64017373741 13,740,000        กําหนดขั้นตอนรอยละการ 30 5 35 30 5 35 -                 -   -      -      0 0.00

ระบบไฟสองสวางเพื่อสนับสนุน เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  .......................... (งบปเดียว) ในปงบประมาณ 2564 =100%ดังนี้

รถยนตสื่อสารดาวเทียมและ (เลขที่ P/O =..................) 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

การสื่อสารเขต 1-12 รวมทงกําหนดหลักเกณฑการ
รหัสงบประมาณ 1500259040120005 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ

รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2065 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง=5%

งบประมาณป64=13,740,000 บาท 2. คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

3. ประกาศรางขอบเขตงาน

ขอมูลขอบเขตงาน และราคากลาง =10%

 - กําหนดสงมอบงาน 120 วัน 4. ประกาศเชิญชวน = 10 %

 - แบงงาน 1 งวด 5. รายงานผลการดําเนินการ

กําหนดเบิกจาย จัดซื้อจัดจาง=10%

ผูชนะการเสนอราคามีสิทธิขอรับเงินลวงหนา 15% 6.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =10%

 หากผูชนะเสนอราคาขอรับเงินลวงหนา สป.มท. 7. ลงนามสัญญา =10%

จะหักคืนเงินลวงหนา 15% กอนเบิกจายเงินใหผูรับจาง 8. ผูขายสงมอบงาน =10%

9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(มีตอ) รายงานผลตรวจรับพัสดุ = 15%

10.รายงานผลให ปมท. พรอม

ขอเบิกจายเงิน =10%

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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กลุมกิจการพิเศษ (กกพ.) ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสมยก

มา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอน

ให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

2. โครงการคาเพิ่มประสิทธิภาพ ไตรมาสที่ 1

ระบบไฟสองสวางเพื่อสนับสนุนงาน 1. ปมท.มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

รถยนตสื่อสารดาวเทียมและ กําหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ (TOR) และราคากลาง =5%

การสื่อสารเขต 1-12 2. อยูระหวางคณะกรรมการจัด

(ตอ) ทํารายละเอียดคุณลักษณะฯ 

และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

กําลังดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1.คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะฯ และคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง เรียบรอย=10%

2. สป.มท.ไดประกาศรางเอกสาร

ประกวดราคาและราคากลาง 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 =10%

3.ประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ 22

กุมภาพันธ 2564 กําหนดวันยื่น

ขอเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2564 = 10%

4. ขณะนี้อยูในกระบวนการ

พิจารณาผลฯ ของคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสฯ



ศสข.1-12
งบทุน
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. โครงคาสิ่งกอสรางของ ระดับความสําเร็จ รอยละ 100% 420,000 420,000 กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 40.00 60.00 100.00 40.00 60.00 100.00 420,000          -   420,000   100.00   0 100.00

 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินงาน (งบปเดียว) ดังนี้ เบิกจายครบตามสัญญาในไตรมาส 2

และการสื่อสารเขต 1 (พระนคร 1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =5%

ศรีอยุธยา) ตําบลประตูชัย 2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

อําเภอพระนครศรีอยุธยา ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง =5%

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 3. รายงานผลการดําเนินการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจาง=20%

 - งานจางกอสรางโรงจอดรถยนต 4.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =10%

บานพัก ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5%

6. ลงนามสัญญา =10%
รหัสงบประมาณ1500259040410021 7. ผูรับจาเขาดําเนินการตามสัญญา
(รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2165)  กค.สป.โอนไป จ.พระนครศรีอยุธยา)  =5%

8. ผูรับจางแจงสงมอบงาน =10%

(มีตอ) 9. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  =15 %

10.สงเบิกจายเงินที่จังหวัด =15%

ไตรมาส 1

1. ไดจัดทําแผนจัดซื้อจดจาง=5%
2.ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง =5%

3. รายงานผลการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางแลว=20%

4.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =10%

5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5%

6. ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63

สัญญาจางเลขที่ 3/2564 กําหนด

สงมอบงาน 60 วัน ครบกําหนด

23 ก.พ.64 กับ หางหุนสวนจํากัด

ทองธนันทโยธา (ผูรับจาง)

7.ผูรับจางไดเขาดําเนินการสัญญา=5%

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

1. โครงคาสิ่งกอสรางของ ไตรมาส 2

 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ผูรับจางแจงสงมอบงานเมื่อวันที่ 

และการสื่อสารเขต 1 (พระนคร  23 ก.พ.64 =10%

ศรีอยุธยา) 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดรายงาน
(ตอ) ผลการตรวจรับพัสดุ เรียบรอยแลว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564= 15%

3. สงเบิกจายเงินที่จังหวัดแลว เมื่อวันที่

11 ม.ีค.64= 15%
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ศสข.12 (สงขลา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. โครงคากอสรางบานพักขาราชการ ระดับความสําเร็จ รอยละ 100% 1,334,000 กําหนดขั้นตอนรอยละการติดตาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -              -   -      -        0 0.00

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ของการดําเนินงาน (งบปเดียว) ดังนี้ ไมมีการดําเนินแลว เนื่องจากไดสงคืนงบประมาณแลว ตั้งแตไตรมาส 1

การสื่อสารเขต 12 (สงขลา)
1.จัดทําแผนจัดซื้อจดจาง =5%

ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา 2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ

จังหวัดสงขลา ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง =5%

รหัสงบประมาณ1500259040410003 3. รายงานผลการดําเนินการ
(รหัสกิจกรรมหลัก 150021000P2165) จัดซื้อจัดจาง=20%

4.ประกาศผูชนะการเสนอราคา =10%

5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5%

6. ลงนามสัญญา =10%

7. ผูรับจาเขาดําเนินการตามสัญญา=5%

8. ผูรับจางแจงสงมอบงาน =10%

9. รายงานผลของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  =15 %

10.สงเบิกจายเงินที่จังหวัด =15%

ไตรมาส 1

ไดสงคืนงบประมาณใหกับกองคลัง สป.
เนืองจากพื้นที่ ที่จะดําเนินการกอสราง

แคบจาการที่ไดไปกอสรางโรงจอดรถยนต

และทางระบายน้ําแลว ทั้งนี้ ทาง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได

ทดลองปรับแบบกอสรางแลว  ก็

ไมสามารถทําได จึงจําเปนตองสงคืน

งบประมาณ

ไตรมาส 2

 - สงคืนเงินงบประมาณแลวในไตรมาส 1

จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

                                                  ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.แผนงานยุทธศาสตร : เพื่อสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมหลัก 13  : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)   งบลงทุน (6411310/6411320)

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)



สวนกลาง
งบดําเนินงาน
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. ฝายบริหารทั่วไป 1.1 งานรับ-สง จัดเก็บ แจงเวียนกฎหมาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                 -                  -                    0 0 -           

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ของการดําเนินงาน หนังสือรับ 1,653 ฉบับ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

1.2 งานรวบรวมสถิติขอมูล หนังสือสง 1,222 ฉบับ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

1.3 งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ - สถานการณปกติ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) หากทํางาน

1.4 งานธุรการตาง ๆ และงานกิจกรรมพิเศษ  - กิจกรรม --- ทุกครั้ง) ไดคาเปาหมาย 100)

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร 2.1 งานวางแผน วิเคราะหและจัดทําคํา รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                 -                  -                    0 0 -           

(มีตอ) งบประมาณรายจายประจําป และเพิ่มเติม ของการดําเนินงาน การจัดทําขอมูลและ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเปน

(แปรญัตติ) ประกอบคําของบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

จัดสงสํานักงบประมาณ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปาหมาย 100)

2.2 งานจัดทําขอมูลและเอกสารประกอบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 จัดทําแผนความตองการ 100 100 200 25 25 50 -                 -                  -                    0 0 -           

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ของการดําเนินงาน คําของบประมาณจัดสง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเปน

สํานักงบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปาหมาย 100)

2.3 งานจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - 4,149,500    จัดสรรงบประมาณรายจาย 0 100 100 0 50 50 -                 4,149,500         4,149,500            0 100 100.00      

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการดําเนินงาน (ครั้งที่ 1-คาตอบแทน ประจําปงบประมาณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (โอนจัดสรรให ศสข.1-12

ใหกับ ศสข. 1 –  12 ใชสอยและวัสดุ =2}949}500 บาท+ พ.ศ. 2564 .ใหแก ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 4 ไตรมาส 3 ครั้ง คิดรอยละครั้งที่ 1-2

คาสาธารณูปโภค =1,200,000 บาท ศสข.1-12 (12 เขต) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ครั้งละ 33% ครั้งที่  3=34% หากทํางาน

เพื่อเปนคาใชจายในสวน คาเปาหมาย 100)

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภคครั้งที่ 1 (เปนคาใชจาย ต.ค.63-ม.ีค.64) (การโอนตั้งแตไตรมาส 1)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

2. ฝายงบประมาณสื่อสาร  2.4  งานบริการเบิกจายงบประมาณ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 408,246,100   ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 99,725,172.47 22,482,110.98  122,207,283.45   24.43 5.51 29.93       

(ตอ) ประจําปงบประมาณทุกประเภทของ ของการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเปน เช็คยอดแนวนอน 22,482,110.98             122,207,283.45               

ขาราชการ ลูกจาง บริษัทหรือหนวยงาน (อยูในรายงาน) ทุกงบรวมทั้งโอนจัดสรร ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ไตรมาสละ 25% หากทํางาน -                    

ที่เปนผูขาย หรือผูรับจาง งบประมาณใหกับ 5 การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปาหมาย 100)

 - คาตอบแทน ชายแดนภาคใต เพื่อเปนคา 100 100 200 25 25 50 320,410.00       16,250.00         336,660.00          

 - คาใชสอย จางบํารุงรักษากลองโทรทัศน 100 100 200 25 25 50 24,305,614.23   13,379,413.14   37,685,027.37      

 - คาวัสดุ วงจรปด (CCTV)  และ 100 100 200 25 25 50 41,902.70        1,224,118.40     1,266,021.10        

 - คาสาธารณูปโภค โอนจัดสรรงบให ศสข.1-12 100 100 200 25 25 50 75,057,245.54   7,862,329.44     82,919,574.98      

 - อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 -                 -                  -                    

 - งานขออนุมัติยืมเงินทดรองรายการ หนังสือแจงกองคลัง สป. 100 100 200 25 25 50 245,490.00       173,875.00       419,365.00          

และสงใชเงินยืมทดรองราชการ งานเบิก/ยืมคาเดินทาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเปน เช็คยอดแนวนอน 22,482,110.98             

 - งานเรงรัด ติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําป ไปราชการปฏิบัติงาน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

 - งานอื่น ๆ ที่เกียวของกับระเบียบวิธีการงบประมาณ ของขาราชการและลูกจาง การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปาหมาย 100)

ในสังกัด ศสส.สป.
มีจํานวน 5 เรื่อง

  3. ฝายพัสดุสื่อสาร 3.1 งานควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - -

(มีตอ) การใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพ  ของการดําเนินการ
3.2 การตรวจวัสดุ ครุภัณฑ ซอมบํารุง 

 

รอยละ 100

 รักษาครุภัณฑ ประจําป
3.3 งานจัดซื้อ/จดจางพัสดุ ประจําป

3.3 งานควบคุมการใชยานพาหนะ/การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ของ ศสส.สป.

    -จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 600,000 600,000.00 กําหนดขั้นตอน ดังนี้

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของการดําเนินการ (เบิกจายตามการใชงานจริง) 1. ทํารายละเอียดคุณสมบัต=ิ1(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาสแบงเปน

2. ปมท.เห็นชอบผลการจัดซื้อ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ไตรมาสละ 25% หากทํางาน

  =15% การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ไดคาเปาหมาย 100)

สํานักงบประมาณให 417,001,100  ปมท. หักไวบริหาร 8,755,000 บาท 

คงเหลือให ศสส.สป. ใช 408,246,100 บาท
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

  3. ฝายพัสดุสื่อสาร 3. ผูขายสงใบแจงหนี้ และ จนท.

(มีตอ) ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้ 12 ครั้ง ๆ ละ 2% รวม 24%

4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 ครั้ง=24%

5. สงเบิกจายใหฝายงบประมาณ ศสส.สป.

จํานวน 12 ครั้ง งวดละ 2% = 24%

ไตรมาส 2

จัดซื้อ+ตรวจรับ+สง 18 40 58 18 42 60 31,502.70                     24,118 55,621                5.25      4.02 9.27

งวดที่ 3-5 (ธ.ค.63-ก.พ.64)

3.4 งานจัดซื้อ/จัดจาง

3.4.1 จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.3 ลิตร/ถัง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 72,000 72,000.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 15 50 65 15 50 65 10,400                               -   10,400                14.44    0 14.44

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของการดําเนินการ *เบิกจายตามจริงที่ใชงาน* 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม10% (ธ.ค.63-ก.พ.64)

หนังสือสั่งซื้อ ศสส.ซ5/2564 ลงวันที่ 2. จัดซื้อจัดหาผูขาย =20%

30 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 10 3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ 20%

(ธ.ค.63-ก.ย.64) วงเงิน 72,000.- บาท 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

บริษัท หยดทิพย ไอ วอเตอร จํากัด ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 10 งวด ๆ ละ 2.50% =25%)

5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 10 งวด ๆ ละ 2.50% =25%)

ไตรมาส 2

1.สงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งวดที่ 1-3 (ธ.ค.63-ก.พ.64)=7.50%

2.สงเบิกจาย จํานวน 3 งวด

ธ.ค.63-ก.พ.64=7.50%
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

  3. ฝายพัสดุสื่อสาร 3.4.2 จางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 752,580 752,580.00 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 8 84 92 8 84 92 125,430                      188,145 313,575              16.67    25 41.67

(มีตอ) ราชการ ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ ของการดําเนินการ (12 เดือน ๆละ 1. จัดทําคุณลักษณะของจางรักษาความปลอดภัยฯ 12% (ม.ค.64-ก.พ.64)

พ.ศ. 2564 (รปภ.) ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 62,715 บาท 2. จัดซื้อจัดหาผูiรับจาง =20%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ 100/2564 ลงวันที่ 

 

3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ (สัญญา) 20%

ระยะเวลาจาง 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

รวม 12 เดือน งวดละ 62,715.- บาท ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

รวมเงินทั้งสิ้น 752,580.- บาท  จาก 5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 12 งวด (24%)

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ ไตรมาส 2

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 1.รายงานผลการตรวจรับของ

คณะกรรมการตรวจรับ

 งวดที่ 4-5 (ม.ค.-ก.พ.64) 

งวดละ 2% =4%

5.สงเบิกจาย 2 งวด งวดที4่-5

(ม.ค.64-ก.พ.64) =4%

3.4.3 จางเหมาดูแลรักษาทําความสะอาด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 498,000 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 8 64 72 8 64 72 83,000                       124,500 207,500              16.67    25 41.67

อาคาร ศสส.สป. (แมบาน)  ประจําป ของการดําเนินการ (12 เดือน ๆ ละ 1. จัดทําคุณลักษณะของน้ําดื่ม12% (ม.ค.64-ก.พ.64)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 41,500 บาท) 2. จัดซื้อจัดหาผูรับจาง =20%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ (สัญญา) 20%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ 106/ 2564 ลงวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

30 พฤศจิกายน 2563 เริ่มวันที่ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รวม 12 เดือน 5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 12 งวด (24%)

รวมเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท ไตรมาส 2

งวดละ 41,500.- บาท จาก 1.รายงานผลการตรวจรับของ

บริษัท พรอมมากคลีน จํากัด คณะกรรมการตรวจรับ

 งวดที่ 4-5 (ม.ค.-ก.พ.64) 

(ม.ค.64-ก.พ.64) =4%
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

  3. ฝายพัสดุสื่อสาร 3.4.5 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 7,446,000 7,446,000 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 12 60 72 12 60 72 1,587,500                   743,000 2,330,500            21.32    10 31.30

(มีตอ) ทํางานที่ ศสส.สป.  ประจําปงบประมาณ ของการดําเนินการ (สัญญาจาง ….. คน) 1. จัดทําคุณลักษณะ=12%

พ.ศ. 2564 2. จัดซื้อจัดหาผูรับจาง =20%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ (สัญญา) 20%

4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 12 งวด (24%)

ไตรมาส 2

1.รายงานผลการตรวจรับของ

คณะกรรมการตรวจรับ

 งวดที่ 4-6 (ธ.ค.63-ก.พ.64) 

งวดละ 2% =6%

5.สงเบิกจาย 2 งวด งวดที4่-6

(ม.ค.64-ม.ีค.64) =6%

3.4.6 เชาบริการคูสายจากศาลากลางจังหวัด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 51,360 51,360 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 20 52 72 20 52 72 21,400                               -   21,400                41.67    0 41.67

กาญจนบุรี จํานวน 4 คูสาย ไปยัง ของการดําเนินการ งวดละ 4,280 บาท 1. จัดทําคุณลักษณะ=12%

4 เสนทาง (4 เลขหมาย) ระยะเวลา 12 เดือน 2. จัดซื้อจัดหาผูรับจาง =20%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ (สัญญา) 20%

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 8/2564 ลงวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

30 พฤศจิกายน 2563 เริ่มวันที่ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รวม 12 เดือน 5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 12 งวด (24%)

รวมเงินทั้งสิ้น 51,360.- บาท ไตรมาส 2
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กลุมงานอํานวยการ ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

คาเปาหมายที่ทําได

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

  3. ฝายพัสดุสื่อสาร งวดละ 4,280.- บาท จากบริษัท ทีโอที 1. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

(ตอ) จํากัด (มหาชน) (ควบรวมกับ Cat เปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 5 งวด 

(ต.ค.63-ก.พ.64) งวดละ 2%=10%

2. สงเบิกจายเปนรายเดือน 5 งวด 

(ต.ค.63-ก.พ.64) งวดละ 2%=10%

3.4.7 จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบลิฟต รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 35,310 35,310 1. จัดทําคุณลักษณะ=12% 10 64 74 10 64 74 -                                    -   -                    -       0 0.00

โดยสาร ศสส.สป. ประจําปงบประมาณ ของการดําเนินการ 2. จัดซื้อจัดหาผูรับจาง =20%

พ.ศ. 2564 ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3. ลงนามขอตกลงเปนหนังสือ (สัญญา) 20%

หนังสือที่ ศสส.จ 123/2564 ลงวันที่ 4. รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

27 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 12 งวด (24%)

รวม 12 เดือน รวมเงินทั้งสิ้น 35,310.- บาท 5. สงเบิกจายเปนรายเดือน 12 งวด (24%)

เบิกจายหลังจากใหบริการครบ บาท จาก ไตรมาส 2

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 1.สงรายงานตรวจรับพัสดุงวดที่ 1-5 (ต.ค.63-ก.พ.64)

*สงเบิกจายสื้นสุดในเดือน ก.ย.64
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

1. การติดตามประเมินผลการ

 

การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม จํานวนเอกสารที่ได เลม 4 - - ไตรมาส 2 100 0 100 50 0 50 -             -   -        -        0 0.00

ปฏิบัติราชการตามแผนการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ จัดทําเปนรูปเลม ดําเนินการแลวเสร็จ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ปฏิบัติราชการ (แผนการดิจิทัล) พ.ศ. 2564 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เลม ทํารวมเปน1 เลม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ของ ศสส.สป  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงานผล ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ตอบขอซักถาม รวบรวมรายงาน คาเปาหมาย 100)

ประมวล วิเคราะห

 - จัดทํารายงานเปนรูปเลม

 - รางหนังสือ นําเสนอผูบังคับบัญชา

 - ประสานผูดูแลเว็บไซต นําออกเผยแพร

ทางเว็บไซตของ ศสส.สป.

2. การติดตามประเมินผล การ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน จํานวนเอกสารที่ได เลม 1 - - อยูระหวางดําเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -             -   -        -        0 0.00

ดําเนินงานโครงการพัฒนา ICT โครงการพัฒนา ICT ของ ศสส.ประจําป จัดทําเปนรูปเลม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (4 ไตรมาส=

ของ ศสส.สป. ประจําป 2564 งบประมาณ พ.ศ.2564  รายป ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 1 เลม)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ การทํางานครบ 100% ของ

รายจายประจําป จาก กอก. ทุกครั้ง)

 - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการดาน ICT

ที่ไดรับงบประมาณ

 -  จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ

 - ประสานงานกับผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการตาง ๆ

 - รวบรวมขอมูลจากการรายงาน ประมวลผล

 - จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน

 -  รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชาทราบ

 - ประสานผูดูแลเว็บไซต นําออกเผยแพร

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

3. การติดตามประเมินผลการ การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตาม จํานวนเอกสารที่ได เลม 4 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0 0.00

ปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป จัดทําเปนรูปเลม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ไดรับจัดสรร ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 เลม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

งบประมาณ 2564  - จัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ประสานหนวยงานในสังกัด ศสส.สป. ทุกครั้ง) หากทํางานได

ใหจัดทําขอมูล คาเปาหมาย 100)

 - หนวยงานในสังกัด ศสส. รายงาน

ขอมูลผลการดําเนินโครงการ

 - รวบรวม ประมวล วิเคราะห

 - จัดทํารายงานเปนรูปเลม

 - รางหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา

 - ประสานผูดูแลระบบเว็บไซต นําออก

เผยแพรทางเว็บไซต

4. การติดตามการติดตั้งระบบ การจัดทําสรุปการติดตั้งระบบและ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0 0.00

และอุปกรณ ICT ของ ศสส.สป.  อุปกรณ ICT สรุปผลการติดตั้ง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน ระบบและอุปกรณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

จากสวนกลาง และจาก ศสข. 1 – 12  ICT 1 เดือน/ชุด การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - สรุปผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ ICT รายเดือน
 คาเปาหมาย 100)

5. การติดตาม การตรวจซอมและ การจัดทําสรุปการติดตั้งและการตรวจ จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0 0.00

การบํารุงรักษาอุปกรณดาน ICT ซอมรวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณดาน ICT สรุปผลการตรวจ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน ซอมบํารุงรักษา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

จากสวนกลางและจาก ศสข. 1 – 12 ระบบและอุปกรณ การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน ICT 1 เดือน/ชุด ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - สรุปผลการตรวจซอม และการบํารุง คาเปาหมาย 100)

รักษาอุปกรณ ICT รายเดือน
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

6. การติดตามประเมินผลการ  - รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงาน จํานวนเอกสาร ชุด 12 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0 0.00

เชาวงจรสื่อสารสัญญาณ ศสข. 1–12 และผลการปฏิบัติงานของ สรุปผลการใชงาน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ความเร็วสูง ทางบริษัทยูไนเต็ดอินฟอรเมชั่นไฮเวย ปกติ หรือเกิดความ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จํากัด ขัดของ ณ จุดใดบาง การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน 1 เดือน/ชุด ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - สรุปผลการใชงาน คาเปาหมาย 100)

7. การติดตามประเมินผล รวบรวมเอกสารที่ไดรับการรายงานจาก จํานวนเอกสาร 

 

ชุด 12 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0 0.00

การเชาใชสัญญาณดาวเทียม สวนกลาง และ ศสข. 1–12 ที่ได สรุปผลการใช (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

รถสื่อสารดาวเทียม ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียม งานดาวเทียม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ประมวลผลจากเอกสารที่ไดรับรายงาน และ ใหบริการ การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

  - สรุปผลประเมินการเชาวงจรสื่อ รถดาวเทียม ทุกครั้ง) หากทํางานได

สัญญาณดาวเทียม C – Band 1 เดือน/ชุด คาเปาหมาย 100)

8. กระบวนการสนับสนุนเทคโน การสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ จํานวนเอกสาร เลม 1 - - ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

 

0 0 0 0 0 0 -             -   -        -        0 0.00

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปผลรอยละ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (2 ไตรมาส=

 รอบ 6 เดือน ประจําปงบ ของศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 1 เลม)

ประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ผูรับบริการและผู การทํางานครบ 100% ของ

(ต.ค.63-มี.ค.64)  - ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ มีสวนไดสวนเสีย ทุกครั้ง)

(มีตอ) ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ในงานบริการของ

 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา ศสส.สป. รอบ 6 

   ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ เดือน จํานวน 1 

และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี เลม

สวนไดสวนเสียในงานบริการของ ศสส.สป (เม.ย.63 - ก.ย.63)

รอบ 6 เดือนปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน

สังกัด สป.มท.  ศสข. 1 – 12 ศสส.สป.

และจังหวัดทุกจังหวัด ในการทอดแบบสอบถาม
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

8. กระบวนการสนับสนุนเทคโน  - ประสานผูดูแลเว็บไซต นําหนังสือสั่งการ

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมี

 รอบ 6 เดือน ประจําปงบ สวนเกี่ยวของชวยดําเนินการ

ประมาณ พ.ศ. 2564  - รวบรวมแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบ

(ต.ค.63-มี.ค.64) ในงานบริการของ ศสส.สป.

งบประมาณ พ.ศ. 2564  -  จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

(ตอ) แบบสอบถาม

 - กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS

 - บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่

รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss

 - กําหนดเกณฑการประมวลผลความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

 - ประมวลผลความพึงพอใจ และไมพึง

พอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเปนรูปเลม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความพึง

พอใจและไมพึงพอใจในงานบริการของ  ศสส.สป.

 - ประสานผูดูแลเว็บไซตนําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน

บริการขอ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง

เว็บไซตของ ศสส.สป.
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9. การออกแบบปรับปรุง กระบวนการ การสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ จํานวนเอกสาร เลม 1 - - อยูระหวางดําเนินงาน 0 0 0 0 0 0 -             -   -        -        0 0.00

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน สรุปผลรอยละ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (2 ไตรมาส=

และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน เสียของ ศสส. และนําผลมาปรับปรุง ความพึงพอใจและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 1 เลม)

(เม.ย.64-ก.ย..64)  ประจําป มาตรฐานงานบริการของ ศสส.สป. ไมพึงพอใจของ การทํางานครบ 100% ของ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (มีตอ)  -  ปรับปรุงแบบสอบถามความตองการ ผูรับบริการและ ทุกครั้ง)

ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีสวนไดสวนเสีย

 - จัดทําหนังสือขออนุมัติผูบังคับบัญชา ในงานบริการของ

ทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน

และไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี เดือน จํานวน 1 เลม

สวนไดสวนเสียในงานบริการของ (ต.ค.63-ม.ีค.64)

ศสส.สป รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

 - จัดทําหนังสือประสานหนวยงานใน

สังกัด สป.มท. ศสข. 1 – 12 ศสส.สป. และ

จังหวัดทุกจังหวัด ในการทอด

แบบสอบถาม

 - ประสานผูดูแลเว็บไซต นําหนังสือสั่ง

การและแบบสอบถามขึ้นเผยแพรใหผูมีสวน

่สวนเกี่ยวของชวยดําเนินการ

 - รวบรวมแบบสอบถามจาก

ผูรับผิดชอบในงานบริการของ ศสส.สป.

 - จัดทําตารางกําหนดจํานวนชุดของ

แบบสอบถาม

 - กําหนดคาตัวแปรของประเภทคําถาม

ลงในโปรแกรม SPSS
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กลุมงานติดตามประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน

เงินที่ไดรับ

จัดสรร

จํานวน

เงินที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) -

 โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9. การออกแบบปรับปรุง  กระบวนก - บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามที่

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมไดโดยโปรแกรม spss

และการสื่อสาร รอบ 12 เดือน  - กําหนดเกณฑการประมวลผลความ

(เม.ย.64-ก.ย..64)  ประจําป พึงพอใจและไมพึงพอใจ ในงานบริการของ ศสส.สป.

งบประมาณ พ.ศ. 2564  - ประมวลผลความพึงพอใจ และ

(ตอ) ไมพึงพอใจโดยโปรแกรม spss

 - จัดทํารายงานเปนรูปเลม

 - จัดทําหนังสือนําเสนอผูบังคับบัญชา

ระดับสูงรับทราบผลการสํารวจความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจในงานบริการ

ของ ศสส.สป.

 - ประสานผูดูแลเว็บไซตนําสรุปผลการ

สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียงาน

บริการของ ศสส.สป.นําออกเผยแพรทาง

เว็บไซตของ ศสส.สป.
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

1. การพัฒนาเว็บไซตใหกับ ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวย รอยละของการ ระบบ 1 ดําเนินการเอง - กําหนดขั้นตอน ดังนี้  0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

หนวยงานในสังกัด สป.มท. งานในสังกัด สป.มท.ตามที่รองขอ ดําเนินการตาม  - ไดรับแจงจากหนวยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ภารกิจและการ ที่รองขอ แบงเปน

ไ
รองขอจาก  -รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห ละ 25%)

หนวยงาน ความตองการตามความ หาก

ประสงคของหนวยงาน คาเปาหมาย 100)

 - ออกแบบเว็บไซตพรอม

แผนผังเว็บไซต (Site Map)

และหนาเว็บเพจที่เชื่อมโยง

  - ออกแบบเว็บไซตพรอม

จัดทําเว็บไซต

  - ออกแบบเว็บไซตพรอม

จัดทําเว็บไซตตนแบบ 

(Prototype)

  - พัฒนาเว็บไซต

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข

  - สงมอบระบบเพื่อใชงาน

 - ใหคําปรึกษา ประสานงานและ

แกไขปญหาใหกับผูใชงาน

ไตรมาสที่ 2

ไมมีการดําเนินการเนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

2. การปรับปรุงเว็บไซตของ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของอินเทอรเน็ต รอยละของการ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) เว็บไซตเครือขาย ดําเนินการตาม  - ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

(www.moi.go.th) เว็บไซต ภายใน (moinet) เว็บไซตสํานักงานปลัด ภารกิจและการ รองขอ/ตามภารกิจ แบงเปน

ไ
เครือขายภายใน (moinet) กระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) รองขอจาก  - ศึกษาวิเคราะหความตองการ ละ 25%)

เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเท หนวยงาน ในการเผยแพรขอมูล และ หาก

มหาดไทย (www.smoi.go.th) และการสื่อสาร (www.ict.moi.go.th) บริการอิเล็กทรอสตาม คาเปาหมาย 100)

และเว็บไซตของศูนยเทคโน วัตถุประสงคของหนวยงาน

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   - ออกแบบระบบใหทันสมัย

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

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - ปรับปรุง/พัฒนาเว็บเพจ

ตามแบบหรือแนวทางที่กําหนด

  - ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ 

และแกไข

  - ใชงานจริง ประสานแกไข

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามภารกิจและ

การรองขอจากหนวยงาน

(54 เรื่อง)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

3. การเผยแพรขอมูลของ ดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน รอยละของการ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

หนวยงานในสังกัด สป.มท. ในสังกัด สป.มท. ในเว็บไซตหอินเทอรเน็ต นําเขาขอมูล   - ไดรับแจงจากหนวยงาน ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

ในเว็บไซตอินเทอรเน็ต (www.moi.go.th)     เว็บไซต รายงานเพิ่ม ที่รองขอ/ตามภารกิจ แบงเปน

ไ
(www.moi.go.th) เว็บไซต สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รอยละ 100)  - ศึกษาวิเคราะหความตองการ ละ 25%)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.smoi.go.th) ในการเผยแพรขอมูล และ หาก

(www.smoi.go.th) และเว็บไซตเครือขายภายใน (moinet) บริการอิเล็กทรอนิกสตาม คาเปาหมาย 100)

และเว็บไซตเครือขายภายใน วัตถุประสงคของหนวยงาน

(moinet)  - ทําการ Scan หรือปรับปรุง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ขอมูลใหอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส

 - ทําการเผยแพรขอมูลผาน

เครือขายภายในหรือเครือขาย

ภายนอกตามความประสงค

ของผูรับบริการ

  - ทดสอบ ตรวจสอบ และแกไข

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามภารกิจและ

การรองขอจากหนวยงาน

(214 เรื่อง)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

4. ถายทอดสดการประชุม ดําเนินการถายทอดสดการประชุม รอยละของการ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ผานระบบ Video ตาง ๆ ผานระบบ Video Streaming ถายทอดการ  - ไดรับสําเนาหนังสือแจงจาก ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

Streaming ประชุม กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร แบงเปน

ไ
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 (รอยละ 100)  - จัดเตรียมอุปกรณสําหรับ ละ 25%)

การใชงานถายทอดสด หาก

 - ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร คาเปาหมาย 100)

แมขาย ใหพรอมใชงาน

 - ทําการถายทอดสดการประชุม

 - จัดทําระบบการถายทอด

การประชุมยอนหลัง

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามภารกิจ

(31 ครั้ง)

5. การตรวจสอบเว็บไซต ดําเนินการตรวจสอบเว็บไซตที่มีหัวขอ/ รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอน ดังนี้  100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น ประเด็นหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย ความสําเร็จใน  - คนหาที่อยูเว็บไซต (URL) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

สถาบันพระมหากษัตริย การตรวจสอบ ที่มีขอความ รูปภาพ Clip Video แบงเปน

ไ
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 (รอยละ 100) ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น ละ 25%)

(มีตอ) สถาบันพระมหากษัตริย หาก

 -จัดเก็บขอมูลเปนรายสัปดาห คาเปาหมาย 100)

 -รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน

 -สงใหกับสํานักกิจการความ

มั่นคงภายใน
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

5. การตรวจสอบเว็บไซต ไตรมาสที่ 2

ที่มีหัวขอ/ประเด็นหมิ่น ดําเนินการตามภารกิจ

สถาบันพระมหากษัตริย (796 เว็บเพจ)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

(ตอ)

6. การใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต ดําเนินการใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตขอ รอยละของจํานวน ระบบ 1 - ดําเนินการเอง ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ของหนวยงาน/จังหวัด หนวยงาน/จังหวัด ผูเขาเยี่ยมชม ดําเนินการตามภารกิจ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เว็บไซต (1,535,117 ครั้ง) แบงเปน

ไ
(รอยละ 100) ละ 25%)

หาก

 คาเปาหมาย 100)

7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25.00 25 50.00 -                     -   -            -        0 0.00

และพัฒนาระบบงานสาร และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ หนวยงานที่รองขอ  -ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

สนเทศ (Application) (Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะ (รอยละ 100)   - ศึกษาและวิเคราะหความ แบงเปน

 ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน งานตามที่หนวยงานรองขอ ตองการของผูใชการประมวลผล ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทางดานขอมูลเขา (input) หาก

(มีตอ) ขอมูลออก (output) คาเปาหมาย 100)

 - ออกแบบโครงสรางของขั้นตอน

การดําเนินงาน  (Flow Chart)

ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบ

รายงาน  ออกแบบหนาจอ

โปรแกรม
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

7. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ    - พัฒนาโปรแกรมโดยสราง

และพัฒนาระบบงานสาร โปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว/

สนเทศ (Application) ปรับปรุง/เพิ่มเติม

 ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  - ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โปรแกรมที่พัฒนา

(มีตอ)   - จัดทําคูมือการใชงานของ

โปรแกรม

  - สงมอบระบบงาน

 -การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปญหา

ใหกับผูใชงาน

ไตรมาสที่ 2

 - ดําเนินการตามการรองขอ

จากหนวยงาน 3 ระบบ

1. ระบบติดตามประเมินผล

การดําเนินการงานตามแผน

ยุทธศาสตร สป.มท. (สนผ.)

2. ระบบขอมุลแบบสํารวจความ

พึงพอใจตอคุณภาพการให

บริการของ ศสส.สป.

3.ระบบรายงานงบประมาณ

การแกไขปญหาความเดือดรอน

เรงดวนของประชาชน
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ แลรอยละของหนวยงาน ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25.00 25 50.00 -                     -   -            -        0 0.00

และวางแผนระบบโครงสราง วางแผนระบบโครงสรางและการจัดการ ที่รองขอ  -ไดรับแจงจากหนวยงานที่รองขอ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และการจัดการฐานขอมูลและ ฐานขอมูลและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (รอยละ 100)  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห ทําครบตามเวลาเฉลี่ยถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Application) ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ความตองการตามความประสงค การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

(Application) ใหเหมาะสม ตามที่หนวยงานรองขอ ของหนวยงาน หากทํางานได

กับลักษณะงาน  - ออกแบบและวางแผนระบบ คาเปาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โครงสรางและการจัดการฐาน

(มีตอ) ขอมูลของระบบงานสารสนเทศ

 (Application ) ตามความ

ประสงคของหนวยงาน

 -พัฒนาระบบโครงสราง และ

การจัดการ ฐานขอมูลของระบบ

งานสารสนเทศ (Application ) 

ตามที่ไดออกแบบไวปรับปรุง/

เพิ่มเติม
 -ทดสอบการใชงาน และติดตั้ง

ระบบบที่พัฒนา

 -จัดทําคูมือการใชงานของระบบ

 -สงมอบระบบงาน

 - การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา 

ประสานงานและแกไขปญหา

ใหกับผูใชงาน



55

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

8. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ  ไตรมาสที่ 2

และวางแผนระบบโครงสราง  - ดําเนินการตามการรองขอ

และการจัดการฐานขอมูลและ จากหนวยงาน 3 ระบบ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 1. ระบบติดตามประเมินผล

(Application) ใหเหมาะสม การดําเนินการงานตามแผน

กับลักษณะงาน ยุทธศาสตร สป.มท. (สนผ.)

(ตอ) 2. ระบบขอมุลแบบสํารวจความ

พึงพอใจตอคุณภาพการให

บริการของ ศสส.สป.

3.ระบบรายงานงบประมาณ

การแกไขปญหาความเดือดรอน

เรงดวนของประชาชน

9. งานศึกษา วิเคราะห ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน และพัฒนาระบบงานสนับสนุน หนวยงานที่รองขอ  - ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน (Back Office, (รอยละ 100) รองขอ แบงเปน

ไ(Back Office, Font Office) Font Office) ตามที่หนวยงานรองขอ   - ศึกษาและวิเคราะหความ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตองการของผูใช การประมวลผล หาก

(มีตอ) ทางดานขอมูลเขา (Input) คาเปาหมาย 100)

 ขอมูลออก (output)

  - ออกแบบโครงสรางของขอมูล 

ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow

Chart) ออกแบบฐานขอมูล

ออกแบบรายงาน ออกแบบ

หนาจอโปรแกรม
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9. งานศึกษา วิเคราะห  - พัฒนาโปรแกรมโดยสราง

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน โปรแกรม ตามที่ไดออกแบบไว/

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง/เพิ่มเติม

(Back Office, Font Office)   - ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โปรแกรมที่พัฒนา

(ตอ)   - จัดทําคูมือการใชงานของโปรแกรม

  - สงมอบระบบงาน

  - การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปญหา

ใหกับผูใชงาน

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามการรองขอ

 -หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

2. ปรับปรุงโครงสราง 76 จังหวัด

3. อุบรมการใชงานสารบรรณฯ

ตั้งแต ก.พ.-มี.ค.64 จํานวน 32 จังหวัด

10. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

และพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หนวยงานที่รองขอ   - ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

ภูมิศาสตร (GIS) (GIS) ตามที่หนวยงานรองขอ (รอยละ 100) รองขอ แบงเปน

ไระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - ศึกษาและวิเคราะหความ ละ 25%)

(มีตอ) ตองการของผูใช การประมวลผล หาก

ทางดานขอมูลเขา (Input) คาเปาหมาย 100)

 ขอมูลออก (output)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

10. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ   - ออกแบบโครงสรางของขอมูล 

และพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow

ภูมิศาสตร (GIS) Chart) ออกแบบฐานขอมูล

(ตอ) ออกแบบรายงาน ออกแบบ

หนาจอระบบ

 - พัฒนาระบบโดยสรางระบบ

ตามที่ไดออกแบบไว/ปรับปรุง/

เพิ่มเติม

  - ทดสอบการใชงานและติดตั้ง

ระบบที่พัฒนา

  - จัดทําคูมือการใชงานของ

ระบบ

  - สงมอบระบบ

ไตรมาสที่ 2

ไมมีการดําเนินการเนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ



58

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

11. เปนศูนยกลางประสาน ดําเนินการประสานขอมูลสารสนเทศของ รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

ขอมูลสารสนเทศของกระทรวง กระทรวงมหาดไทยจังหวัดและกลุมจังหวัด หนวยงานที่รองขอ  - ไดรับแจงจากหนวยงานที่ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

มหาดไทย จังหวัดและกลุมจังหวัด (รอยละ 100) รองขอ แบงเปน

ไระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห ละ 25%)

ความตองการตามความประสงค หาก

ของหนวยงาน คาเปาหมาย 100)

 - ประสานขอขอมูลจาก

หนวบงานที่เปนเจาของขอมูล

 - ติดตอขอรับขอมูลจาก

หนวยานที่เปนเจาของขอมูล

 - นําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุง

ตามความตองการ

 - สงมอบขอมูล

ไตรมาสที่ 2

ไมมีการดําเนินการเนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ



59

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

12. ดูแลระบบงานศูนยขอมูล ดูแลระบบงานศูนยขอมูลเพื่อการบริหาร รอยละของ ระบบ 1 - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

เพื่อการบริหารและวางแผน และวางแผนพัฒนาของกระทรวง หนวยงานที่รองขอ  -รับแจงจากหนวยงานที่รองขอ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

พัฒนาของกระทรวงมหาดไทย มหาดไทย (รอยละ 100)  - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห แบงเปน

ไ
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ความตองการตามความประสงค ละ 25%)

ของหนวยงาน หาก

  - พัฒนา และปรับปรุงขอมูล คาเปาหมาย 100)

ตามความตองการ

 -ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข

 - สงมอบระบบงานเพื่อใชงาน

  - การบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา

ประสานงานและแกไขปญหาใหกับผูใชงาน

ไตรมาสที่ 2

ไมมีการดําเนินการเนื่องจาก

ไมมีหนวยงานรองขอ

13. งานบริหารจัดการและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียน รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง ดําเนินการตรวจสอบและ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

สอบการใชทรัพยากรในระบบ ใหกับผูขอใชเครือขายมหาดไทย การตรวจสอบ ลงทะเบียนใหกับผูชอใช ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

Internet (Authentication) (รอยละ 100) เครือขายมหาดไทย แบงเปน

ไ
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 กําหนดขั้นตอนดังนี้ ละ 25%)

(มีตอ)  - รับเอกสารการลงทะเบียน หาก

ของผูใชเครือขาย คาเปาหมาย 100)

 - ผูขอใชเครือขายลงทะเบียนผานเว็บไซต

 - ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสารโดยตองมีผูบังคับรับรอง



60

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

13. งานบริหารจัดการและตรวจ  - ตรวจสอบและทําการอนุญาต

สอบการใชทรัพยากรในระบบ ใหผูชอใชเครือขายสามารถ

Internet (Authentication) ใชงานเครือขายมหาดไทย

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -แจงผูชอใชบริการเครือขาย

(ตอ) สามารถใชงานได

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ

(40 คน)

14. งานติดตั้ง บริหารจัดการและ ดําเนินการติดตั้ง บริหารจัดการและบํารุง รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร รักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย หนวยงานที่รองขอ   - ติดตั้งเครื่องแมขาย ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

แมขาย (รอยละ 100)   - ตรวจสอบระบบการใชงาน แบงเปน

ไ
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - บํารุงรักษาตามแผนงาน ละ 25%)

  - รายงานผลการซอมตาม หาก

แบบ รต.4.1 และแบบ รต.4.3 คาเปาหมาย 100)

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ

(ไมม)ี



61

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

15. งานบริหารจัดการและบํารุง ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

รักษาและติดตั้งระบบปองกัน และติดตั้งระบบปองกันไวรัส หนวยงานที่รองขอ  - รับแจงจากผูขอใชบริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

ไวรัสคอมพิวเตอร (รอยละ 100)  - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ แบงเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องที่จะติดตั้ง ละ 25%)

 -ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส หาก

NOD32 คาเปาหมาย 100)

 - ทําการอัปเดทโปรแกรม

ปองกันไวรัสใหเปนปจจุบัน

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ

(200 เครื่อง)

16. งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน หนวยงานที่รองขอ  -รับแจงการซอมบํารุงทางโทรศัพท ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

คอมพิวเตอรของกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  -ลงทะเบียนการขอรับบริการ แบงเปน

มหาดไทยและสํานักงาน จากกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ละ 25%)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  - ดําเนินการตรวจซอมเครื่อง หาก

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 คอมพิวเตอร/อุปกรณเครือขาย คาเปาหมาย 100)

  - ทดสอบการใชงาน

 -สงมอบเครื่องคอมพิวเตอร/

อุปกรณคืนใหกับผูขอรับบริการ

 - รายงานผลการซอมตามแบบ

รต.4.1 และแบบ รต.4.3

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ 

จํานวน 120 ครั้ง
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

17.งานบํารุงรักษาระบบเครือขาย ดําเนินการบํารุงรักษาเครือขายใหบริการ รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ใหบริการภาครัฐ (GIN) และระบบ ภาครัฐ (GIN) และระบบรักษาความ หนวยงานที่รองขอ   - รับแจงจากผูขอใชบริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

รักษาความปลอดภัยระบบ ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขา (รอยละ 100)  -ทําการติดตั้งระบบเครือขาย แบงเปน

ไ
คอมพิวเตอรและเครือขาย สารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย ใหบริการภาครัฐ (GIN) ละ 25%)

สารสนเทศ ภายในกระทรวง  - ตรวจสอบการใชงานระบบ หาก

มหาดไทย เครือขายใหบริการภาครัฐ (GIN) คาเปาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - รายงานผลการซอมตาม

แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ (1 ครั้ง)

18.งานบริหารจัดการและบํารุงรักษา ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา รอยละของ ระบบ 1  - ดําเนินการเอง กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 -                     -   -            -        0 0.00

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ หนวยงานที่รองขอ   - รับแจงจากผูขอใชบริการ ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 1(มี 4 ไตร

อุปกรณตอพวงภายในของ ตอพวงภายในของกระทรวงมหาดไทย  -ทําการติดตั้งระบบเครือขาย แบงเปน

ไ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหบริการภาครัฐ (GIN) ละ 25%)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  - ตรวจสอบการใชงานระบบ หาก

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เครือขายใหบริการภาครัฐ (GIN) คาเปาหมาย 100)

  - รายงานผลการซอมตาม

แบบ รต.41 และแบบ รต.4.3

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตามคํารอขอ(15 ครั้ง) 
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

19. โครงการจางบํารุงรักษา ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการ 1 ระบบ 1,300,000.00 กําหนดรอยละในการติดตาม 8 79 87 8 79 87 541,666.69           -   541,666.69 41.67             -   41.67       

ระบบเว็บไซต (Web Server) บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ (1ต.ค.63-30ก.ย.64) ไตรมาส 1-4 (12 เดือน) ครบกระบวนงาน (ทุกขั้นตอน)ได 100

และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (12 เดือน) (ระยะเวลา 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

 (E-Mail Server) (มีตอ)  - จัดทํา TOR 20 %   - จัดทํา TOR = 20%

ระยะเวลา เริ่ม ต.ค.63 ถึง  - จัดหาผูรับจาง 40 %   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

ก.ย.64  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %  - ลงนามสัญญา  = 24%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ. 116/2564  - กํากับตรวจสอบผูรับจาง (งวดละ2%) 15 %   - กําหนดแนวทางการ

ลว.9 ธ.ค.63 ระยะเวลา 1 ต.ค.  - ตรวจรับงาน ('งวดละ 2%) 15% ดําเนินงาน =12 %

ถึง 31 ธ.ค. 63 รวม 3 เดือน   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

 รวมเงินทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท รวม 12 งวด (12%)

งวดที่ 1-4 งวดละ 108,333.34 บาท  -ตรวจรับงาน 12 งวด =12%

จํานวน 4 เดือน รวม433,333.36 บาท ไตรมาสที่ 2

งวดที่ 5-12 งวดละ 108,333.33 บาท 1. กํากับตรวจสอบผูรับจาง

จํานวน 8 เดือน=8666,666.64 บาท รวม 3 งวด ๆ ละ 1%= 3%

บริษัท โซลูชั่นส ดิจิทัล จํากัด 2. ตรวจรับงานจํานวน 5 งงด

ๆ ละ 1 %=5 % (ต.ค.63-ก.พ.64)

20.จางบํารุงรักษาและซอมแซม ดําเนินการจางที่ปรึกษาทําการบํารุงรักษ - ระบบ 1 1,327,573 1,988,550 กําหนดรอยละในการติดตาม 7 73 80 7 73 80 441,900               -   441,900     22.22     0 22.22

แกไขคอมพิวเตอรแมขายและ และซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร (ม.ค.64-ก.ย.64=9 งวด) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

อุปกรณกระจายสัญญาณ แมขาย และอุปกรณกระจายสัญญาณ งวดละ 220,950 บาตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

ระยะ 1ต.ค.63-31ธ.ค.63 (ครั้ง 1) กระบวนการ ดังนี้ (ครั้งที่ 2)   - จัดทํา TOR = 20%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ 117/2564   - จัดทํา TOR 20 % (ต.ค.63-ธ.ค.63=3 งวด)   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

ลว.9 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63   - จัดหาผูรับจาง 40 % งวดละ 220,950 บา - ลงนามสัญญา  = 23%

(มีตอ)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

20.จางบํารุงรักษาและซอมแซม   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % (ครั้งที่ 1)   - กําหนดแนวทางการ

แกไขคอมพิวเตอรแมขายและ   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง 15 % ดําเนินงาน =10 %

อุปกรณกระจายสัญญาณ  - ตรวจรับงาน 15 %   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

1 ต.ค.62-31 ธ.ค.63 รวม 3 เดือน รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

รวมเงินทั้งสิ้น 662,950.-บาท  -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

งวดละ 220,950 บาท ไตรมาสที่ 1

จาก บริษัท แอพเวิรคส จํากัด 1. จัดทํา TOR  = 20 %

ระยะ 1ม.ค.64-30ก.ย.64 (ครั้ง 2) 2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

สัญญาเลขที่ ศสส.จ 147/2564 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

ลว.30 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.64 (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

ถึง 30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

รวมเงินทั้งสิ้น 1,988,550.-บาท ไตรมาสที่ 2

งวดละ 220,950 บาท 1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

จาก บริษัท แอพเวิรคส จํากัด รวม 3 งวดๆละ 1%=3% (ม.ค.64-มี.ค.64)

(ตอ) 2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

21. เชาใชบริการ Software ดําเนินการเชาใชบริการ Software Arc - ระบบ 1 267,500 267,500 กําหนดรอยละในการติดตาม 16 58 74 16 58 74 111,458.30           -   111,458.30 41.67     0 41.67

ArcGIS online GIS online กระบวนการขั้นตอนดังนี้ (12 เดือน)  - จัดทํา TOR = 15%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - จัดทํา TOR 20 % (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)  - จัดหาผูรับจาง  = 15%

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 6/2564   - จัดหาผูรับจาง 40 %  - ลงนามสัญญา  = 20%

ลงวันที่ 30 พ.ย.63 เริ่มวันที่   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 % - กําหนดแนวทางการ

1ต.ค.63-30 ก.ย.64รวม 12 เดือน   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง (งวดละ 15 % ดําเนินงาน =2 %

รวมเงินทั้งสิ้น 267,500.- บาท  - ตรวจรับงาน (งวดละ 1%) 15 %   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

งวดที่ 1-11 งวดละ 22,291.66 บาท รวม 12 งวด (24%)

งวดที่ 12 =22,291.74 บาท -ตรวจรับงาน 12งวด =24 %

จากบริษัท จีไอเอส จํากัด ไตรมาสที่ 2

1. คณะกรรมการกํากับตรวจ

สอบการทํางานของผูรับจาง 

งวดที่ 4-6(ม.ค.64-มี.ค.64) 

งวดลt 2% จํานวน3 งวด=6%

2. ตรวจรับงาน 5 งวด ๆ ละ 2 % 

 ต.ค.63-ก.พ.64 จํานวน 5 งวด

งวดละ2%' =10 %
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

22..เชาใชบริการสื่อสัญญาณ ดําเนินการเชาใชสื่อสัญญาณขอมูล - 1 ระบบ 24,000,000 18,000,000 กําหนดรอยละในการติดตาม 7 73 80 7 73 80 4,000,000            -   4,000,000   22.22     0 22.22

ขอมูลระบบอินเตอรเน็ตแบบ อินเตอรเน็ตแบบองคกรพรอมอุปกรณ (12 เดือน) (9 เดือน) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

องคกรพรอมอุปกรณบริหาร บริหารจัดการ (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) ตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

จัดการ   - จัดทํา TOR 20 % (ครั้งที่ 2)   - จัดทํา TOR = 20%

ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย.64 แบงเป   - จัดหาผูรับจาง 40 %   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

สัญญาเลขที่ 10/2564 (ครั้งที1่)   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %  - ลงนามสัญญา  = 23%

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง 15 %   - กําหนดแนวทางการ

1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63รวม 3 เดือน   - ตรวจรับงาน 15% ดําเนินงาน =10 %

รวมเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

งวดละ 2,000,000 บาท รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด  -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

ไตรมาสที่ 1

สัญญาเลขที่ 17/2564 (ครั้งที2่) 1. จัดทํา TOR  = 20 %

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ 2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

รวมเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

งวดละ 2,000,000 บาท 4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ไตรมาสที่ 2

1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

รวม 3 งวดๆละ 1%=3% (ม.ค.64-มี.ค.64)

2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

23. โครงการจางบํารุงรักษา ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม - ระบบ 1 16,400,000 12,230,100 กําหนดรอยละในการติดตาม 7 73 80 7 73 80 2,717,800            -   2,717,800   22.22     0 22.22

ระบบความปลอดภัยดานสารสนเทศ แกไขระบบรักษาความปลอดภัยดาน ครั้งที่ 2 (9 เดือน) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

และการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) ตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย.64 แบงเป   - จัดทํา TOR 20 %   - จัดทํา TOR = 20%

(ครั้งที่ 1)   - จัดหาผูรับจาง 40 %   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

สัญญาเลขที่ 8/2564 (ครั้งที1่)   - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %  - ลงนามสัญญา  = 23%

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง 15 %   - กําหนดแนวทางการ

1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63รวม 3 เดือน   - ตรวจรับงาน 15% ดําเนินงาน =10 %

รวมเงินทั้งสิ้น 4,100,000 บาท   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

งวดที่ 1-2=งวดละ 1,366,666.67 บาท รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

จํานวน 2งวด รวม 2,733,333.34 บาท  -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

งวดที่ 3= 1,366,666.67บาท ไตรมาสที่ 1

จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 1. จัดทํา TOR  = 20 %

2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

สัญญาเลขที่ 16/2564 (ครั้งที่ 2) 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

รวมเงินทั้งสิ้น 12,230,100 บาท ไตรมาสที่ 2

งวดละ 1,358,900 บาท (9 งวด) 1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด รวม 3 งวดๆละ 1%=3% (ม.ค.64-มี.ค.64)

2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)
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กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

24. โครงการจางบํารุงรักษาและ ดําเนินการจางบํารุงรักษาและซอมแซม - ระบบ 1 8,200,000 กําหนดรอยละในการติดตาม 0 0 0 0 0 0 -                     -   -            -        0 0.00

ซอมแซมแกไขระบบสารบรรณ แกไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (6 เดือน) ไตรมาส 1-4 (12 เดือน)

อิเล็กทรอนิกสของ สป.มท. ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เม.ย.63-ก.ย.63) ตามสัญญา 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

ระยะเวลา ต.ค.63-ก.ย.64 แบงเปน   - จัดทํา TOR 20 %   - จัดทํา TOR = 20%

  - จัดหาผูรับจาง 40 %   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 10 %  - ลงนามสัญญา  = 24%

  - กํากับตรวจสอบผูรับจาง 15 %   - กําหนดแนวทางการ

  - ตรวจรับงาน 15% ดําเนินงาน =12 %

  - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

รวม 12 งวด (12%)

 -ตรวจรับงาน12 งวด =12 %

ไตรมาสที่ 2

อยูระหวางดําเนินการ
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

1.การเชาใชบริการชองสัญญาณ ใชเปนอุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 26,880,000 20,160,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 6 73 79 6 73 79 4,480,000             -   4,480,000  22.22       0 22.22

ดาวเทียมยานความถี่ C-Band เชื่อมโยงระบบสื่อสารขอมูล (Internet) ของการดําเนิน (9 เดือน 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) (รอยละ ของ 9 เดือน ม.ค.64-ก.ย.64) (ม.ค.64-ก.พ.64)

จํานวน 7/18 Transponder ผานระบบสื่อสารดาวเทียมจากเครือขาย โครงการในการ เดือนละ 2,240,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ หลักของ มท. ไปยังสําหรับพระตําหนัก     ปรับปรุงสถานี (ครั้งที่ 2 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

7 ธันวามคม 2563 เริ่มวันที่ ภูพิงคราชนิเวศน  ภูพานราชนิเวศน ทักษิณ สื่อสารดาวเทียม 3. ลงนามสัญญา =23%

1 ต.ค.63-31ธ.ค.63 รวม 3 เดือน (ครั้งที่ 1) ราชนิเวศน วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับภาคพื้นดินจํานวน 4. ตรวจรับ 9 งวด ๆ ละ

รวมเงินทั้งสิ้น 6,720,000.- บาท โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม 2สถานี รถสื่อสาร 3% รวม 27%

งวดละ 2,240,000.- บาท เคลื่อนที่เร็ว 2 คัน ไตรมาส 1

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) และรถบัญชาการ 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

เหตุการณแบบ 2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

ครั้งที่ 2 บูรณการ 1 คัน 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

สัญญาเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ เลขที่ 18/2564 =23%

30 ธันวามคม 2563 เริ่มวันที่ ไตรมาส 2

1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 1. ไดตรวจรับงวดที่ 1-2

รวมเงินทั้งสิ้น 20,160,000.- บาท (ม.ค64.-ก.พ.64) งวดละ 3% =6% 

งวดละ 2,240,000.- บาท
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)

2.การเชาใชบริการระบบสื่อสาร ใชเปนอุปกรณระบบสื่อสารผานดาวเทียม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 1,365,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 0 100 100 0 100 100 1,365,000             -   1,365,000  100.00     0 100

ผานดาวเทียมพรอมอุปกรณและ พรอมชองสัญญาณยานความถี่ C-Band ในการเชื่อมโยงและ (3 เดือน 1ต.ค.63-31 ธ.ค.63) (รอยละ ของ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.63)

การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ เชื่อมโยงและวางเครือขายสื่อสารขอมูลภาพ วางเครือขาย เดือนละ 455,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเสียงของ มท. สนับสนุนการบริหาร สื่อสารขอมูลภาพ (ครั้งที่ 1) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

(กปร.) (มีตอ) ราชการของศูนยการศึกษาการพัฒนาอัน และเสียงของ มท. 3. ลงนามสัญญา =26%

สัญญาเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ เนื่องมาจากพระราชดําริและสํานักงาน สนับสนุนการ 4. ตรวจรับ 3 งวดๆ ละ

15 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ กปร. ในสวนภูมิภาค จํานวน ๘ แหง บริหารราชการ 8% รวม 24%

1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63 รวม 3 เดือน ของศูนยการ ไตรมาส 1

(ครั้งที่ 1) พัฒนาอันเนื่องมา 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

2.การเชาใชบริการระบบสื่อสาร จากพระราชดําริ 2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

ผานดาวเทียมพรอมอุปกรณและ และสํานักงาน กปร. 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63

การบํารุงรักษาสําหรับโครงการ ในสวนภูมิภาค เลขที่ 30/2564

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 8 แหง 4. ไดตรวจรับงวดที่ 1-3

(กปร.) (ตอ) อยางตอเนื่อง (ต.ค.-ธ.ค.63) 8% รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 1,365,000.- บาท ไตรมาส 2

งวดละ 455,000.- บาท จาก ไดดําเนินการตรวจรับพัสดุ

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) เรียบรอยแลว ไตรมาส 1

(จบโครงการ) จบโครงการไตรมาส 1

3.การเชาใชบริการระบบเชื่อมโยง ใชเปนอุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 1,113,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 0 100 100 0 100 100 1,113,000             -   1,113,000  100.00     0 100.00

ระบบสื่อสารขอมูลแบบไรสาย เชื่อมโยงระบบสื่อสารขอมูล (Internet) เชื่อมโยงระบบ (3 เดือน 1ต.ค.63-31 ธ.ค.63) (รอยละ ของ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.63)

(Wireless LAN) ผานดาวเทียม ผานระบบสื่อสารดาวเทียมจากเครือขาย สื่อสารขอมุล อัตราเดือนละ 371,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สําหรับพระตําหนักภูพิงคราช หลักของ มท. ไปยังสําหรับพระตําหนัก (Internet) ผาน (ครั้งที่ 1) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

นิเวศน ภูพานราชนิเวศน ภูพิงคราชนิเวศน  ภูพานราชนิเวศน ระบบสื่อสารดาวเทียม 3. ลงนามสัญญา =26%

ทักษิณราชนิเวศน วังไกลกังวล ทักษิณ ราชนิเวศน วังไกลกังวล  และ จากเครือขายหลัก 4. ตรวจรับ 3 งวดๆ ละ

และอาคารที่ประทับโครงการ อาคารที่ประทับ โครงการชลประทาน ของ มท. ไปยัง 8% รวม 24%

ชลประทานจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สําหรับพระตําหนัก ไตรมาส 1

ภูพิงคราชนิเวศน 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ 31/2564 ลงวันที่ ภูพานราชนิเวศน 2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

15 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ ทักษีณราชนิเวศน 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63

1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63 รวม 3 เดือน(ครั้งที่ 1) วังไกลกังวล และ เลขที่ 31/2564  =26%

รวมเงินทั้งสิ้น 1,113,000.- บาท อาคารที่ประทับ 4. ไดตรวจรับงวดที่ 1-3

งวดละ 371,000.- บาท โครงการชล (ต.ค.-ธ.ค.63) 8% รวม 24%

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) ประทาน จังหวัด ไตรมาส 2

เชียงใหม ไดดําเนินการตรวจรับพัสดุ

เรียบรอยแลว ไตรมาส 1

จบโครงการไตรมาส 1
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

4.การเชาใชวงจรเชื่อมโยงระบบ เพื่อสนับสนุนระบบกลองโทรทัศนวงจรปด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 13,410,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 6 73 79 6 73 79 2,980,000             -   2,980,000  22.22       0 22.22

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ในการเชื่อมโยง (9 เดือน 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) (รอยละ ของ 9 เดือน ม.ค.64-ก.ย.64) (ม.ค.64-ก.พ.64)

.ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถเชื่อมโยงใชในการเฝาระวังและ ระบบกลอง อัตราเดือนละ 1,490,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ ติดตามสถานการณในทุกสถานที่ ๕ จังหวัด โทรทัศนวงจรปด (ครั้งที่ 2) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

7 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ ชายแดนภาคใตที่ติดตั้งกลองโทรทัศน 3. ลงนามสัญญา =23%

1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63 รวม 3 เดือน (ครั้งที่ 1) วงจรปด (CCTV) ได 4. ตรวจรับ 9 งวด ๆ ละ

รวมเงินทั้งสิ้น 4,500,000.- บาท 3% รวม 27%

งวดละ 1,500,000.- บาท ไตรมาส 1

กับบริษัท ทีโอที จํากัด 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

สัญญาเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

30 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ เลขที่ 22/2564 =23%

1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน (ครั้งที่ 2) ไตรมาส 2

รวมเงินทั้งสิ้น 13,410,000.- บาท 1. ไดตรวจรับงวดที่ 1-2

งวดละ 1,490,000.- บาท (ม.ค64.-ก.พ.64) งวดละ 3% =6% 

กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควบกับ CAT เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

5.โครงการเชาใชบริการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการสื่อสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 2,849,994 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 6 73 79 6 73 79 633,332                -   633,332     22.22       0 22.22

ขอมูลบนเครือขายไรสายความ ของ มท. ใหมีประสิทธิภาพสูง สามารถ ในการบูรณาการ (9 เดือน) (รอยละ ของ 9 เดือน ม.ค.64-ก.ย.64) (ม.ค.64-ก.พ.64)

เร็วสูง 4G LTE บูรณาการการใชงานขอมูลภาพและเสียงได การใชงานขอมูลภาพ (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 1. จัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 18/2564 ทั้งขณะอยูประจําที่และขณะเคลื่อนที่ และเสียงไดทั้งอยู งวดละ 316,666.- บาท 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

ลงวันที่ 9 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บนเครือขาย ประจําที่และขณะ (ครั้งที่ 2) 3. ลงนามสัญญา =23%

(1 ต.ค.63-31ธ.ค.63 รวม 3เดือน (ครั้งที่ 1) ไรสายความเร็วสูง ๔G LTE สนับสนุนการ เคลื่อนที่ครอบคลุม 4. ตรวจรับ 9 งวด ๆ ละ

รวมทั้งสิ้น 960,000 บาท ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การให ทุกพื้นทั่วประเทศ 3% รวม 27%

งวดละ 320,000 บาท ความชวยเหลือประชาชน และการบริหาร ไตรมาส 1

จากบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น ราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

เอ็นจิเนียริ่ง เซลลส แอนด เซอรวิส กระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐของ 2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

จํากัด ประเทศ 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

เลขที่ 23/2564 =23%

สัญญาเลขที่ ศสส. 23/2564 ไตรมาส 2

ลงวันที่ 30 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1. ไดตรวจรับงวดที่ 1-2

(1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) รวม 9 เดือน (ครั้งที่ 2) (ม.ค64.-ก.พ.64) งวดละ 3% =6% 

รวมทั้งสิ้น 2,849,994.- บาท
งวดละ 316,666.- บาท

จากบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น 

เอ็นจิเนียริ่ง เซลลส แอนด เซอรวิส 

จํากัด
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

6.โครงการเชาใชบริการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการสื่อสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 1,470,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 10 76 86 10 76 86 612,500                -   612,500     41.67       0 41.67

บนเครือขายไรสายความเร็วสูง ของ มท. ใหมีประสิทธิภาพสูง สามารถ ในการปองกันการ (12 เดือน) (รอยละ ของ 12 เดือน ต.ค.63-ก.ย.64) ( ต.ค.63-ก.พ.64)

4G LTE ของศูนยเทคโนโลยีสาร บูรณาการการใชงานขอมูลภาพและเสียงได ขัดของของอุปกรณ งวดละ 122,500.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สนเทศและการสื่อสารเขต 4 UNITทั้งขณะอยูประจําที่และขณะเคลื่อนที่ ระบบเครือขายสื่อสาร 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บนเครือขาย และระบบดาวเทียม 3. ลงนามสัญญา =26%

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 25/2564 ไรสายความเร็วสูง ๔G LTE สนับสนุนการ ดวยบํารุงรักษาเชิง 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

ลงวันที่ 9 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย การให ปองกันใหอยูในสภาพ รวม 24%

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 รวม12เดือน ความชวยเหลือประชาชน และการบริหาร ที่สามารถใชงาน ไตรมาส 2

งวดละ 122,500 บาท ราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ตลอดเวลา 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รวมเปนเงิน 1,470,000 บาท กระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐของ  ไดตรวจรับพัสดุ ต.ค.63-ก.พ.64 

จากบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น ประเทศ จํานวน 5 งวด ๆ ละ 2%

เอ็นจิเนียริ่ง เซลลส แอนด เซอรวิส จํากัด  รวม 10%

7.จางบํารุงรักษาซอมและแกไข จัดหาอุปกรณระบบเครือขายสื่อสารและ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 12,960,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 6 73 79 6 73 79 2,880,000             -   2,880,000  22.22       0 22.22

เครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม ระบบดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชํารุด ในการปองกันการ (3 เดือน 1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63) (รอยละ ของ 9 เดือน ม.ค.64-ก.ย.64) (ม.ค.64-ก.พ.64)

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ขัดของของอุปกรณ เดือนละ 1,440,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ รวดเร็ว และปองกันการขัดของของ ระบบเครือขายสื่อสาร (ครั้งที่ 1) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

7 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ อุปกรณระบบเครือขายสื่อสารและ และระบบดาวเทียม 3. ลงนามสัญญา =23%

1 ต.ค.63-31ธ.ค.63 รวม 3 เดือน ระบบดาวเทียม ดวยการบํารุงรักษา ดวยบํารุงรักษาเชิง 4. ตรวจรับ 9 งวด ๆ ละ

(ครั้งที่ 1) รวมเงินทั้งสิ้น 4,320,000.- บา เชิงปองกัน ใหอยูในสภาพที่สามารถ ปองกันใหอยูในสภาพ 3% รวม 27%

งวดละ 1,440,000.- บาท ใชงานไดตลอดเวลา ที่สามารถใชงาน ไตรมาส 1

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ตลอดเวลา 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

(มีตอ) 2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

7.จางบํารุงรักษาซอมและแกไข 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

เครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม เลขที่ 18/2564 =23%

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 1 ไตรมาส 2

สัญญาเลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 1. ไดตรวจรับงวดที่ 1-2

7 ธันวาคม 2563 เริ่มวันที่ (ม.ค64.-ก.พ.64) งวดละ 3% =6% 

1 ม.ค.64-30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน  (ครั้งที่ 2)

รวมเงินทั้งสิ้น 12,960,000.- บาท

งวดละ 1,440,000.- บาท
บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด

(ตอ)

8.จางบํารุงรักษาซอมและแกไข จัดหาอุปกรณระบบเครือขายสื่อสารและ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 4,375,000 6,525,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 6 73 79 6 73 79 1,450,000             -   1,450,000  22.22       0 22.22

เครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม ระบบดาวเทียมมาทดแทนของเดิมที่ชํารุด ในการปองกันการ (9 เดือน 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) (รอยละ ของ 9 เดือน ม.ค.64-ก.ย.64) (ม.ค.64-ก.พ.64)

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 2 ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ขัดของของอุปกรณ เดือนละ 725,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

สัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ รวดเร็ว และปองกันการขัดของของ ระบบเครือขายสื่อสาร (ครั้งที่ 2) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

3ธันวาคม2563 เริ่มวันที่1ต.ค.63 อุปกรณระบบเครือขายสื่อสารและ และระบบดาวเทียม 3. ลงนามสัญญา =23%

ถึง 31ธ.ค.63รวม 3เดือน (ครั้งที่ 1) ระบบดาวเทียม ดวยการบํารุงรักษา ดวยบํารุงรักษาเชิง 4. ตรวจรับ 9 งวด ๆ ละ

รวมเงินทั้งสิ้น 2,175,000.- บาท เชิงปองกัน ใหอยูในสภาพที่สามารถ ปองกันใหอยูในสภาพ 3% รวม 27%

งวดละ 725,000.- บาท ใชงานไดตลอดเวลา ที่สามารถใชงาน ไตรมาส 1

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ตลอดเวลา 1. ไดจัดทํา TOR  =25 %

2. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง = 25%

สัญญาเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 3. ไดลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

30 ธันวาคม2563 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.64 เลขที่ 18/2564 =23%

ถึง 30 ก.ย.64รวม 9เดือน (ครั้งที่ 2) ไตรมาส 2

รวมเงินทั้งสิ้น 6,525,000.- บาท 1. ไดตรวจรับงวดที่ 1-2

งวดละ 725,000.- บาท (ม.ค64.-ก.พ.64) งวดละ 3% =6% 

บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9.จางบํารุงรักษาเครือขายวิทยุ มีระบบการรับแจง การติดตามและมีการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 1,800,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 10 76 86 10 76 86 750,000                -   750,000     41.67       0 41.67

สื่อสาร เพื่อการบริหาราชการแผนดิน มีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การซอมแซม ในการรับแจง (12 เดือน) (รอยละ ของ 12 เดือน ต.ค.63-ก.ย.64) ( ต.ค.63-ก.พ.64)

แผนดิน ของกระทรวงมหาดไทย และจัดหาอุปกรณมาทดแทนของเดิมที่ชํารุด การติดตาม การบํารุง งวดละ 150,000.- บาท 1. จัดทํา TOR  =25 %

ระยะที่ 1 (มีตอ) ที่ชํารุดขัดของในระบบ ใหสามารถ รักษาเชิงปองกัน 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

สัญญาเลขที่ 119/2564 ลงวันที่ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง การซอมแซม และ 3. ลงนามสัญญา =26%

9ธันวาคม2563 เริ่มวันที่1ต.ค.63 และมีภาพพรอมใชงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง จัดหาอุปกรณทดแทน 4. ตรวจรับ 12 งวด ๆ ละ 2%

ถึง 30 ก.ย.64รวม 12 เดือน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ของเดิมที่ชํารุดใน รวม 24%

รวมเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท ระบบ ใหสามารถ ไตรมาส 2

งวดละ 150,000.- บาท ใชงานไดอยางมี 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จากบริษัท เทเลคอม มิวนิเคชั่น ประสิทธิภาพตอเนื่อง  ไดตรวจรับพัสดุ ต.ค.63-ก.พ.64 

เอ็นจิเนียริ่ง เซลลส แอนด เซอรวิส จํากัด และมีภาพพรอม จํานวน 5 งวด ๆ ละ 2%

ใชงานตลอด24ชั่งโมง  รวม 10%

ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค

10.จางบํารุงรักษา แกไขและ จัดหาอุปกรณใหสามารถเชื่อมโยง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 390,000 -             กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 25 0 25 25 0 25 -                      -   -           -          0 0.00

ซอมแซมครุภัณฑและเชื่อมโยง เครือขายสื่อสาร ณ พระตําหนักทพิยพ ในการจัดหาอุปกรณ (รอยละ ของ 6 เดือน ต.ค.62-ม.ีค.63)

เครือขายสื่อสาร ณ พระตําหนัก พิมาน ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ ใหสามารถเชื่อมโยง 1. จัดทํา TOR  =25 %

ทิพยพิมาน และประสิทธิผลตลอด 24 ชั่วโมบง ทั้งใน เครือขายสื่อสาร ณ 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

สวนกลางและสวนภูมิภาค พระตําหนักทิพย 3. ลงนามสัญญา =26%

พิมานไดอยางตอ 4. ตรวจรับ 6 งวด ๆ ละ 

เนื่อง มีประสิทธิภาพ รวม 24%

และประสิทธิผล ไตรมาส 2

ตลอด 24 ชั่วโมง 1. จัดทํา TOR  =25 %

ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค
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กลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

11.จางบํารุงรักษาระบบกลอง มีการบํารุงรักษาและปองกันไมใหเกิด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 225,000 กําหนดขั้นตอน ดังนี้ 0 25 25 0 25 25 -                      -   -           -          0 0.00

โทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายใน ปญหาขัดของและเกิดความเสียหาย ในการบํารุงรักษา (แผน) (รอยละ ของ 6 เดือน เม.ย.64-ก.ย.64)

กระทรวงมหาดไทยและศูนยเทค มีการซอมแซม แกไข เครื่องคอมพิวเตอร และปองกันไมให 306,000 1. จัดทํา TOR  =25 %

โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณและระบบกลองโทรทัศนวงจรปด เกิดความเสียหาย (รายงาน) 2. จัดซื้อจัดจาง = 25%

สป.มท. (CCTV) ภายในกระทรวงมหาดไทยและ การซอมแซม แกไข 3. ลงนามสัญญา =26%

(1 เม.ย.64-30 ก.ย.64) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร 4. ตรวจรับ 6 งวด ๆ ละ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุปกรณและระบบ รวม 24%

กลองโทรทัศนวงจรปด ไตรมาส 2

ภายในกระทรวง 1. อยูระหวางปรับเปลี่ยน

มหาดไทย และ TOR ระยะเวลาการจาง

ศูนยเทคโนโลยี บํารงุรักษา จํานวนเดือน

สารสนเทศและการ

สื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ขัดของหรือชํารุดเสียหาย
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

1.โครงการเชาวงจรสื่อสัญญาณ เชาใชบริการวงจรสื่อสัญญาณเพื่อเชื่อมโยงรอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 67,341,600 100,953,000     กําหนดรอยละในการติดตาม 6 73 79 6 73 79 22,434,000           -   22,434,000   22.22     0 22.22

ความเร็วสูง เครือขายมหาดไทยไปยังหนวยงานตาง ๆ การเชื่อมโยง (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในสวนกลางและสวนภูมิภาค เครือขายผาน (9 เดือน) ตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

สัญญาเลขที่ 9/2564 บริการวงจรสื่อ งวดละ 11,217,000.- บาท   - จัดทํา TOR = 20%

ลว.3 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63 สัญญาณ (ครั้งที่ 2)   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

 -31 ธ.ค.63 รวม 3. เดือน (ครั้งที่ 1) ความเร็วสูง  - ลงนามสัญญา  = 23%

รวมเงินทั้งสิ้น 33,670,800.- บาท   - กําหนดแนวทางการ

งวดละ 11,223,600.- บาท 33,670,800       ดําเนินงาน =10 %

(1 ต.ค.63-30 ธ.ค.63)   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

สัญญาเลขที่ 21/2564 (3 เดือน) รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

ลว.30 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.64 งวดละ 11,223,600.- บาท  -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

 -30 ก.ย.64 รวม 9. เดือน (ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1

รวมเงินทั้งสิ้น 100,953,000.- บาท รวมยอด12 เดือน 134,623,800    1. จัดทํา TOR  = 20 %

งวดละ 11,217,000.- บาท ทั้งป 2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินเฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

(1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

ไตรมาสที่ 2

1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

รวม 2 งวดๆละ 1%=3% (ม.ค.64-ก.พ.64)

2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

2.โครงการเชาใชบริการทอรอย เชาใชบริการทอรอยสาย (Duct) รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 1,874,849.94    กําหนดรอยละในการติดตาม 6 73 79 6 73 79 22,434,000           -   22,434,000   1,196.58 0 1196.58

สาย (Duct) โครงการจิตรลดา เพื่อรอยสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงในการ ในการเชื่อมโยง ความสําเร็จ (1 ม.ค.64-30 ก.ย..64 ) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

5 เสนทาง เชื่อมโยงเครือขายของกระทรวงมหาดไทย เครือขายผานสาย (9 เดิอน ๆ ละ ตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 กับหนวยงานตาง ๆ จํานวน 5 เสนทาง เคเบิ้ลใยแกวนําแสง งวดละ 209,316.66 บาท   - จัดทํา TOR = 20%

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 11/2564  (ครั้งที่ 1) ที่ผานการเชาใช (ครั้งที่ 2)   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

ลว.1 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63 บริการทอรอยสาย  - ลงนามสัญญา  = 23%

 -31 ธ.ค.63 รวม 3 เดือน(ครั้งที่ 1) (Duct) โครงการ   - กําหนดแนวทางการ

รวมเงินทั้งสิ้น 624,949.98 บาท จิตรลดา 5 ดําเนินงาน =10 %

งวดละ 208,316.66 บาท   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

 -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

สัญญาเลขที่ ศสส.ซ 61/2564 (ครั้งที่ 2) ไตรมาสที่ 1

ลว.30 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.64 (ครั้งที่ 1) 1. จัดทํา TOR  = 20 %

 -30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

รวมเงินทั้งสิ้น 1,874,849.94 บาท 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

งวดละ 208,316.66 บาท (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

ไตรมาสที่ 2

1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

รวม 2 งวดๆละ 1%=2% (ม.ค.64-ก.พ.64)

2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

3.โครงการเชาบริการ SIP TRUNK เชาใชบริการ Sip Trunk จํานวน รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 240,750 240,750           กําหนดขั้นตอน ดังนี้ (12เดือน) 20 72 92 20 72 92 100,312.50           -   100,312.50   41.67     0 41.67

จํานวน 1 วงจร สําหรับเลข 1 วงจร เพื่อเชื่อมโยงการใชงานรับแจง ในการแจงเรือง (12 เดือน ๆ ละ 1.จัดทํารางขอบเขตงานTOR=15 % (ต.ค.63-ก.พ.64)

หมาย 1567 ของศูนยดํารงธรรม ผานหมายเลข 1567 ของศูนยดํารงธรรม ระบบโทรศัพท 20.,062.50 บาท 2. จัดหาบริษัทผูรับจาง= 15%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 พื้นฐาน และระบบ 3. ลงนามสัญญา =15%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ 7/2564 โทรศัพทเคลื่อนที่ 4.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด

ลว.30พ.ย.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63 ผานเลขหมาย 1567 แนวทางและวิธีการตรวจรับ= 7%

ถึง 30 ก.ย.64  รวม 12 เดือน 5.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุ

รวมเงินทั้งสิ้น .240,750 บาท แบงเปนงวด ๆ ละ 2% จํานวน 12 งวด รวม 24 %

งวดละ 20,062.50 บาท 6.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดละ2%

จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 งวด รวม 24%

ไตรมาส 2

1.คณะกรรมการดําเนินการ

ตรวจรับพัสดุ (ต.ค.63-ก.พ.64) 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 2% =10 %

2.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ต.ค.63-ก.พ.64) จํานวน 5 งวด 

งวดละ 2%=10%

4.เชาบริการคูสายจากศากลา เชาบริการคูสายเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 51,360            กําหนดขั้นตอน ดังนี้ (12เดือน) 20 52 72 20 52 72 21,400.00             -   21,400.00    41.67     0 41.67

จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 โทรศัพทขายมหาดไทยจากศาลากลาง ในการเชื่อมโยง ความสําเร็จ (12 เดือนๆ ละ 1.จัดทํารางขอบเขตงานTOR=15 % (ต.ค.63-ก.พ.64)

ไปยัง 4 เสนทาง (4 หมายเลข) จังหวัดกาญจนบุรีไปยังบานพักผูบริหาร สัญญาณโทรศัพท 4,280 บาท) 2. จัดหาบริษัทผูรับจาง= 15%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ของกระทรวง มหาดไทยภายในจังหวัด ขายมหาดไทยผาน 3. ลงนามสัญญา =15%

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ 8/2564 กาญจนบุรี จํานวน ๔ คูสาย (๔ หมายเลข)การเชาบริการคูสาย 4.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด

ลว.30 พ.ย.63 เริ่มวันที่ 1ต.ค.63 จากศาลากลางจังหวัด แนวทางและวิธีการตรวจรับ= 7%

ถึง 30 ก.ย.64  รวม 12 เดือน กาญจนบุรี จํานวน 5.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุ

รวมเงินทั้งสิ้น .51,360 บาท  (มีตอ)  4 คูสาย ไปยัง 4 เสนทาง (4เลขหมาย) แบงเปนงวด ๆ ละ 2% จํานวน 12 งวด รวม 24 % -              -       -             
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

4.เชาบริการคูสายจากศากลา 6.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดละ2%

จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 จํานวน 12 งวด รวม 24%

ไปยัง 4 เสนทาง (4 หมายเลข) ไตรมาส 2

งวดละ 4,280.- บาท 1.คณะกรรมการดําเนินการ

จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตรวจรับพัสดุ (ต.ค.63-ก.พ.64) 

(ตอ) จํานวน 5 งวด ๆ ละ 2% =10 %

2.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ต.ค.63-ก.พ.64) จํานวน 5 งวด 

งวดละ 2%=10%

5.เชาบริการเชื่อมโยงระบบ เชาบริการเชื่อมโยงระบบโทรศัพทแล รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 540,100 540,000           กําหนดขั้นตอน ดังนี้ (12เดือน) 20 52 72 20 52 72 225,000.00           -   225,000       41.67     0 41.67

โทรศัพทเครือขายมหาดไทย ระบบเครือขายกระทรวงมหาดไทยกับ ในการเชื่อมโยง (12 เดือนๆ ละ 1.จัดทํารางขอบเขตงานTOR=15 % (ต.ค.63-ก.พ.64)

กับกรมที่ดิน(อาคารศูนยราชการ กรมที่ดิน และหนวยงานอื่นที่รองขอ ระบบโทรศัพท 45,000 บาท) 2. จัดหาบริษัทผูรับจาง= 15%

เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา) ภายใน อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ และระบบเครือขาย 3. ลงนามสัญญา =15%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  80 พรรษา สารสนเทศของ 4.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด

หนังสือเลขที่ ศสส.ซ 10/2564 กระทรวงมหาดไท แนวทางและวิธีการตรวจรับ= 7%

ลว.1 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1ต.ค.63 ผานเชาบริการ 5.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุ

ถึง 30 ก.ย.64  รวม 12 เดือน เชื่อมโยงระบบ แบงเปนงวด ๆ ละ 2% จํานวน 12 งวด รวม 24 % -              -       -             

รวมเงินทั้งสิ้น .540,000 บาท โทรศัพทเครือขาย 6.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดละ2%

งวดละ 45,000.- บาท มหาดไทยกับ จํานวน 12 งวด รวม 24%

จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรมที่ดิน (อาคาร ไตรมาส 2

ศูนยราชการเฉลิม 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

พระเกียรติ 80 พรรษา) (ต.ค.63-ก.พ.64) จํานวน 5 งวด 

งวด ๆ ละ 2% =10 %

2.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

(ต.ค.63-ก.พ.64)  5 งวด ๆ ละ 2%=10%
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

6.จางบํารุงรักษาและซอมแซม จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 18,675,000       กําหนดรอยละในการติดตาม 6 73 79 6 73 79 4,150,000             -   4,150,000    22.22     0 22.22

แกไขอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร ในการใหบริการ ความสําเร็จ (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) จัดจางครั้งที่ 2(9 เดือน) (ม.ค.64-ก.พ.64)

ระบบสื่อสารของกระทรวง- ของกระทรวงมหาดไทยใหสามารถใชงาน เชื่อมโยงระบบ (9 เดือน ๆ ละ ตามสัญญา 1 ม.ค.64-30 ก.ย.64)

มหาดไทย ไดตอเนื่องตลอดเวลา งานผานอุปกรณ 2,075,000 บาท)   - จัดทํา TOR = 20%

สัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ เชื่อมโยงเครือขาย ครั้งที่ 2   - จัดหาผูรับจาง  = 20%

3 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63 ระบบสื่อสาร  - ลงนามสัญญา  = 23%

ถึง 31 ธ.ค.63 รวม3เดือน (ครั้งที่ 1) ของกระทรวง   - กําหนดแนวทางการ

รวมเงินทั้งสิ้น 6,222,500 บาท มหาดไทยให ดําเนินงาน =10 %

งวดละ 2,075,000- บาท ใชงานไดตอเนื่อง   - กํากับตรวจสอบผูรับจาง

จากบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ตลอดเวลา รวม 9 งวดๆละ 1%=9%

 -ตรวจรับงาน 9 งวด ๆละ 2%=18 %

(ครั้งที่ 2) ไตรมาสที่ 1

สัญญาเลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 1. จัดทํา TOR  = 20 %

30 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.64 2. จัดหาผูรับจาง = 20 %

ถึง 30 ก.ย.64 รวม 9 เดือน 3. ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.63

รวมเงินทั้งสิ้น 18,675,000 บาท (1 ม.ค.64-30 ก.ย.64) 9 เดือน=23%

งวดละ 2,075,000- บาท 4. ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ= 10%

จากบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด ไตรมาสที่ 2

1 ไดกํากับตรวจสอบผูรับจาง

รวม 2 งวดๆละ 1%=3% (ม.ค.64-ก.พ.64)

2. ตรวจรับงาน 2 งวด ๆละ 2%=4 %

(ม.ค.64-ก.พ.64)
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กลุมงานโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

ผลการเบิกจาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

ผลการดําเนินงาน

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

7. จางบํารุงรักษาซอมแซมและ จางบํารุงรักษาซอมแซมและแกไข รอยละความสําเร็จ รอยละ รอยละ 100 950,000 1,900,000        กําหนดขั้นตอน ดังนี้ (12เดือน) 20 64 84 20 64 84 791,666.65           -   791,667       41.67     0 41.67

แกไขอุปกรณโครงการระบบ อุปกรณโครงการระบบบริหารจัดการให ในการใหบริการ (1ต.ค..63-30ก.ย.63) 1.จัดทํารางขอบเขตงานTOR=15 % (ต.ค.63-ก.พ.64)

บริหารจัดการใหบริการ Call บริการ Call Center สําหรับศูนยดํารงธรรม Call Center (12 เดือน) 2. จัดหาบริษัทผูรับจาง= 15%

Center สําหรับศูนยดํารงธรรม จังหวัด 76 จังหวัด  และศูนยดํารงธรรม ศูนยดํารงธรรมจังหวัด งวดที่ 1-8 งวดละ 158,333.33 บาท=1,266,666.64 บาท 3. ลงนามสัญญา =15%

จังหวัด    และศูนยดํารงธรรม สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ใหสามารถ และศูนยดํารง งวดที่ 9-12 = 158,333.34*4=633,337.36 บาท 4.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด

สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ใชงานไดตอเนื่องตลอดเวลา สวนกลาง แนวทางและวิธีการตรวจรับ= 7%

สัญญาเลขที่ ศสส.จ 125/2564 

่

กระทรวงมหาดไทย 950,000           5.คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุ

ลว.15 ธ.ค.63 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.63 ใหสามารถใชงาน (1เต.ค.63-30ม.ิย.63) แบงเปนงวด ๆ ละ 2% จํานวน 12 งวด รวม 24 %

ถึง 30 ก.ย. 64 รวม 12 เดือน ไดตอเนื่องตลอดเวลา (6 เดือน) 6.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดละ2%

รวมเงินทั้งสิ้น 1,900,000- บาท งวดที่ 1-5 งวดละ 158,333.33 บาท จํานวน 12 งวด รวม 24%

งวดที่ 1-8 งวดละ 158,333.33 บาท = 1,266,666.64 บาท งวดที่ 6 = 158,333.35 บาท ไตรมาส 2

งวดที่ 9-12 งวดละ 158,333.34 บาท =  663,337.37 บาท 1.คณะกรรมการดําเนินการ

จากบริษัท พีซีซี อินเทอร เนชั่นนัล จํากัด ตรวจรับพัสดุ (ต.ค.63-ก.พ.64) 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 2% =10 %

2.รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ต.ค.63-ก.พ.64) จํานวน 5 งวด 

งวดละ 2%=10%
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.จัดทําแผนการรักษาความมั่นคง 1.ประเมินสถานการณและมาตรการที่ แผนการรักษา 1 4 ขั้นตอน ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 0 25 25 0 25 25 -              -   -        -       0 0.00

ปลอดภัยดานสารสนเทศของ สป.มท. ปฏิบัติอยู เพื่อจัดทํานโยบาย ความมั่นคง 1.อยูระหวางประเมินสถานการณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแนวทางฏิบัติในการรักษาความ

่

ปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรการ ที่ สป.มท. ปฏิบัติอยู ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ สป.มท. = ของสํานักงาน เพื่อจัดทํานโยบายและแนวทาง การทํางานครบ 100 ของ

2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา ปลัดกระทรวง ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ทุกครั้ง)

แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน มหาดไทย ปลอดภัยดานสารสนเทศของ

สารสนเทศของ สป.มท.  =25% สป.มท. =25%

3.ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือ
แนวทางในการจัดทําแผนการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ

สป.มท. ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

และรายงานผลการศึกษาฯ หลังจากที่

ดําเนินการไปแลว      =25%

4. จัดทําแผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ของ สป.มท.=25๔

2.จัดทําแผนการคุมครองขอมูล 1.ประเมินสถานการณและมาตรการ แผนการคุมครอง 1 4 ขั้นตอน - - ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 0 25 25 0 25 25 -              -   -        -       0 0.00

สวนบุคคลของสํานักงานปลัด ที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอมูลสวนบุคคล 1.ไดประเมินสถานการณและ
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติอยู เพื่อจัดทํานโยบายและแนวทาง ของสํานักงานปลัด มาตรการที่สํานักงานปลัดกระทรวง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กระทรวงมหาดไทย มหาดไทยปฏิบัติอยู เพื่อจัดทํา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย =25% นโยบายและแนวทางปฏิบัติ การทํางานครบ 100 ของ

(มีตอ) 2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทุกครั้ง)

จัดทําแผนการคุมครองขอมูลสวนบบคุคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย =25%  =25%

3.ประชุมคณะมทํางานฯ เพื่อหารือ

แนวทาง ในการจัดทําแผนการคุมครอง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

2.จัดทําแผนการคุมครองขอมูล ขอมูลสวน บุคคลของสํานักงานปลัด

สวนบุคคลของสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ใหเปนไปตามกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย และรายงานผล การศึกษาฯ ที่ไดดําเนินการ

(ตอ) ไปแลว =25%

4.จัดทําแผนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย =25%

3..โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตร ของการดําเนินการ ไมไดรับงบประมาณ

และการการสื่อสาร ประจําป ที่จัดทําประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

4.การจัดทําฐานขอมูล 1.ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล ระบบ 1 5 ขั้นตอน - - ขั้นตอนกระบวนการจัดทํา 0 0 0 0 0 0 -              -   -        -       0 0.00

บุคลากรที่ผานการฝกอบรม 2. บันทึกขอมูล 1. ออกแบบ/จัดทําฐานขอมูล=15%

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3.ตรวจสอบความถูกตอง 2. รวบรวมรายชื่อผูผานอบรม

การสื่อสาร ยอนหลัง 5 ป 4.ประมวลผล/วิเคราะห ที่ใชงบประมาณ ศสส.สป./

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 5.นําเสนอผูบังคับบัญชา ประสานงานกับหนวยงาน

(มีตอ) ที่ดําเนินการอบรมรายชื่อ

กับหนวยงานที่ดําเนินการ

อบรมตามสัญญาจางของ

 ศสส.สป.  =15%
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

4.การจัดทําฐานขอมูล 3. บันทึกขอมูลจัดเก็บแบบ

บุคลากรที่ผานการฝกอบรม อิเล็กทรอนิกส =15%

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 4.ตรวจสอบความถูกตอง = 15%

การสื่อสาร ยอนหลัง 5 ป 5. ประมวลผล/วิเคราะห =15%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 7. นําเขาสูระบบโปรแกรม=15%

(ตอ) 8. นําเสนอผูบังคับบัญชา =10%

ไตรมาส 1  และไตรมาส 2

อยูระหวางดําเนินการ

เพื่อนําเขาสูระบบโปรแกรมฯ

                            

5.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จํานวนครั้ง ครั้ง 8 - - ไตรมาส 2 100 100 200 50.00 12.50 62.50        -              -   -        -       0 0.00

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ ที่มีการประชุม ไดดําเนินการประชุม จํานวน 4 ครั้ง (ถาในกระบวนงาน (1 ครั้ง)

ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา รวมสะสม 5 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ การทํางานครบ 100% ของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกครั้ง)

6.จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ 1.สํารวจครุภัณฑภายในหนวยงาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 0 50 50 0.00 50.00 50.00        

คอมพิวเตอรใหแกหนวยงานใน ในสังกัด สป.มท. ที่มีอายุการใชงาน ของการดําเนินงาน 1. ดําเนินการสํารวจครุภัณฑ

สังกัด สป.มท. เกินกวา 7 ป =25% ภายในหนวยงาน ในสังกัด

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.รวบรวมขอมูล/ประมวลผลการสํารวจ=25%  สป.มท. ที่มีอายุการใชงาน

3.จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร ตามความ เกินกวา 7 ป =25%

จําเปนของหนวยงาน =25% 2.รวบรวมขอมูล/ประมวลผล

4.จัดทําแผนความตองการครุภัณฑ การสํารวจ =25 %

คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย=25%
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

7.โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล เลม 1 5 ขั้นตอน - - ไตรมาส 1 0 100 100 0.00 100.00 100.00      -              -   -        -       0 0.00

ดิจิทัล ของศูนยเทคโนโลยีสาร ศสส.สป. พ.ศ. 2562-2565 1. ไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ดําเนินการเรียบรอยแลวไตรมาสที่ 1)

สนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 2.ทําหนังสือแจงหนวยงานในสังกัด ศสส.สป. พ.ศ. 2562-2565

พ..ศ.2564-2565 ศสส.สป. ทบทวนแผนงาน/โครงการ 2.ไดทําหนังสือแจงหนวยงานใน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สังกัด ศสส.สป. ทบทวนแผนงาน/

3.ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ โครงการ ที่จะดําเนินการในป

ศสส.สป. พ.ศ.2562-2565 งบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565

4.จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 3.ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ศสส.สป. พ.ศ. 2564-2565 นําเสนอ ของ ศสส.สป. พ.ศ.2562-2565

ผูบริหารเพื่อพิจารณาและประกาศใช 4.ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล

5. จัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ของ ศสส.สป.  พ.ศ.2564-2564

ศสส.สป. พ.ศ. 2564-2565  ใหแก

นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาและ

หนวยงานในสังกัด ศสส.สป.เพื่อใชเปน ประกาศใช 

กรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน 5. ไดจัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสส.สป. พ.ศ. 2564-2565

ใหแกหนวยงานในสังกัด ศสส.สป.

เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางใน

การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 1 เลม

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการเรียบรอยแลวไตรมาสที่ 1
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

8.โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติ 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ เลม 1 5 ขั้นตอน - - ไตรมาส 1 0 100 100 0.00 100.00 100.00      -              -   -        -       0 0.00

การดิจิทัล ของกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 1. ไดทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ดําเนินการเรียบรอยแลวไตรมาสที่ 1)

มหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 และนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของ ดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ทําหนังสือเชิญหนวยงานในสังกัด  พ.ศ. 2563-2565 และนโยบาย

มท. รวมประชุม เพื่อทบทวนแผนงาน/ ตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของ

โครงการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2.ทําหนังสือเชิญหนวยงานใน

พ.ศ. 2564-2565 สังกัด มท. รวมประชุม เพื่อทบทวน

3.ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ

ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2564-2565 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ตามความเห็นชองหนวยงาน 3.ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล

4.จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564-2565 พ.ศ.2564-2565 ตามความเห็น

นําเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาและ ของหนวยงาน

ประกาศใช 4.จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

5. จัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2564-2565

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564-2565 นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาและ

ใหแกหนวยงานในสังกัด มท. เพื่อใชเปน ประกาศใช

กรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน 5. ไดจัดสงแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2564-2565

ใหแกหนวยงานในสังกัด มท.

เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 1 เลมและทางเว็ฐไซต

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการเรียบรอยแลวไตรมาสที่ 1
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

9.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ 1. ทําหนังสือแจงหนวยงานในสังกัด เลม 1 4 ขั้นตอน - - ไตรมาส 1 0 100 100 0.00 100.00 100.00      -              -   -        -       0 0.00

ดิจิทัล (Digital Action Plan) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ไดทําหนังสือแจงหนวยงานใน

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สังกัด ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัด 2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการดิจิทัลประจําป และการสื่อสาร สํานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 (Digital Action Plan) ของ ศสส.สป. กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา 15 ส.ค.63-31 ต.ค.64 พ.ศ.2564 2. ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการดิจิทัล

3. นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ประจํา (Digital Action Plan)

ใหความเห็นชอบในการประกาศใชแผนฯ  ของ ศสส.สป. พ.ศ.2564

4.จัดสงแผนปฏิบัติราชการดิจิทัลประจําป 3. ไดนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
(Digital Action Plan) พ.ศ. 2564 ของ พิจารณาใหความเห็นชอบในการ

ศสส.สป. ใหแกหนวยงานในสังกัด ประกาศใชแผนฯ จํานวน 1 เลม

ศสส.สป. เพื่อใชเปนกรอบและทิศทาง 4. ไดจัดสงแผนปฏิบัติราชการ

ในการปฏิบัติงาน ดิจิทัลประจําป (Digital Action

 Plan) พ.ศ. 2564 ของ ศสส.สป.

 ใหแกหนวยงานในสังกัด ศสส.สป.

เพื่อใชเปนกรอบและทิศทาง

ผานทางเว็บไซต

ไตรมาสที่ 2

ดําเนินการเรียบรอยแลวไตรมาสที่ 1

10.โครงการ : จัดทําธรรมาภิบาล 1. แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ระบบ 1 4 ขั้นตอน 4,000,000       - กําหนดรอยละในการติดตาม 0 20 20 0.00 20.00 20.00        -              -   -        -       0 0.00

 ขอมูลภาครัฐ   (Data ขอมูล (Data Governance Council) ในปงบประมาณ พ.ศ.2564

 Governance)   ของ สป.มท. และคณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูล ในกระบวนการขั้นตอนแตงตั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล

(มีตอ) 2. ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษาฯ เพื่อมา (Data Governance Council)

ดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทํา และคณะทํางานธรรมาภิบาล
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กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส .สป.

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการเบิกจายเปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน

10.โครงการ : จัดทําธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data ขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวง

 ขอมูลภาครัฐ   (Data Governance) ของ สป.มท. มหาดไทย ดังนี้

 Governance)   ของ สป.มท. 3. เสนอแผนการดําเนินงาน ขั้นตอน 1. ดําเนินการวบรวมเอกสาร

(ตอ) และวิธีการดําเนินการจัดทําธรรมาธิบาล ขอมูลที่เกี่ยวของ =20%

ขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 2. ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล

ของ สป.มท. เพื่อดําเนินการ =20%

4. ดําเนินการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล 3. จัดทําการสํารวจกระบวนการ

ภาครัฐ (Data Governance) ของ และความเห็นของหนวยงานที่

สป.มท. ใหเปนไปตามแผนและขั้นตอน เกี่ยวของและขอรายชื่อผูรวม

การงานตามที่กําหนดไวในแผนการ เปนคณะกรรมการธรรมาภิบาล

การดําเนินงาน และคณะทํางาน = 20%

4. นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล และคณะทํางาน

ธรรมาภิบาลขอมูล ตอผูบังคับบัญชา

 =20%

5. จัดใหมีการประชุมของคณะ

ทํางานธรรมาภิบาล =20%

ไดรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

1. ไดดําเนินการวบรวมเอกสาร

ขอมูลที่เกี่ยวของ =20%



ศสข.1-12
งบดําเนินงาน
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป

1.โครงการสรางการรับรูสูประชาชน ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงาน รอยละของความ รอยละ 100 20,000 ไตรมาสที่ 2 100 0 100 60 0 60 -                   -   -           -        0.00 0.00

ดวยปายประชาสัมพันธอัจฉริยะ ติดตั้งปายอัจฉริยะ (LED แบบ Network) พ      สําเร็จของการดําเนินการ (แผนกําหนดมา สํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ (ถาในกระบวนงาน (1จังหวัด) (หากคาเปาหมาย

ของ สป.มท.ที่ศาลากลางจังหวัด ของ สป.มท. ขนาด ประมาณ ๔ * ๕ เมตร แตในรายงานไมม)ี ใหกับจังหวัดในขาย 5 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ได 100 ของทุกจังหวัด

ในขาย 5 จังหวัด ไดแก พระนคร สูงประมาณ ๕-๗ เมตร ที่ศาลากลางจังหวัด ระหวางวันที่ 6 ม.ค.64 ถึง การทํางานครบ 100 ของ  (เสร็จครบ 5 จังหวัด=100%)

ศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี ในขาย ๕ จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ม.ีค.64 ดําเนินการ ทุกจังหวัด) แบงเปนจังหวัด 20%)

สิงหบุรี และอางทอง  สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี ไดจํานวน 3 จังหวัด คงเหลือ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 - ประสานงานกับ ศสส.สป. จังหวัดอางทอง รอเปลี่ยน

 - ประสานงานกับ จว. เพื่อจัดหาสถานที่ จุดติดตั้ง และจังหวัดสิงหบุรี

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ ยายจุดติดตั้ง

 - รายงานผลการดําเนินงาน
2.โครงการออกบํารุงรักษา ออกทําการตรวจสอบ/บํารุงรักษา จํานวนครั้งที่เขา ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 ไตรมาสที่ 2 100 0 100 50 0 50 12,480               -   12,480      31.20     0.00 31.20

เชิงปองกัน (PM) เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT ของ ทําการและครบ (แผนกําหนดมา ออกดําเนินการPM ครั้งที่ 1 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

สื่อสารและอุปกรณ ICT จังหวัดในขายรับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก ทั้ง 5 จังหวัด แตในรายงานไมม)ี ใหกับจังหวัดในขาย 5 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ใหกับจังหวัดในขายรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี แลวระหวางวันที่ 15 ก.พ. 64 การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และสิงหบุรี ใหมีความสะอาดเรียบรอย ถึงวันที่ 26 ม.ีค.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา คาเปาหมาย

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ 100)

ประสานจังหวัดในขาย

 - ตรวจสอบ/บํารุงรักษาอุปกรณ

 - รายงานผูบังคับบัญชา

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

ใบสั่งจาง) - 

โอนให.....
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

ใบสั่งจาง) - 

โอนให.....

3.โครงการจัดหาระบบโทรศัพท ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงาน รอยละของความ รอยละ จํานวนครั้ง 20,000           - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 12,480               -   12,480      62.40     0.00 62.40

(IP TELEPHONY)เพื่อการสื่อสาร ตามโครงการ (IP Telephony) เพื่อการ สําเร็จของการดําเนินการ ที่ออก ออกดําเนินการPM ครั้งที่ 1 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

แบบครบวงจรของกระทรวง- สื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย หนาที่ ใหกับจังหวัดในขาย 5 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

มหาดไทย ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ในขาย ๕ จังหวัด แลวระหวางวันที่ 15 ก.พ. 64 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ในขาย 5 จังหวัด ไดแก พระนคร ไดแกพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี ถึงวันที่ 26 ม.ีค.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

ศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี คาเปาหมาย

อางทอง และสิงหบุรี - ประสานงานกับ ศสส.สป. 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ประสานงานกับ จังหวัดในขาย เพื่อสํารวจ
ความตองการใชโทรศัพทของหนวยงานอื่น ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน

4.โครงการออกใหบริการติดตอ ใหบริการรถยนตสื่อสารดาวเทียมใน รอยละ รอยละ 100 70,000 - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 38,100         51,080 89,180      25.00     25.00 50.00

สื่อสารผานระบบสื่อสารดาวเทียม ภารกิจถวายความปลอดภัยดานการ ความสําเร็จ ออกปฏิบัติภารกิจรถยนต

ื่
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส สามารถสง

C-Band แบบ FTDMA สื่อสารแด สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของการ ดาวเทียมฯ จนเสร็จสิ้นตาม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส เบิกจายได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถฯ ดําเนินการ ขอสั่งการ จํานวน 4 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย/รองขอ คาเปาหมาย ใหไตรมาส ๆ

 ล
 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ทําแผนฯ 100) 25%)

 - ขอรับการสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท

 จาก ศสส.สป.

 - เตรียมความพรอม/ทดสอบ เครื่องมือ

อุปกรณ กอนออกปฏิบัติภารกิจ

 - ออกปฏิบัติภารกิจ

 - รายงานเปดขาย-ปดขาย ใหผูบังคับบัญชา

 - รวบรวมขอมูล/เผยแพรทางเว็บไซต ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

ใบสั่งจาง) - 

โอนให.....

5.โครงการนิเทศงานและตรวจ ออกนิเทศงานดานระบบเทคโนโลยีสาร จํานวนครั้งที่เขา ครั้ง 2 ครั้ง 40,000 - ไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0 0 -                   -   -           -        0.00 0.00

เยี่ยมงานสื่อสารสํานักงานจังหวัด สนเทศและการสื่อสาร พรอมตรวจเยี่ยม ทําการนิเทศและ ยังไมไดดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ในขาย 5 จังหวัด งานสื่อสาร สํานักงานจังหวัด ในขาย ครบทั้ง 5 จังหวัด เนื่องจากสถานการณโควิค19 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 5 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

สุพรรณบุรี  อางทอง สระบุรี และ ทุกครั้ง) หากทํางานได

สิงหบุรี  มีขั้นตอนดังนี้ คาเปาหมาย

 - จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 100)

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

 - นิเทศงาน/ตรวจเยี่ยม/ใหความรู/

แลกเปลี่ยนความรู/รับทราบปญหาและอุปสรรค

 - รวบรวมขอมูล/จัดทํารายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชา

 - เผยแพรทางเว็ปไซตของ ศสข.1 (อย.)

6.โครงการใหบริการระบบการ ใหบริการการประชุมผานทางระบบวีดิทัศน รอยละ รอยละ 100 -               - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                   -   -           -        0.00 0.00

ประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) ทางไกล (Video Conferece) กับ ความสําเร็จ ใหบริการประชุมระบบ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน ของจํานวนครั้ง ตามที่ไดรับมอบหมายจน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ ที่รองขอรับบริการ สิ้นภารกิจ = 16  ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ไดรับหนังสือสั่งการใหประสานงานกับ ตอจํานวนครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได

จังหวัดในขาย ที่ดําเนินการได คาเปาหมาย

 - ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณและทดสอบ 100)

การใชงานกับสวนกลาง
 - ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้น

 -รื้อถอนเครื่องมือสื่อสารเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

 -รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

ใบสั่งจาง) - 

โอนให.....

7. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ออกติดตาม/ประสานงานการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 20,000           - ไตรมาส 2 100 0 100 60 0 60 -                   -   -           -        0.00 0.00

ประสิทธิภาพความปลอดภัย ตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ของการดําเนินการ ดําเนินการประสานการ (ถาในกระบวนงาน (1จังหวัด) (หากคาเปาหมาย สามารถสง

ระบบไฟฟาของ สป.มท.ที่อาคาร ความปลอดภัยระบบไฟฟาของ สป.มท. ตามภารกิจ ติดตั้งตามโครงการฯ ระหวาง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน ได 100 ของทุกจังหวัด เบิกจายได

ศาลากลางจังหวัดในขาย ที่อาคารศาลากลางจังหวัดในขาย 5 จังหวัด วันที่ 21 ก.พ.64 ถึง การทํางานครบ 100 ของ  (เสร็จครบ 5 จังหวัด=100%) ครบทุกครั้งที่

5 จังหวด ไดแก พระนครศรี ไดแก พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี 14 ม.ีค.64 ดําเนินการแลว ทุกจังหวัด) แบงเปนจังหวัด 20%) ดําเนินการ

อยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง และสิงหบุรี จํานวน 3 จังหวัด คงเหลือ ใหไตรมาส ๆ

 
อางทอง และสิงหบุรี  - ประสานงานกับ ศสส.สป. 2จังหวัด คือจังหวัดอางทอง 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รายงานผลการดําเนินงาน และจังหวัดสิงหบุรี

8.โครงการออกบํารุงรักษาและ ออกทําการตรวจสอบ บํารุงรักษาและซอมแซม ตามจํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง 40,000           - ไตรมาส 2 100 0 100 25 0 25 -                   -   -           25.00     0.00 25.00

ซอมแซมแกไขอุปกรณเชื่อมโยง แกไขอุปกรณเชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร ที่ออกปฏิบัติ ที่ออก (แผนกําหนดไว) ดําเนินการบํารงุรักษา (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส สามารถสง

เครือขายระบบสื่อสาร (MPLS ) (MPLS) รวมกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ ให (3 เดือน/ครั้ง) หนาที่ อุปกรณฯ ใหกับจังหวัดใน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส เบิกจายได

ใหกับจังหวัดในขายรับผิดชอบ เปนไปตามแผนของจังหวัดในขายรับผิดชอบ ขาย 5จังหวัด ระหวางวันที่ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 - ไดรับแผนจาก ศสส.สป./ไดรับคํารองขอ  22-26 ม.ีค.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ คาเปาหมาย ใหไตรมาส ๆ

 
 -ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขอุปกรณ 100) 25%)

 -พบขอขัดของใหประสานงานกับ ศสส.สป.

 - รายงานผลการดําเนินงาน

9.โครงการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาปรับปรุงระบบ Website ใหสามารถ รอยละ รอยละ 100 -               -             ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                   -   -           -        0.00 0.00

Website เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก รวดเร็ว ความสําเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

   - Internet และสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ของการ ของ ศสข.1(อยุธยา) ใหมี ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

   - Intranet ทันตอสถานการณและทันสมัย ดําเนินการ ความสวยงามทันสมัย และ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดหาโปรแกรมจัดทําเว็บไซต ตามภารกิจ สามารถใชงานเปนแหลง ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ออกแบบความตองการของเว็ปไซต คนควาขอมูลที่ถูกตองเปน คาเปาหมาย

 - เลือกแบบตามความตองการ และเปนปจจุบัน 100)

 - พัฒนา/ปรับปรุง (เนื้อหา/รูปภาพ)

 - นําเขาขอมูลที่เปนปจจุบัน ผานทางเว็บไซต ของ ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)
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ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

ใบสั่งจาง) - 

โอนให.....

10.โครงการติดตามความกาวหนา ดําเนินการตรวจสอบการใชงานของ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 -                   -   -           -        0.00 0.00

การใชงานระบบปองกันไวรัสแบบ ระบบปองกันไวรัสเปนประจําทุกวัน ของการดําเนินการ ตรวจสอบการใชงานของ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

องคกร ของ ศสข.1 (อย. ) และ  - ประสานกับหนวยงานสวนกลางที่ ระบบปองกันไวรัส เปน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

จังหวัดในขาย 5 จังหวัด รับผิดชอบดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปญหา ประจําทุกวัน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รายงานให ผอ.ศสข.1 (อย.) ทราบทุกสัปดาห ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - รายงาน ผอ.ศสส.สป. คาเปาหมาย

)
11.โครงการจัดลางทําความ จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับ รอยละ รอยละ 100 15,000 - ไตรมาสที่ 1-2

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อากาศ สํานักงาน จํานวน 13 เครื่อง ความสําเร็จ   --

ประจําสํานักงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา ของการ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเปนการยืดอายุการใชงานของ ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศ

 - ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง

 - จัดทําใบสั่งจาง/ผูรับดําเนินการ

 - ตรวจรับงานจาง

 - ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง

12.โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่จําเปนตอ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 50,000 - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 14,800.00           -   14,800.00  25.00     0.00 25.00

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินการ จัดซื้อจดจาง จํานวน1 ครั้ง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ปฏิบัตงานดานเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อใหการทํางาน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส สามารถสง

สารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจางซอมอุปกรณ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) เบิกจายได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ทุกครั้ง) หากทํางานได ครบทุกครั้งที่

 - ตรวจสอบราคาหาผูรับจาง/ผูขาย คาเปาหมาย ดําเนินการ

 - ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติจาง/ซื้อ 100) ใหไตรมาส ๆ

 
 - จัดทําใบสั่งจาง/ซื้อ 25%)

 - ตรวจรับงานจาง/วัสดุ

 - ขออนุมัติเบิกจายเงินใหผูรับจาง/ผูขาย
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)
1. งานใหบริการสื่อสารดาวเทียม ดําเนินการสนับสนุนระบบสื่อสารดาวเทียมรอยละความสําเร็จ รอยละ 100 250,000 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 10,120       7,240 17,360       4.05       2.90 6.94

เคลื่อนที่ และระบเครือขายไร เคลื่อนที่ C-Band-KU Band ระบบเครือ ของการใหบริการ (แผนกําหนดไว) 1.ดําเนินการเชื่อมโยงและวาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส เช็คยอด 6.94       

ความเร็วสูง 4 G LTE ขายไรสายความเร็วสูง 4 G LTE เพื่อ เครือขายสื่อสารระบบสื่อสาร4G ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ถวายความปลอดภัยดานการสื่อสาร แด LTE เพื่อถวายความปลอดภัยแด การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

(มีตอ) สมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร ทุกครั้ง) หากทํางานได

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ กิติยาภา นเรนทิวาเทพยวดี คาเปาหมาย

ทุกพระองค ตลอดจนออกปฏิบัติภารกิจ กรมหลวงราชสาวิณีสิริพัชร 100)

ที่เกี่ยวของกับ เหตุการณหรือสาธารณภัย มหาวัชรราชธิดา พรอมดวยสมเด็จ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกร

 - รับเรื่องการขอใชบริการ รัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลย

 - ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ราชกุมาร เสด็จไปทรงงานโครงการ

 ที่เกี่ยวของและทําการตรวจสอบ พัชรสุธาคชานุรักษ ในพื้นที่อําเภอ

- ขออนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี (เปนการ

 - ดําเนินงานติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม สวนพระองค) ระหวางวันที่ 29-31

เคลื่อนที่ C-Band/Ku-Band หรือ มีนาคม 2564 เบิกจายงบประมาณ

ระบบเครือขายไรสายความเร็วสูง ๔ G  LTE 10,120.- บาท

ตามกําหนดการภารกิจนั้นๆ

 - รายงานผลการติดตั้ง / รื้อถอน ตาม

แบบ ร.๑ และ ร.๑/๑ ใหผูบังคับบัญชาทราบ
 - กรณีที่พบวาอุปกรณสื่อสารขัดของ 

ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒

 - รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานให 
ศสส.สป. ทราบ ตามแบบ รต.๔ และ

สรุปผลการปฏิบัติภารกิจสื่อสารดาวเทียม

เปนรายไตรมาส ตามแบบ รต.๕

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

2.งานใหบริการระบบการ ประชุม ดําเนินการใหบริการระบบการประชุม ของการใหบริการ รอยละ 100 -               ดําเนินการเชื่อมโยงระบบวีดิทัฬน 100 100 200 25 25 50 -                -   -           -         0.00 0.00

วีดีทัศนทางไกล (VCS) และการ วีดีทัศนทางไกล(Video Conference ทางไกลระหวาง สข.2 ไปยังจังหวัด (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุม ระบบการประชุม ตามที่ไดรับการรองขอ ดังนี้ ลูกขาย 8 จังหวัด และเชื่อมโยงไปยัง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

(MCU)  -รับเรื่องการขอใชบริการระบบประชุม สวนกลาง เพื่อใหหนวยงานที่ขอรับ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 วีดิทัศนทางไกล บริการสามารถประชุมผานระบบไดป ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรายงานผลตามแบบ รต.4 คาเปาหมาย

 -ทดสอบระบบจังหวัดเปาหมายในขาย ไตรมาสที่ 1 100)

ศสข.2 (ขลบุร)ี - สวนกลาง จํานวนทั้งหมด 15 ครั้ง

 - รายงานผลการประชุมผานระบบวีดีทัศนทางไกล ไตรมาสที่ 2

ทางไกล (VCS) ตามแบบ ร.1 และ ร.1/1 จํานวนทั้งหมด 10 ครั้ง

 - กรณีที่พบวาอุปกรณสื่อสารขัดของ 

ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒

 -นําเสนอผูบังคับบัญชาและรายงานผล

ให ศสส.สป ทราบตาม  แบบ รต.๔

3.โครงการจางบํารุงรักษาทํา ดําเนินการจัดจางตรวจสอบการทํางาน ความสําเร็จ รอยละ 75            15,000 -           ไตรมาสที่ 1

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของระบบเครื่องปรับอากาศและลาง รอยละ รอดําเนินการในไตรมาส 2

ประจําสํานักงาน ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน ดําเนินการ ไตรมาสที่ 2

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  ศสข.๒ (ชลบุร)ี เพื่อประหยัดพลังงาน (ปละ 2 ครั้ง) รอดําเนินการในไตรมาส 3

(มีตอ) ตามมาตรการประหยัดพลังงาน และ

เปนการยืดอายุการใชงาน ดังนี้ ดําเนินการ

จัดหาบริษัท/รานคาเพื่อจัดจางตรวจสอบ

การทํางานระบบเครื่องปรับอากาศและ

ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

ของ ศสข.๒ (ชลบุร)ี ๒ ครั้ง/เครื่อง/ป 
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

3.โครงการจางบํารุงรักษาทํา  -ขออนุมัติจัดจางฯ

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําสํานักงาน ใหผูบังคับบัญชาทราบ

(ตอ)   - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ

4.โครงการนิเทศงานติดตามและ ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมและ รอยละความสําเร็จ รอยละ 87.5 60,000 - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 50 0 50 49,980           -   49,980       83.30      0.00 83.30

ประสานงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศงานจังหวัดลูกขาย เพื่อรับฟงปญหา ในการดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนงาน 8 จังหวัด

้

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

และการสื่อสารใหกับจังหวัดเครือ พรอมนําขอมูลมาชวยกันแกไข ปรับปรุง (รอยละ6.25/จังหวัด/ครั้ง) 1. ระหวางวันที่ 23-26 ก.พ.64 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหดึขึ้น และใหคําปรึกษาแนะนําทางดาน ชลบุรี ,ฉะเชิงเทรา และนครนายก การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 บริหารการสื่อสาร และดานเทคนิคอื่น ๆ เบิกจายงบประมาณ 8,040.- บาท ทุกครั้ง) หากทํางานได

(มีตอ) ดังนี้ 2. ระหวางวันที่ 2-4 มี.ค.64 จ. คาเปาหมาย

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชา เบิกจายงบประมาณ 8,040 บาท 100)

 -ผูบังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน
3. ระหวางวันที่ 5-10มี.ค.654 

จังหวัด

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตาม จันทบุรี และ ตราด เบิกจายงบประมาณ

แผนงานที่กําหนดไว (จังหวัดละ ๒ 16,950.- บาท

ครั้ง/ปงบประมาณ) 4.ระหวางวันที่ 12-13 มี.ค.64 จังหวัด

 - รับทราบปญหาและอุปสรรคในพื้นที่ ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว

และเสนอแนะและใหคําปรึกษา พรอม เบิกจายงบประมาณ 16,950.- บาท

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน

 - ดําเนินงานตรวจสอบและตรวจซอม

พรอมรายงานผลตามแบบ ร.๒ ในกรณี

ที่พบวาอุปกรณสื่อสารขัดของ

 - บันทึกผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม

ของแตละจังหวัดในขาย
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

4.โครงการนิเทศงานติดตามและ  - รายงานผลการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม
ประสานงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของแตละจังหวัดในขาย ใหผูบังคับบัญชาทราบ

และการสื่อสารใหกับจังหวัดเครือ  - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ
ขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

(ตอ) การคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการฯ

5.ตรวจสอบอุปกรณระบบเทคโนโลยี ตรวจสอบอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละความสําเร็จ รอยละ 75 60,000 - ไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0 0 -            1,940 1,940        -         3.23 3.23

สารสนเทศและการสื่อสารที่

้

และการสื่อสารทุกระบบที่ติดตั้งประจําจังหวัด ดําเนินงาน  - เนื่องจากเกิดสถานการณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ใชงานประจําจังหวัดในขาย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก รอยละ 12.5/จังหวัด) โรคติดตอ COVID19 ภายใน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สระแกว ระยอง จันทบุรี และ ตราด ประเทศ เห็นควรรอการดําเนิน การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

(มีตอ) ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การในไตรมาส 3 ทุกครั้ง) หากทํางานได

จังหวัดละ 1 ครั้ง /ป ดังนี้ คาเปาหมาย

 -จัดทําแผนปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชา

-  ผูบังคับบัญชาอนุมัติแผนการดําเนินงาน

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการตามแผนงาน

ที่กําหนดไว 

 - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุก

ระบบที่ติดตั้งประจําจังหวัดในขาย

 - ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทุกระบบที่ติดตั้งประจําจังหวัดในขาย
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

5.ตรวจสอบอุปกรณระบบเทคโนโลยี  - บันทึกผลการตรวจสอบ/การตรวจซอม 

สารสนเทศและการสื่อสารที่

้

และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร (ตาม

ใชงานประจําจังหวัดในขาย แบบ ร.๒) และรายงานเปนรายเดือน

(ตอ)  (ตามแบบ รต.๔.๓)

 - รายงานผลการดําเนินงานของแตละ

จังหวัดในขาย ใหบังคับบัญชาทราบ

 - ดําเนินการเบิกจายงบประมาณการ

เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการฯ

6.โครงการจางพนักงานทําความ ดําเนินการจางเหมาพนักงานทําความ รอยละ รอยละ 100 125,000         114,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 50.5 18.00    69 28,500     28,500 57,000       25          23.06 48.06

สะอาดอาคาร ศสข.2 (ชลบุร)ี สะอาดอาคารและจางทําสวน มีหนาที่ ความสําเร็จ ศสส.สป. (12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน (สวนกลาง ศสส.สป. เปนผูสงเบิกจาย)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทําความสะอาดอาคารทั้งภายในและ ในการเบิกจาย เปนผูดําเนินการจาง (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

(มีตอ) ภายนอกใหสะอาดเรียบรอย ตัดหญา งบประมาณ คาจางเดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส .จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของ

คาจางเดือนละ 9,500 บาท ตกแตงตนไม ภายในและบริเวณโดยรอบ คาจางเดือนละ 9,500.-บาท) ทุกครั้ง)

(1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) อาคารใหมีความสวยงาม จํานวน 1 คน ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

รวมเปนเงิน 114,000 บาท  - ดําเนินการจางเหมาบริการพนักงาน  3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

 ทําความสะอาด ตามหลักเกณฑ และ บันทึกตกลงจาง 12 ครั้ง=แบงเปน 2% (11 ครั้ง)  3% (1 ครั้ง)

วิธีการ ของ สป.มท. 4. สงมอบงาน 12 งวด=แบงเปน งวดละ 2 % (11ครั้ง)  3%=(1 ครั้ง)

- ขออนุมัติจัดจางและทําสัญญาจาง 5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด แบงเปน งวดละ 2 % (11ครั้ง)  3%=(1 ครั้ง)

 - ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน 6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด ๆแบงเปน งวดละ 2 % (11ครั้ง)  3%=(1 ครั้ง)

ใหเปนไปตามสัญญาจาง  ไตรมาสที่ 2

 - ตรวจรับงานจางและรายงานผลให  ไดทําขั้นตอนรับผิดชอบ ของ 

ผูบังคับบัญชาทราบ (ชลบุร)ี  ครบ 3 เดือน (ม.ค.64-มี.ค.64)

- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

7.การจางเหมาบริการพนักงาน ดําเนินการจางเหมาบริการพนักงาน รอยละ รอยละ 100 114,000         125,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 45 8.00      53 37,500     12,500 50,000       30          10.00 40.00

ขับรถยนต ประจํา ศสข.2(ชลบุร)ี ขับรถยนต จํานวน 1 คน ความสําเร็จ ศสส.สป. (10 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ดําเนินการขออนุมัติกรอบอัตราจางเหมา ในการเบิกจาย เปนผูดําเนินการจาง (ธ.ค.63-ก.ย..6 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

(มีตอ) บริการ พนักงานขับรถยนต ตามหลักเกณฑ งบประมาณ คาจางเดือนละ 12,500 บาท (สัญญาจาง ศสส .จ...../2563 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของ

และวิธีการของ สป.มท. ธ.ค.63-ก.ย.64 (10เดือน)-คาจางเดือน  ทุกครั้ง)

 - ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

ใหเปนไปตามสัญญาจาง  3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

 - ตรวจรับงานจางและรายงานผลให บันทึกตกลงจาง 10 ครั้ง=แบงเปน 2.5% (10 ครั้ง) 

ผูบังคับบัญชาทราบ 4. สงมอบงาน 10 งวด=แบงเปน งวดละ 2.5 % (10ครั้ง)

- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณฯ 5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด แบงเปน งวดละ 2.5 % (10ครั้ง) 

6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 10 งวด ๆแบงเปน งวดละ 2.5 % (10ครั้ง) 

 ไตรมาสที่ 2

 ไดทําขั้นตอนรับผิดชอบ ของ 

(ชลบุร)ี  ครบ 3 เดือน (ม.ค.64-มี.ค.64)

8. การตรวจสอบ ระบบเชื่อมโยง ตรวจสอบทุกวันทําการเพื่อใหระบบการ รอยละ รอยละ 75 0 - ไดทําการตรวจสอบตามแผนการ 100 100 200 25 25 50 -                -   -           -         0.00 0.00

เครือขายกระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงเครือขายสามารถใชงานได ความสําเร็จ ปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.63-มี.ค.64 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส สามารถสง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อยางมีประสิทธิภาพระหวาง ของการ จํานวน 6 เดือน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส เบิกจายได

(มีตอ) ศสข.2(ชลบุร)ี กับ ศสส.สป., ศสข.2(ชลบุร)ี ดําเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

กับจังหวัดลูกขาย และวิทยาลัยมหาดไทย สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค.63- ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังนี้ ธ.ค.63 จํานวน 3 ชุด คาเปาหมาย ใหไตรมาส ๆ 

ล
  - ดําเนินการการตรวจสอบการเชื่อมโยง ไตรมาสที่ 2 100) 25%)

เครือขายทุกวันทําการ สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ม.ค.64-

 -รายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน มี.ค.64 จํานวน 3 ชุด

ตามแบบ รต.4
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

8. การตรวจสอบ ระบบเชื่อมโยง  - กรณีที่พบวาอุปกรณสื่อสารหรือวงจร

เครือขายกระทรวงมหาดไทย เชาขัดของ ใหรายงานผูบังคับบัญชา

(ตอ) ตามแบบ รต.2

 - รายงานให ศสส.สป. ทราบ

9.การตรวจสอบ ระบบปองกัน ดําเนินการตรวจสอบการใชงานระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 75 0 - ไดทําการตรวจสอบตามแผนการ 100 100 200 25 25 50 -                -   -           -         0.00 0.00

และกําจัดไวรัสแบบองคกร (Nod ปองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ของการดําเนินงาน ปฏิบัติงานในเดือน ต.ค.63-มี.ค.64 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

32 Server) แบบองคกรของ ศสข.๒ (ชลบุร)ี และ จํานวน 6 เดือน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 4 ครั้ง แบง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จังหวัดในขาย ไตรมาสที่ 1 การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ25%

 - ดําเนินงานตรวจสอบตามแผนการ สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ต.ค.63- ทุกครั้ง) หากทํางานได

ปฏิบัติงานที่กําหนดไว ธ.ค.63 จํานวน 3 ชุด คาเปาหมาย

 - กรณีที่พบวาอุปกรณหรือระบบขัดของ ไตรมาสที่ 2 100)

ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ ตามแบบ ร.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ม.ค.64-

 - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนให มี.ค.64 จํานวน 3 ชุด

ศสส.สป. ทราบ

10.จัดซื้อ จัดจาง วัสดุครุภัณฑ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ และจัดจางซอม รอยละของ รอยละ 100 300,000 - ไตรมาสที่ 1 100.00 0.00 100.00 25.00 0.00 25.00 29,212.05 0.00 29,212.05 9.74 0.00 9.74

ของ ศสข.2 (ชลบุร)ี ครุภัณฑของ ศสข.2 (ชลบุร)ี ความสําเร็จเมื่อมี ยังไมมีการดําเนินการจัดซื้อจาง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 2 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ประจําป ๒๕๖๔ 1.จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงเดือน ธ.ค.63 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

 - ดําเนินการจัดหาบริษัทรานคาเพื่อจาง เบิกจายงบประมาณ 3,640 บาท การทํางานครบ 100 ของทุกครละ 25%)

 จัดหาวัสดุ และอุปกรณตามความตองการ  2. คาจางซอมรถยนตหมายเลจทะเบียน หากทํางานได

ของ ศสข.๒ (ชลบุร)ี 1 กช-1560 กทม. เบิกจายงบประมาณ คาเปาหมาย 100)

- ขออนุมัติจัดจาง , จัดหาวัสดุและอุปกรณ 22,272.05 บาท 

 - ตรวจรับและรายงานผลการดําเนินงาน 3.จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ก.พ.64

ใหผูบังคับบัญชาทราบ เบิกจายงบประมาณ 3,300.- บาท

- ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
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ศสข.2 (ชลบุรี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละ

สะสม

(ยกไป)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงิน

ที่ทํา

สัญญา/

ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - 

โอนให.....

11.การเผยแพรผลการดําเนินงาน ดําเนินการเผยแพรผลงานของหนวยงาน รอยละ ครั้ง 12 0 - ไตรมาสที่ 1 100 100 200 25 25 50 -                -   -           -         0.00 0.00

ของหนวยงานผานทางเว็บไซต และประชาสัมพันธการดําเนินงานของ ความสําเร็จ อยูระหวางการปรับปรุง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผานทาง ของการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส สามารถสง

เว็บไซตใหเปนปจจุบันทุกเดือน  -ปรับปรุงและดําเนินการเผยแพร การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) เบิกจายได

 - ดําเนินการจัดหาและจัดทําขอมูล ผลงานของหนวยงานใหเปนปจจุบัน ทุกครั้ง) หากทํางานได ครบทุกครั้งที่

 - นําเสนอผูบังคับบัญชา แลวสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซต คาเปาหมาย ดําเนินการ

 - นําออกเผยแพรทางเว็บไซต ศสข.2(ขลบุร)ี ศสข.2 (ชลบุร)ี ไดตาม Link นี้

http://ict2moi.go.th/
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.ภารกิจตามแผนงบประมาณ ดําเนินการสรุปผลการเบิกจายงบดําเนินงาน รอยละ รอยละ 85 320,000.00 ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50.00   88,772.77 134,267.23 223,040.00 27.74 41.96 69.70

1.1 สรุปผลการเบิกจายงบ ประจําปงบประมาณ 2564 หมวด ความสําเร็จ กําหนด สามารถดําเนินการขออนุมัติ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส สงสัยคาใชจายสาธารณูปโภค

ประจําปงบประมาณ 2564 คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ  เปนรายเดือน/ ของการดําเนินงาน รายงานผล คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบประมาณประจําป 2564 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ รายไตรมาส ดังนี้ เปน 100% (ครั้งที่ 1=220,000  บาท) คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%) หาก

และคาสาธารณูปโภค  - ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณราย 81,360.- บาท    และ ทํางานไดคาเปาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จายประจําป (ครั้งที่ 1=120,000+ ครั้งที่ 2=140,000) คาสาธารณูปโภค 141,680 บาท

 - รวบรวมขอมูลการเบิกจายงบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค (ยอดเบิกเฉพาะไตรมาส 2) 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตอ ผอ.ศสข.3 (นครปฐม)

 - จัดทํารายงานผลการเบิกจาย

งบดําเนินงาน ฯ รายเดือน

 - จัดทํารายงานผลการเบิกจาย

งบดําเนินงาน ฯ รายไตรมาส (รต.1)

 - จัดทํารายงานผลการเบิกจาย

งบดําเนินงาน ฯ ประจําปงบประมาณ

1.2 การบริหารงาน ดําเนินการบริหารงานงบประมาณ (งาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 85% สามารถบริหารจัดการงาน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

งบประมาณ (งานการเงิน การเงินและบัญช)ี งานเบิกจายงบประมาณ, ในการบริหาร กําหนด (ครั้งที่ 1=220,000 บาท+ครั้งที่ 2=……  งบประมาณในการจัดซื้อ/ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

และบัญชี,งานเบิกจาย งานจัดซื้อ/จัดจางม งานพัสดุและสถานที่) จัดการงานงบ รายงานผล จัดจางและการเบิกจาย การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก

งบประมาณ ,งานจัดซื้อ, ใหเปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ ประมาณในการ เปน 100% คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ สําเร็จตามเปาหมาย ดังนี้ ทํางานไดคาเปาหมาย 100)

จัดจางงานพัสดุและสถานที่) การบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบ จัดซื้อ/จัดจาง 220,000.00  - คาตอบแทน ใชสอยและ 100 100 200 25 25 50.00 10,560.00 70,890.00 81,450.00 4.80 32.22 37.02

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 งานพัสดุ และการ 100,000.00  - คาสาธารณูปโภค 100 100 200 25 25 50.00 78,302.77 63,377.23 141,680.00 78.30 63.38 141.68

(มีตอ)  - ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณราย เบิกจาย ใหเปนไป (ครั้งที่ 1=320,000+ครั้งที่ 2=........) สงสัยใชงบเกิน

จายประจําป ตามระเบียบแบบ

 - รายงานความตองการจัดซื้อ/จัดจาง แผนของทางราชการ

 - ขออนุมัติจัดซื้อ /จดจาง

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

1.2 การบริหารงาน  - ตรวจสอบการจัดซื้อ/ จัดจาง

งบประมาณ (งานการเงิน  - ขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณใน

และบัญชี,งานเบิกจาย การจัดซื้อ/จัดจาง และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ

งบประมาณ ,งานจัดซื้อ,  - จัดทําบันทึกขอเบิกจายเงินเสนอตอ

จัดจางงานพัสดุและสถานที่) หัวหนาสํานักงานจังหวัด

(ตอ)  - สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ

ประจําเดือน/รายไตรมาส

1.3 การนิเทศงานใหคําปรึกษา ดําเนินการนิเทศงาน ใหคําปรึกษา พรอม จํานวนสถานี จังหวัด 7 จว./ ป ศสข.3 (นครปฐม) - ใหคําปรึกษานิเทศงานทางดาน 100 100 200 25 25 50.00 5,970.00 65,140.00 71,110.00 25.00 25.00 50.00

พรอมทั้งทําการบํารุงรักษาเชิง ทั้งทําการบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณ สื่อสารจังหวัด (รายงานใชงบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ สามารถสง

ปองกันอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารระบบตาง ๆ ใหพรอม ที่ไดรับการนิเทศงาน คาเบี้ยเลี้ยง / การสื่อสาร จํานวน 7 จังหวัด (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส เบิกจายได

ระบบตาง ๆ ใหพรอมใชงานได ใชงานไดอยางตอเนื่อง ที่สถานีสื่อสาร ใหคําปรึกษา คาเดินทาง) เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง+เดินทาง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส ครบทุกครั้งที่

อยางตอเนืองที่สถานีสื่อสาร สํานังกานจังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด และประสานการ จํานวน... บาท) จํานวน 5,940 บาท การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง ละ 25%) หาก ดําเนินการ

สํานักงานจังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด ปละ 2 ครั้ง/จังหวัด ดังนี้ ดําเนินงานรวมทั้ง ทํางานไดคาเปาหมาย 100) ใหไตรมาส ๆ ละ

ไดแกจังหวัดนครปฐม ราชบุรี  - จัดทําแผนการนิเทศงาน ใหคําปรึกษา การบํารุงรักษาเชิง 25%)

เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  รวมทั้งการบํารุงรักษาเชิงปองกันฯ ปองกันอุปกรณ

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ  - ขออนุมัติเดินทางไปราชการจังหวัดในขาย เครื่องมือสื่อสาร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตอผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ระบบตาง ๆ

 - ดําเนินการนิเทศงาน ใหคําปรึกษา

ดานเทคนิคแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

 - บํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณเครื่องมือ

สื่อสารระบบตางๆ ใหพรอมใชงานไดตอเนื่อง

 - รวบรวมขอมูลและรับทราบปญหา

อุปสรรคดานเทคนิคในพื้นที่

 - สรุปรายงานและนําเสนอผูบังคับบัญชา
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

1.4 จางเหมาพนักงานบริการ ดําเนินการจางเหมาพนักงานบริการ เพื่อ จางเหมาบริการ งาน 1 ศสส.สป. 114,000   ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00     48 28,500             28,500 57,000      25         25.00 50.00

เพื่อทําความสะอาดที่ทําการ ทําความสะอาดที่ทําการศูนยเทคโนโลยี ทําความสะอาด รายงานผลกําหนเปนผูดําเนินการจาง (จาง 12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลง(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) จํานวน 1 งาน 100% คาจางเดือนละ 9,500 บาท (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนทิําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

และการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) และบริเวณโดยรอบ ตามหลักเกณฑการ (สัญญาจาง ศสส.จ.....2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

และบริเวณโดยรอบ จางของ สป.มท.   -คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

(มีตอ)  1. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

กําหนดคิดรอยละของการดําเนินงาน บันทึกตกลงจาง 12 ครั้ง= 24% (งวดละ 2%)

 1. ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณ 2. สงมอบงาน 12 งวด=24% (งวดละ 2%)

ประจําป 2563 ของ ศสข.3 (นครปฐม) =15% 3. ตรวจรับงานจาง 12 งวด=24%  (งวดละ 2%)

2. ดําเนินการจัดหาผูรับจาง = 15% 4.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สjวนกลาง 12 งวด = 28% 

3. ขออนุมัติจดจางและทําสัญญาจาง = 22% (งวดที่ 1-8 งวดละ 2% งวดที่ 9-12 งวดละ 3%) (สวนกลางดําเนินการ)

4. ตรวจรับงานจางและรายผล รวม 12 

้

 ไตรมาสที่ 2

ครั้ง ๆ ละ 2%  รวม 24%  ไดทําขั้นตอนรับผิดชอบ 

 5. สงเบิกจายเงินคาจาง จํานวน 12 งวด  (นครปฐม)  ครบ 3 เดือน

คิดงวดละ 2% รวม 24% งวดที่ 4-6 (ม.ค.64-ม.ีค.64)

2.ภารกิจประจํา  ไตรมาสที่ 2
2.1 ใหบริการระบบประชุม ดําเนินการใหบริการระบบประชุมวีดิทัศน รอยละความ รอยละ 100 ศสข.3 -  สามารถใหบริการระบบ 100 100 200 25 25 50.00

วีดิทัศนทางไกล   (Video ทางไกล (Video Conference System) สําเร็จในการให รายงานแจงเปน
ประชุมวีดิทัศนทางไกลกับ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Conference System) แกหนวยงานที่รองขอ ดังนี้ บริการระบบประชุม ครั้ง กระทรวง ทบวง กรม และ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -ไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ ที่รองขอ วีดิทัศนทางไกล หนวยงานตาง ๆ ที่รองขอ การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง) ละ 25%)

(มีตอ) ใชบริการระบบประชุมวิดีทัศนทางไกล เทียบกับจํานวนครั้ง จํานวน 24 ครั้ง ดําเนินการ หากทํางานได

 - ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่ ที่รองขอ สําเร็จ จํานวน 24 ครั้ง คาเปาหมาย

เกี่ยวของ 100)
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

2.1 ใหบริการระบบประชุม  - ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร

วีดิทัศนทางไกล   (Video ระบบ MCU/VCS และเครือขาย

Conference System)  - ทําการทดสอบระบบ VCS /MCU กับ

(ตอ) สวนกลางและจังหวัดในขาย 7 จังหวัด

 - ติดตั้งและใหบริการระบบประชุมวิดิทัศน

ทางไกล  ตามวันและเวลาที่กําหนด

 - รื้อถอน(จัดเก็บ)ระบบประชุมวิทัศน

ไหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม

 - รายงานผลการดําเนินการตอผูบังคับบัญชา

2.2 ใหบริการดวยรถยนต ดําเนินการใหบริการดวยรถยนตสื่อสาร รอยละ รอยละ 90 ศสข.3 - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50.00

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ดาวเทียมเคลื่อนที่ แกหนวยงานที่รองขอ ดังนี้ ความสําเร็จ รายงานแจง สามารถใหบริการระบบสื่อสาร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานตาง ๆ เทียบกับจํานวน

้

100 ดาวเทียมเคลื่อนที่ในภารกิจ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(มีตอ) ที่รองขอใชบริการ ที่รองขอไมนอยกวา ถวายความปลอดภัยดาน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - เขารวมประชุมและสํารวจพื้นที่ ที่จะ รอยละ 90 สื่อสารรองขอจํานวน 3 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ติดตั่งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ดําเนินการสําเร็จ จํานวน ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - จัดทําบันทึกขออนุมัตินํารถยนตสื่อสาร 3 ครั้ง คาเปาหมาย

ดาวเทียมเคลื่อนที่ พรอมเจาหนาที่ ออกไป ทํางานทุกกระบวนงานคิดเปน 100)

ปฏิบัติภารกิจ เสนอตอผูวาราชการจังหวัด 100%

 - จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือสื่อสารพรอม

ทั้งทําการทดสอบระบบดาวเทียมเคลื่อนที่

 - ประสาน ศสส.สป. เพื่อขอสนับสนุน

ชองสัญญาณดาวเทียม พรอมหมายเลข

โทรศัพทในขาย มท และ ทีโอที
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

2.2 ใหบริการดวยรถยนต  - นํารถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ไป

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารผานดาวเทียมเคลื่อนที่

(ตอ) ตามวันและเวลาที่กําหนด

 - รื้อถอนรถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

และอุปกรณเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวของ

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

 - รายงานผลการดําเนินการตอผูบังคับบัญชา

2.3.ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือ  ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50.00

สื่อสาร ICT / ระบบเครือขายที่ สื่อสาร ICT /ระบบเครือขายที่เชื่อมโยง ในการตรวจสอบ รายงานแจงเปน ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ

เชื่อมโยงระหวางสวนกลางและ ระหวางสวนกลางและจังหวัดในขาย รวม อุปกรณเครื่องมือ (ครั้ง) เครื่องมือสื่อสาร สามารถ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

จังหวัดในขายรวม 7 จังหวัด 7 จังหวัด ไดแกจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สื่อสารและ ใชงานไดเปนปกติและตอเนื่อง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ไมนอยกวารอยละ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ ดังนี้ 85 ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ตรวจสอบระบบเครือขาย,ระบบ MPLS ตามงานแจงวา คาเปาหมาย

DC Power Supply, Battery Back up อุปกรณเครื่องมือ 100)

 - ตรวจสอบระบบสื่อสารขอมูล L2,L3 สื่อสาร ICT/

 - ตรวจสอบระบบโทรศัพท MD110, ระบบเครือขาย ให                         

IP Phone, Battery Backup ใชงานไดไมนอยกวา

 - ตรวจสอบระบบ Surge และ

ื่ ป ั
รอยละ 85

 - ตรวจสอบระบบไฟฟาสํารอง (UPS) และ

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

2.4 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50.00 0.00 0.00

ระบบ ICT ทุกระบบ  (แมขาย) ICT ทุกระบบ (แมขาย) ดังนี้ ของการใชงานได เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ 

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - บํารุงรักษาระบบเครือขาย,ระบบ MPLS ของอุปกรณ ICT สามารถใชงานไดปกติและ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

DC Power Supply, Battery Back up ทุกระบบไมนอยกวา ตอเนื่อง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - บํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล L2,L3 รอยละ 85 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -บํารงุรักษาระบบโทรศัพท MD110, ทุกครั้ง) หากทํางานได

IP Phone, Battery Backup คาเปาหมาย

 - บํารุงรักษาระบบ Surge และ

่

100)

 - บํารุงรักษาะบบไฟฟาสํารอง (UPS) 

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา

2.5 การใหบริการระบบ ดําเนินการใหบริการสงหนังสือ ศสข.3 รอยละความสําเร็จ รอยละ 70 ศสข.3 (นครปฐม) - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50.00

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ของจํานวนหนังสือ รายงานแจงเปน สามารถดําเนินการสงหนังสือ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 (ศสส.สป.) ผานระบบสารบรรณ

  

ที่นําสงผานระบบ ฉบับ ที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม) (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ สารบรรณอิเล็ก ถึง ผอ.ศสส.สป.ผานระบบ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - รับหนังสือที่ออกโดย ศสข.3 (นครปฐม) ทรอนิกสไมนอย สารบรรณอิเล็กทรอนิกส การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ รอยละ 70 จํานวนหนังสือที่สงผานระบบฯ ทุกครั้ง) หากทํางานได

หนังสือ และผูรับปลายทาง เทากับ 38 ฉบับ จํานวนที่สง คาเปาหมาย

 - ทําการสแกนเอกสารที่จะสง ดวยเครื่อง ผานระบบฯ เทากับ 43 ฉบับ 100)

สแกนและจัดเก็บขอมูลไวในใฟลที่กําหนด

 - เปดโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็ก

ทรอกนิกสและตรวจสอบระบบใหพรอมใช

 - ทําการสงเอกสารที่สแกนไวผานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

 - ตรวจสอบความสําเร็จในการสงเอกสาร

พรอมทั้งประสานงานผูรับปลายทางและ

รวบรวมเอกสาร
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ศสข.3 (นครปฐม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม

 ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

2.6 บริการ – รับสงเอกสารขาว ดําเนินการใหบริการรับ - สงเอกสารขาว รอยละความสําเร็จ รอยละ 85 ศสข.3 (นครปฐม) - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50.00 0.00 0.00

ผานระบบโทรสาร และ E - Mail ผานระบบโทรสารและ E-mail  ดังนี้ ของการรับ-สง สามารถสงขาวผานระบบ  

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64    - รับเอกสารขาวทางโทรสาร /E-mail เอกสารขาวผาน โทรสารและ E-mail ระหวาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

 จากตนทาง(สวนกลาง) ระบบโทรสาร และ สวนกลางและจังหวัดในขาย ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - ตรวจสอบถูกตอง ครบถวนของเอกสาร E-Mail ไมนอยกวา รวม 7 จังหวัด สําเร็จ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ขาวโทรสาร/Email และผูรับปลายทาง รอยละ 85 (นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี,

 

ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ตรวจสอบเลขหมายโทรสาร /E-mail สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, คาเปาหมาย

 และสงเอกสารขาวไปยังผูรับปลายทาง กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ) 100)

ที่ระบุไวใหครบถวน ดังนี้

 - ประสานและตรวจสอบเอกสารขาว ขาวรับ = 168 ฉบับ

และผูรับปลายทาง ชาวสง  = 1,176 ฉบับ

 - จดบันทึกรายละเอียดเอกสารขาว 

ผูรับ/ผูสง ในบัญชีกลางขาว รับ/สง

 - รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ

 เสนอตอผูบังคับบัญชารายสัปดาห

    - จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ 

รายเดือนและรายไตรมาส เสนอตอศสส .สป.(รต.6)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

1.โครงการจางเหมาแมบาน ทําสัญญาจางเหมาแมบาน เดือนละ รอยละความสําเร็จ เดือน 12 ศสส.สป. 114,000   ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00     48 28,500          28,500 57,000      25         25.00 50.00

ประจํา ศสข.4 (นม.) 9,500 บาท จํานวน 1 คน ระยะเวลา ของการดําเนินการ เปนผูดําเนินการจาง (12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

คาจางเดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

-คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 1. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

2. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

   3. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-ม.ีค.64)=6 %

2.โครงการจางเหมาพนักงาน ทําสัญญาจางเหมาบริการพนักงานรักษา รอยละความสําเร็จ เดือน 12 ศสส.สป. 114,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00     48 28,500          28,500 57,000      25         25.00 50.00

รักษาความปลอดภัยอาคาร ความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ของการดําเนินการ เปนผูดําเนินการจาง (12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน

สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.) เดือนละ 9,500 บาท จํานวน 1 คน (ต.ค.63-ก.ย.64) (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 12 เดือน คาจางเดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

(มีตอ) -คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

2.โครงการจางเหมาพนักงาน บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

รักษาความปลอดภัยอาคาร 4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

สถานที่ประจํา ศสข.4 (นม.) 5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) สามารถสง

(ตอ) 6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) เบิกจายได

 ไตรมาสที่ 2 ครบทุกครั้งที่

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม ดําเนินการ

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6% ใหไตรมาส ๆ

 
2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6% 25%)

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-ม.ีค.64)=6 %

3. โครงการจัดทําผังการเชื่อมโยง  -จัดทําฐานขอมูลอุปกรณ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครือขายภายในศาลากลางจังหวัด  - จัดระบบสัญญารแจงเตือน ของการดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส สามารถสง

ศรีสะเกษ  - จัดระเบียบสายภายในหอง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส เบิกจายได

ระยะเวลา  เม.ย.64 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

คาเปาหมาย ใหไตรมาส ๆ

 
100) 25%)

4.งานตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพการทํางาน ความสําเร็จของ เดือน 12 0 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องมือสื่อสารทุกระบบ ของเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ ICT การดําเนินงานคิด  - มีปฎิทินการปฏิบัติ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทุกวันทําการทุกระบบ เปนรายเดือน  - มีการตรวจสอบสภาพ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

 - เครื่องมือสื่อสารประจําวันทุก การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระบบ ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

5. งานใหบริการระบบสื่อสาร เชื่อมโยงเครือขายและควบคุมระบบ ความสําเร็จเปนไป รอยละ 100 งบประมาณ

้ ่

-  - นํารถยนตสื่อสารดาวเทียม 100 100 200 25 25.00 50.00 23,380.00 23,380.00 46,760.00 25.00 25.00 50.00

ดาวเทียมสื่อสารผาน พรอมใหบริการดานการติดตอสื่อสารผาน ตามจํานวนครั้งที่ เปนไปตาม เคลื่อนที่ออกใหบริการระบบสื่อสาร (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส สามารถสง

ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ รถยยนตสื่อสารดาวเทียมตามที่ไดรับ สามารถออก จํานวนครั้งที่ ไตรมาสที่ 1 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส เบิกจายได

(Mobile) มอบหมาย และใหบริการดาน ออกปฏิบัติภารกิจ จํานวน 5 ครั้ง และเบิกจาย การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดานการสื่อสารได 23,380 บาท ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2 คาเปาหมาย 100) ใหไตรมาส ๆ

 
จํานวน 5 ครั้ง และเบิกจาย 25%)

23,380 บาท

6. งานใหบริการระบบ ติดตั้ง ควบคุม  บริการประชุมระบบ ความสําเร็จของงาน รอยละ 100 0 - ไดใหบริการประชุมระบบ 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) วีดิทัศนทางไกล แก กระทรวง ทบวง กรม ปนไปตามจํานวนครั้งที่ วีดิทัศนทางไกล ตามที่ไดรับ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถติดตั้งใหบริการ มอบหมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

ไดตอจํานวนครั้งของ ถือวาทํางานครบ 100 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ขอสั่งการหรือรองขอ ไตรมาสที่ 1 จํานวน 16 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได

ไตรมาสที่ 2 จํานวน 20 ครั้ง คาเปาหมาย 100)

7. งานพัฒนาบุคลากรดาน จัดสงบุคลากรเขาสัมมนาและรับการ ความสําเร็จของ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - ไตรมาส 1 และไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ฝกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ไดรับแจง การดําเนินงาน เปนไปตาม ไมมีการอบรมหลักสูตรโครงการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

การสื่อสาร คิดเปนรอยละ จํานวนครั้ง พัฒนาบุคคลากรดานเทคโนโลยี ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ที่เขารับการ สารสนเทศและการสื่อสาร การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

อบรม สัมมนา แตอยางใด ทุกครั้ง) หากทํางานได

ไดคาเปาหมาย 100)

8.. งานการตรวจซอมระบบ ทราบถึงการขัดของของเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - จะดําเนินการก็ตอเมื่อไดรับแจง 100 100 200 25 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องมือสื่อสารในจังหวัดเครือขาย และอุปกรณ ICT แลวออกทําการตรวจซอม

ไ 
ของการดําเนินงาน เปนไปตาม จากจังหวัดที่เปนเครือขายในเขต (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

รับผิดชอบ ใหสามารถใชการได คิดเปนรอยละ จํานวนครั้ง พื้นที่รับผิดชอบ และการตรวจสอบ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาสละ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ที่ออกดําเนินการ ประจําวัน การทํางานครบ 100 ของ 25% (หากทํางาน

ตรวจซอม ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ทุกครั้ง) ไดคาเปาหมาย 100)

 - ไมมีเครื่องมือสื่อสารชํารุดเสียหาย
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9. โครงการจางเหมาลางบํารุงรักษา ดําเนินการจัดจางลางระบบเครื่องปรับ ความสําเร็จของการ ครั้ง 2 - ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0 0 -                     -   -           -        0.00 0.00

ระบบเครื่องปรับอากาศประจํา 

 

อากาศ ดําเนินงานคิดเปน ยังไมมีการดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ศสข.4 (นครราชสีมา) จํานวนครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 4 ครั้ง แบง

ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ธ.ค.63-ม.ค.64 การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ25%

และครั้งที่ 2 ม.ิย.64-ก.ค.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย

100)

10.โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จของ ครั้ง 2 0 - ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 -        -       -                     -   -           0.00 0.00 0.00

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT และอุปกรณ ICT ของ ศสข.4 (นม.) การดําเนินงาน ในรายงาน ยังไมมีการดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ในจังหวัดเครือขาย และจังหวัดเครื่อขายปละ 2ครั้ง คิดเปนจํานวนครั้ง กําหนดเปน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 4 ครั้ง แบง

ระยะเวลา ครั้งที่1 เดือน ม.ค.64 (ในรายงานกําหนด หนวยงาน 6 การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ25%

และครั้งที่ 2  เดือน ก.ค.64 เปน หนวยงาน) ทุกครั้ง) หากทํางานได

หนวยงานทีตัองดําเนินการ คาเปาหมาย 100

 ศสข.4 (นครราชสีมา) 

สนจ.นม. สนจ.บร.

สนจ.สร. สนจ.ศก. สนจ.อบ.

11. งานปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ ศสข.4 ความสําเร็จของ เดือน 12 0 0 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25.00     50.00    -                     -   -           -        0.00 0.00

เว็บไซตของ ศสข.4 (นม.) นม. ใหมีความสวยงามทันสมัยและ การดําเนินงาน ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สามารถใชงานเปนแหลงคนควาขอมูล เปนรายเดือน ของ ศสข.4 (นครราชสีมา) จํานวน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

ที่ถูกตองเปนจริงและเปนปจจุบัน 5 ครั้ง ใหทันสมัยและเปนปจจุบัน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได
คาเปาหมาย 100)
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

12. โครงการนิเทศงานใหกับ ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปญหา ความสําเร็จคิดเปน รอยละ 100 0 - 1. จัดทําแผนนิเทศงาน 0 0 0 0 -        -       -                     -   -           -        0.00 0.00

จังหวัดในเครือขาย อุปสรรค เสริมสรางแนวทางและความ รอยละของการ ในรายงาน 2. ขออนุมัติแผน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 รูสึกการปฏิบัติที่ถูกตอง ตรงกันกับจังหวัด ดําเนินงาน แจงมาเปน 3. ดําเนินการตามแผน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

เครือขายปละครั้ง จังหวัดที่เปน 4. สรุปผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เครือขาย 5. นําขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ทุกครั้ง) หากทํางานได

ในเขตพื้นที่ มารับปรุงพัฒนา คาเปาหมาย 100)

รับผิดชอบ ไตรมาส 2

ยังไมไดดําเนินการ

13 โครงการยายเครื่องมือสื่อสาร  - สํารกวจพื้นที่ ความสําเร็จคิดเปน รอยละ 100 0 - 1. จัดทําแผนนิเทศงาน 100 0 100 25 -        25.00    10,080.00            -   10,080.00  25.00     0.00 25.00

จังหวัดสุรินทรจากศาลากลาง  - จัดทําแผน รอยละของการ 2. ขออนุมัติแผน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส สามารถสง

จังหวัดหลักเกาไปศาลกาลาง  - ขออนุมัติแผน ดําเนินงาน 3. ดําเนินการตามแผน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส เบิกจายได

จังหวัดหลังใหม  - ดําเนินการตามแผนงาน 4. สรุปผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - สรุปผลการดําเนินงาน 5. นําขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

 - รายงานผล มารับปรุงพัฒนา คาเปาหมาย 100) ใหไตรมาส ๆ

 ล
ไตรมาส 2 25%)

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตาม

แผนงานขั้นตอนที่ 1 คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการระหวางวันที่

16-19 ม.ีค.64=10,080 บาท
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ศสข.4 (นครราชสีมา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ 

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

14.โครงการนําสายระบบสื่อ  - สํารกวจพื้นที่ ความสําเร็จคิดเปน รอยละ 100 0 - 1. จัดทําแผนนิเทศงาน 100 0 100 25 -        25.00    -                     -   -           -        0.00 0.00

สัญญาณลงดินภายในจังหวัด  - จัดทําแผน รอยละของการ 2. ขออนุมัติแผน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ(มี 4 ไตรมาส

นครราชสีมา  - ขออนุมัติแผน ดําเนินงาน 3. ดําเนินการตามแผน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปนแบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ดําเนินการตามแผนงาน 4. สรุปผลการดําเนินงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - สรุปผลการดําเนินงาน 5. นําขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - รายงานผล มารับปรุงพัฒนา คาเปาหมาย 100)

ไตรมาส 2

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตาม

แผนงาน (ตามที่จังหวัดนครราชสีมา

แจงสั่งการ,ขอรับการสนับสนุน)

ดําเนินการ
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ศสข.5 (อุดรธาน)ี

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

1.งานใหบริการระบบการ ใหบริการระบบการประชุมวีดิทัศน รอยละ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) กับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน ความสําเร็จ ประชุมผานระบบวีดิทัศนทาง (มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ ตาง ๆ ตามที่รองขอใชบริการ ของการ ไกล (VCS)  จํานวน 11 ครั้ง แบงเปนไตร

ประชุมทางไกล (MCU) ใหบริการ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หากทํางาน

คาเปาหมาย 100)

2.งานใหบริการรถสื่อสาร ใหบริการรถสื่อสารดาวเทียม บริการ รอยละ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 33,040.00 33,040.00 66,080.00 25.00 25.00 50.00

ดาวเทียมเคลื่อนที่ งานใหบริการ 4 G ในภารกิจถวายความปลอดภัยดาน ความสําเร็ข จํานวนครั้งที่ ออกภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ดําเนินการสงเบิกครบถวน สามารถสง

ระบบอุปกรณ 4 G เคลื่อนที่ การสื่อสาร แดพระบาทสมเด็จพระ ของการ ออกดําเนินการ จํานวน 4 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส เบิกจายได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหบริการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุก

ั้ ี่
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ตลอดจน ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

ออกปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับเหตุการณ คาเปาหมาย 100) ใหไตรมาส ๆ ละ
25%

หรือสาธารณภัยตาง ๆ ไดรับการรองขอ

หรือขอรับการสนับสนุน

3.โครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการโดยสงเจาหนาที่ ศสข.5 (อด.) รอยละ รอยละ 100 80,000 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 10,668.00 10,668.00 21,336.00 13.34 13.34 26.67

และเสริมสรางประสิทธิภาพ  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาม ความสําเร็จ เขารวมประชุม/อบรม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ดําเนินการสงเบิกครบถวน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการตางๆ ของสวนกลาง และของ ของการเขารับ จํานวน 3 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

และการสื่อสาร มาปรับใชให จังหวัดที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ การฝกอบรม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เกิดประโยชนกับงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 คาเปาหมาย 100)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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ศสข.5 (อุดรธาน)ี

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

4.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด จํานวนสื่อสาร จํานวน ลูกขาย 8 90,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 21,910.00 0.00 21,910.00 24.34 0.00 24.34

และประสานงานดานเทคโนโลยี เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก จังหวัดที่ไดรับ จังหวัด นิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปงบประมาณ ดําเนินการสงเบิกครบถวน

สารสนเทศและการสื่อสารใหกับ  อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย  หนองคาย การนิเทศงานให เครือขายในพื้นที่รับผิดชอบ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปน 2 ครั้ง

จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ คําปรึกษา จํานวน  1 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ครั้งละ 50%)

ที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ปละ2ครั้ง) ติดตามและ ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 ต.ค.63-ม.ีค.64 ประสานงาน คาเปาหมาย 100)

ครั้งที่ 2 เม.ย.64-ก.ย.64

5.โครงการบํารุงรักษาเพื่อ บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ หนวยงานและ จํานวน ลูกขาย 8 50,000 ไตรมาส 2 100 0 100 50 0 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปองกัน (Preventive ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.) และ จังหวัดที่ไดรับ จังหวัด ตรวจสอบ/ตรวจซอม/ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ในปงบประมาณ

Maintenance : PM) จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การบํารุงรักษา บํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปน 2 ครั้ง

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT 8 จังหวัด ใหสามารถใชงานไดอยางมี เครื่องมือสื่อสาร ลูกขาย 8 จังหวัด การทํางานครบ 100 ของ ครั้งละ 50%)

ที่ใชงานประจํา ศสข.5 (อด.)และ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และอุปกรณ ทุกครั้ง) หากทํางานได

จังหวัดเครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (UPS) และ คาเปาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT

6.โครงการบํารุงรักษา  -สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ ระดับความสําเร็จ ระบบงาน 1 30,000 ไตรมาส 2 100 0 100 25 0 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องปรับอากาศ ศสข.5 (อด.) และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของการปองกัน สํารวจระบบเครื่องปรับอากาศ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และจังหวัดลูกขาย  -ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. ความเสียหายของ และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณเครือขาย ของ ศสข.5 (อุดรธานี)  และ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

การสื่อสาร จังหวัดลูกขาย ทุกครั้ง) หากทํางานได

ไมใหขัดของ คาเปาหมาย 100)
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ศสข.5 (อุดรธาน)ี

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

7.โครงการจางบํารุงรักษารถยนต  -สํารวจรถยนตและเครื่องยนต รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 50,000 ไตรมาส 2 100 0 100 25 0 25 980.00 0.00 980.00 1.96 0.00 1.96

,รถจักรยานยนต  และ กําเนิดไฟฟา ของการบํารุงรักษา ซอมรถจักรยานยนต (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เครื่องยนตืกําเนิดไฟฟา ของ  -จัดจางตามระบียบกระทรวงการคลังฯ รถยนต จํานวน 1 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ รถจักรยานยนต การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. และเครื่องยนต ทุกครั้ง) หากทํางานได

กําเนิดไฟฟา คาเปาหมาย 100)

เพื่อยืดอายุการใชงาน

8.โครงการจางบํารุงรักษา  -สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟา UPS รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 50,000 ไตรมาส 2 100 0 100 25 0 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อุปกรณสํารองไฟฟา UPS ศสข.5  -จัดจางตามระบียบพัสดุฯ ของการปองกัน อยูระหวางดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(อด.) และลูกขาย 8 จังหวัด  -ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ ความเสียหายของ สํารวจอุปกรณสํารองไฟฟา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. อุปกรณในกรณี UPS การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

กระแสไฟฟาทองถิ่นขัดของ ทุกครั้ง) หากทํางานได

 9.โครงการจางบํารุงรักษาและ  -สํารวจเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รอยละ รอยละ 100 30,000 ไตรมาส 2 100 100 200 25.00 25 50 700.00 700.00 1,400.00 25.00 25.00 50.00

ซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอร ตอพวง ความสําเร็จ อยูระหวางดําเนินการสํารวจ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส ดําเนินการสงเบิกครบถวน สามารถสง

และอุปกรณตอพวงสํานักงาน  -จัดจางตามระบียบพัสดุฯ ของการบํารุง เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส เบิกจายได

ของ ศสข.5 (อด.)  -ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ รักษาเพื่อยืดอายุ ตอพวง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ครบทุกครั้งที่

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -ใชงาน/ตรวจสอบ/รายงานผล ศสส.สป. การใชงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได ดําเนินการ

คาเปาหมาย 100) ใหไตรมาส ๆ ละ
25%
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ศสข.5 (อุดรธาน)ี

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

10.งานจางเหมาทําความสะอาด จางเหมาบุคคลธรรมดา ทําความสะอาด จางเหมา รอยละ 100 114,000         114,000   ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00    48 28,500         28,500 57,000      25        25.00 50.00

อาคาร ศสข.5 (อุดรธานี) อาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบ ทําความสะอาด ศสส.สป. (12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อาคาร ศสข.5 (อุดรธานี) ตามกําหนดเวลา เปนผูดําเนินการจาง (ต.ค.63-ก.ย.64) (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินกาทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

จํานวน 1 งาน คาจางเดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

-คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 1. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

2. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

3. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4. สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ต.ค.-ธ.ค.63) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.64-ม.ีค.64)=6 %

11 งานซอมบํารุงระบบประปาอาคาร -ไดดําเนินการสํารวจตรวจพบความเสียหาย รอยละ รอยละ 100 100,000  ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 2,923.00 0.00 2,923.00 2.92 0.00 2.92

บานพักขาราชการ ศสข.5(อุดรธานี) อาคารสํานักงาน ศสข.5 (อุดรธานี) ความสําเร็จ ซอมบํารุงระบบประปาอาคาร (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -จดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ของการปองกัน สํานักงานและบานพัก ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - ตรวจรับงานจาง/เบิกจายงบประมาณ/ ความเสียหาย จํานวน 1 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ตรวจสอบ รายงานผล ศสส.สป. ตอทรัพยสินของ ทุกครั้ง) หากทํางานได

ทางราชการ คาเปาหมาย 100)
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ศสข.5 (อุดรธาน)ี

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

12.งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการ บริหารงานงบประมาณ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 320,000 - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 106,829.00 54,408.00 161,237.00 33.38 17.00 50.39

ประจําป 2564 ประจําป (งานการเงินและบัญชี ในการบริหาร คาใชสอยและวัสด+ุสาธารณูปโภค ตามวงเงินที่ได ไดสงเบิกจายแสดงเฉพาะ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

(งานการเงินและบัญชี งาน งานเบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ/จาง จัดการงานงบ (ครั้งที่ 1=220,000 บาท+ 100,000 บาท รับจัดสรร ยอดเบิกคาใชสอยและวัสดุ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส รอถามอีกทีนะ

เบิกจายงบประมาณ งานจัดซื้อ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ) ประมาณใน (ครั้งที่ 2=........... บาท+ .............. บาท เรียบรอยแลว การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

จัดจาง งานธุรการ และงานสาร ตามวงเงินที่ไดจัดสรร ใหเปนไปตาม การจัดซื้อ จัดจาง รวมโอน 1 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได

บรรณ งานพัสดุ) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ งานพัสดุ และ รวมเปนเงิน  ...320,000... บาท คาเปาหมาย 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ภาครัฐ พ.ศ.2560 การเบิกจายให

เปนไปตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.โครงการจางเหมาพนักงาน ดําเนินการจางเหมาพนักงานบริการ ความสําเร็จของการ เดือน 12 114,000 114,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100 200 24 24.00     48 28,500          28,500 57,000     25         25.00 50.00

บริการ (ทําความสะอาด) (บุคคลทําความสะอาดอาคาร ศสข.6 

 

การดําเนินการจาง ศสส.สป. (12 เดือน) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน ดําเนินการสงเบิกครบถวน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 บริเวณโดยรอบ) เดือนละ 9,500 บาท เหมาและผลการ เปนผูดําเนินการ ต.ค.63-ก.ย.64 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการ) ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา 12 เดือน ปฏิบัติงาน จํานวน เดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

12 เดือน -คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ต.ค.-ธ.ค.63) 3 งวด =6%
2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.64-ม.ีค.64)=6 %

2.โครงการเหมาจางเหมา ทําสัญญาจางเหมาบริการพนักงานดาน ความสําเร็จของการ เดือน 12 174,000 174,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00     48 43,500          43,500 87,000     25         25.00 50.00

พนักงานเจาหนาที่สนับสนุนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนละ 14,500 ดําเนินงานจางเหมา ศสส.สป. (12 เดือน ) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน ดําเนินการสงเบิกครบถวน

มหาดไทย (สารสนเทศ) บาท จํานวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน และผลการปฏิบัติงาน เปนผูดําเนินการ


(ต.ค.63-ก.ย..64) (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินการ) ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จํานวน 12 เดือน คาจางเดือนละ 14,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

(มีตอ) -คาจางเดือนละ 14,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

2.โครงการเหมาจางเหมาบุคคล 5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

พนักงานเจาหนาที่ระบบงาน 6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

สารสนเทศ)  ไตรมาสที่ 2

(ตอ)  1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ต.ค.-ธ.ค.63) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.64-ม.ีค.64)=6 %

3. โครงการจางเหมาบํารงุรักษา จัดจางบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ความสําเร็จ รอยละ 100 15,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟาสํารอง สํารองใหสามารถชางนไดอยางมี คิดเปนรอยละของ รอดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  มิ.ย.64 ประสิทธิภาพ การดําเนินการ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

4. งานตรวจสอบสถานภาพ ทําปฏิทินการตรวจสอบสภาพ ความสําเร็จของ เดือน 12 0 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

เครื่องมือสื่อสื่อสารทุกระบบ การทํางานของเครื่องมือสื่อสาร และ การดําเนินงาน ตรวจสอบติดตามสถานภาพเครื่อง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกวันทําการทุกระบบ คิดเปนรายเดือน มือสื่อสารทุกระบบแลวเสร็จ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

จํานวน 3 เดือน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

รวม 2 ไตรมาส =6 เดือน ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

5.งานใหบริการระบบสื่อสาร เชื่อมโยงเครือขาย ควบคุมระบบ ความสําเร็จของ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 3,840 107,893 111,733 25.00 25.00 50.00

ผานดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ พรอมใหบริการดานการติดตอสื่อสาร การดําเนินงาน เปนไปตามจํานวน มีหนวยงานขอใชบริการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

(Mobile) ผานรถยนตสื่อสารดาวเทียมตามที่ไดรับ คิดเปนรอยละ ครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจ ระหวางเดือน ม.ค.64-ม.ีค.64 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 มอบหมาย จํานวน 1 ครั้ง สามารถใหบริการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ได จํานวน 1 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

6.งานใหบริการระบบประชุม ติดตั้ง ควบคุมบริการประชุมระบบ ความสําเร็จของ รอยละ 100 -              -                 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ  VCS และ UC แกจังหวัด การดําเนินงาน มีหนวยงานขอใชบริการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การประชุมบริหารจัดการภาพ ตามที่ไดรับมอบหมาย คิดเปนรอยละ - ม.ค.64 = 3 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

และเสียงแบบรวมศูนย (UC) - ก.พ.64 = 3 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 - ม.ีค.64 = 11 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได

สามารถบริการได จํานวน 17 ครั้ง คาเปาหมาย 100)

 7.โครงการพัฒนาบุคลากร จัดสงบุคคลากรเขาสัมมนาและรับ ความสําเร็จของ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมตามหลักสูตรโครงการที่ การดําเนินงาน เปนไปตามจํานวน ไมมีการจัดฝกอบรมหรือสัมมนา (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

และการสื่อสาร ไดรับแจง คิดเปนรอยละ ครั้งที่เขารับการ ระหวาง ม.ค.64-ม.ีค.64 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อบรม สัมมนา การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

8. งานการตรวจซอมระบบ

่

ทราบถึงการขัดของของเครื่องมือสื่อสาร ความสําเร็จของ รอยละ 100 เงินงบประมาณ - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 0.00 5,680.00 5,680.00 0.00 25.00 25.00

เครื่องมือสื่อสารในจังหวัด และอุปกรณ ICT แลวออกทําการตรวจ การดําเนินงาน เปนไปตามจํานวน ไมมีการเครื่องมือสื่อสารในจังหวัด (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) รอยละของ (มี 4 ไตร

เครือขายรับผิดชอบ ซอมใหสามารถใชงานได คิดเปนรอยละ ครั้งที่ออกดําเนินการ เครือขายขัดของแตอยางใด ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน จํานวน 2 ครั้ง/ป แบงเปนไตร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตรวจซอม การทํางานครบ 100% ของ เทากับ 

้

ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางาน หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

9. โครงการจางเหมาลางบํารุงรักษา ดําเนินการจัดจางลางระบบเครื่องปรับ ความสําเร็จของการ ครั้ง 1 10,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 -                     -   -          -        0.00 0.00

ระบบเครื่องปรับอากาศประจํา 

 

อากาศ ดําเนินงานคิดเปน รอดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ศสข.6 (ขอนแกน) จํานวนครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ระยะเวลา  ก.ค.64-ส.ค.64 การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย

100)

10.โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือสื่อสาความสําเร็จของการ ครั้ง 2 34,000 - ไตรมาส 2 100 0 100 50 0 50 17,920.00 0.00 17,920.00 25.00     0.00 25.00

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ICT และอุปกรณ ICT ของ ศสข.๖ (ขอนแกน) ดําเนินงานคิดเปน ออกบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน (หากทํางาน

ในจังหวัดเครือขาย และจังหวัดเครือขายปละ ๒ ครั้ง จํานวนครั้ง มือสื่อสารในจังหวัดเครือขาย ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง 2 ครั้ง แบง

ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ม.ค.64 จํานวน 1 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50% เปนครั้งละ50%

และครั้งที่ 2  ก.ค.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

คาเปาหมาย ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

100)

11.งานปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ ความสําเร็จของการ เดือน 12 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

เว็บไซต  ศสข.๖ ขก. ใหมีความสวยงามทันสมัย ดําเนินงานคิดเปน ไดดําเนินการปรับปรุงและ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และสามารถใชงานเปนแหลงคนควา รายเดือน พัฒนา Web Site ของ ศสข.6 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาสละ

ขอมูลที่ถูกตองเปนจริงและเปนปจจุบัน (ขอนแกน) ใหมีความสวยงาม การทํางานครบ 100 ของ 25% (หากทํางานได

ทันสมัยและสามารถใชงานเปน ทุกครั้ง) คาเปาหมาย 100)

แหลงคนควาขอมูลที่ถูกตองเปน

จริงและเปนปจจุบันระหวาง

 - เดือน ม.ค.64 - ม.ีค.64
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

12.โครงการนิเทศงานใหกับ ออกนิเทศงาน เพื่อรับทราบปญหา ความสําเร็จของการ ครั้ง 1 17,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

จังหวัดในเครือขาย อุปสรรค เสริมสรางแนวทางและ ดําเนินงานคิดเปน รอดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) รอยละ 100 (มี 4 ไตร

ระยะเวลา  มี.ค.64-พ.ค.64 ความรูสึกการปฏิบัติที่ถูกตองตรงกัน จํานวนครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน จํานวน 1 ครั้ง/ป แบงเปนไตร

กับจังหวัดเครือขายปละครั้ง การทํางานครบ 100 ของ  =100%/ครั้ง) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางาน หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

13. โครงการจัดทําระบบฐาน รวบรวมฐานขอมูลจัดทําใหเปนระบบ ความสําเร็จของ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 -        0.00 0.00

ขอมูลครุภัณฑประจําสํานักงาน สารสนเทศ จัดเก็บเปนฐานขอมูลและ การดําเนินงาน 1. รวบรวมขอมูลครุภัณฑ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เผยแพรผานทาง Web Site คิดเปนรอยละ 2. จัดทําฐานขอมูล ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

3. จัดเก็บฐานขอมูล การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

4. เผยแพรผาน Web Site ทุกครั้ง) หากทํางานได

Internet ของหนวยงาน คาเปาหมาย 100)

ระหวาง ม.ค.64-ม.ีค.64

14. งานใหบริการสื่อสารผาน เชื่อมโยงเครือขาย ควบคุมระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 0 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 43,615.00 43,615.00 -        25.00 25.00

ระบบ ๔ G LTE แบบเคลื่อนที่ พรอมใหบริการดานการติดตอสื่อสาร ชองการดําเนินงาน ติดตั้งเชื่อมโยงเครือขายการติดตอ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สื่อสารระบบ 4 GLTE แบบเคลื่อนที่ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

 ที่จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)
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ศสข.6 (ขอนแกน)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

15. โครงการจางเหมาลางบํารุงรักษา จัดจางบํารุงรักษารถยนตทางราชการให ความสําเร็จของการ ครั้ง 1 5,000 - ไตรมาส 2 100 100 200 100 100 200 10,500.00            -   10,500.00 25.00     0.00 25.00

รถยนตทางราชการ ประจําของ สามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี ดําเนินงานคิดเปน บํารุงรักษายนต จํานวน 4 คัน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) จํานวน 1 ครั้ง (มี 4 ไตรมาส

ศสข.6 (ขอนแกน) ประสิทธิภาพ จํานวนครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน  =100% แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ก.ค.64-ส.ค.64 การทํางานครบ 100 ของ (หากทํางานไดคา ละ 25%)

ทุกครั้ง) เปาหมาย 100) หากเบิกจายได

คาเปาหมาย ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

100)



127

ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

1.การใหบริการเชื่อมโยง 1.จัดทําแผนการใหบริการเชื่อมโยงเครือ รอยละความสําเร็จ รอยละ 95 0 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระบบสนเทศและและการสื่อสาร ขายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของการดําเนินงาน 1.จัดทําแผนการใหบริการเชื่อมโยง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

สนับสนุนการปฏิบัติกราชการ 2. ดําเนินการใหบริการเชื่อมโยง ขายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตร

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เครือขายระบบสารสนเทศและการ
2. ดาเนนการใหบรการ

เชื่อมโยง
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ในเขตรับผิดชอบ สื่อสารทุกระบบ หลักเกณฑ/วิธีการตาม เครือขายระบบสารสนเทศและการ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจาย

ไ 
1.1 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ขอกําหนดและมาตรฐานของ ศสส.สป. สื่อสารทุกระบบ ตามภารกิจที่ไดรับ คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

1.2 ระบบวีดิทัศนทางไกล 3.สรุปรายงานผลการดําเนินการ มอบหมายหรือตามที่ไดรับการ

1.3 ระบบโทรศัพท/โทรสาร รองขอ
1.4 ระบบสื่อสารดาวเทียม C-BAND

1.5 ระบบสารสนเทศอิเล็คทรอนิกส

1.6 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

2.โครงการนิเทศงานและให 1.จัดทําแผนการนิเทศงานและ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 50,000 - กระบวนงานขั้นตอน 100 100 200 50 50 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสาร ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการดําเนินงาน 1.จัดทําแผนการนิเทศงานและ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) จํานวน 2 ครั้ง 

สนเทศและการสื่อสาร จังหวัด และการสื่อสาร ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสาร ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปน 50% ตอครั้ง

ในเขตรับผิดชอบ 2.ดําเนินการนิเทศงานงและใหคํา สนเทศและการสื่อสาร จังหวัด การทํางานครบ 100 ของ (หากทํางานไดคา

ระยะเวลา รอบ1 ต.ค.62-มี.ค.63 ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตที่รับผิดชอบ ทุกครั้ง) เปาหมาย 100)

รอบ2 พ.ค.63-ก.ย.63 และการสื่อสารจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 2.ออกไปดําเนินการนิเทศงาน
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  รวม 6 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง และใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี

3.สรุปรายงานผลการดําเนินการ สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด

กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
 - รอบ 2 เม.ย.64-30 ก.ย.64

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

3.โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 1.จัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน รอยละความสําเร็จ รอยละ 95 65,000 0 กําหนดขั้นตอนดังนี้ 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(PM) ระบบสารสนเทศและ  (PM) ของการดําเนินงสน ทุกระบบ 1.ดําเนินการจัดทําแผนการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การสื่อสาร ดังนี้ 2.ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน สามารถใชงาน บํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

3.1 ระบบเครือขายสื่อผสม(MPLS (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเปนปกติ 2.ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

3.2 ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ติดตั้งใชงานประจําศสข.7 ชม ที่ ศสข.7 (เชียงใหม) ทุกครั้ง) หากทํางานได

เครือขาย 3.ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  - ม.ค.64 ถึง มี.ค.64 (3 เดือน) คาเปาหมาย 100)

3.3 ระบบการประชุมทางไกล (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 3.ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

(VCS) ที่ติดตั้งใชงานประจําจังหวัดในเขต ที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

3.4 ระบบเครือขายโทรศัพท รับผิดชอบจังหวัดละ 2 ครั้ง รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค..64)

กระทรวงมหาดไทย 4. สรุปรายงานผลการดําเนินการ รอบที่ 2 (เม.ย.64-ก.ย.64)

3.5 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2

C–BAND ไดดําเนินการตามกระบวนงานครบ

3.6 ระบบเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา

3.7 ระบบกระแสไฟฟาสํารอง (UPS)

3.8 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

4.การเบิกจายงบประมาณ 1.ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ รอยละของความ รอยละ 100 0 600,000 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 0 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ศสข.7 (เชียงใหม) ในภาพรวม บประมาณประจําป 2564  ในสวน สําเร็จของการ (เฉพาะคาใชสอยและวัสดุ) 1.ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎเกณฑ ดําเนินงาน ประจําป2564  ในสวนรับผิดชอบ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

และเวลาที่กําหนด ประกอบดวย การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - งบลงทุน  - งบลงทุน ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  - งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาเปาหมาย 100)

 - คาสาธารณูปโภค  - คาสาธารณูปโภค

2. สรุปรายงานผลการเบิกจาย 2. สรุปรายงานผลการเบิกจาย
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

5.การติดตั้งและใหบริการ 1.จัดทําแผนการใชรถยนตสื่อสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ 95 400,000 0 ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 33,560.00 33,560.00 67,120.00 11.19     25.00 36.19

เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-Band) และ ของการดําเนินงาน ทุกระบบ 1.ดําเนินการจัดทําแผนการใช (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ผานระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบ 4 G LTE รถยนตสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

เคลื่อนที่ (C-Band) และระบบ 2.ดําเนินการติดตั้งเชื่อมโยงเครือขาย  (C-Band) การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

4 G LTEเพื่อถวายความปลอดภัย ระบบสื่อสาร เพื่อถวายความปลอดภัย 2.ดําเนินการติดตั้งเชื่อมโยง ทุกครั้ง) หากทํางานได

ดานสื่อสารและสนับสนุนการ ดานสื่อสารตามที่ไดรับมอบหมายภารกิจ เครือขายระบบสื่อสาร เพื่อถวาย คาเปาหมาย 100)

ปฏิบัติราชการของกระทรวง มท. 3. สรุปรายงานผลการดําเนินการ ความปลอดภัยดานสื่อสารตามที่

และภารกิจอื่นที่ไดรับการรองขอ ไดรับมอบหมาย
ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3.ดําเนินการติดตั้งและใหบริการ

เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร

 ใหกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

และตามที่ไดรับการรองขอ

6.การติดตามควบคุม การตรวจสอบ 1.จัดทําแผนการติดตาม ควบคุมการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการจัดทําแผนการติดตาม

 

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตร

สื่อสารตามสัญญาจาง (Out ตามโครงการ (Out Sourcing) ควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณ

่

ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

Sourcing) ของ ศสส.สป. 2.-ดําเนินการติดตามการควบคุมการเขา เครื่องมือสื่อสารตามโครงการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดําเนินการตรวจสอบํารุงรักษาอุปกรณ (Out Sourcing) ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

(มีตอ) เครื่องมือสื่อสารของผุบรับจางตามสัญญา 2.ดําเนินการติดตามควบคุมการเขา คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

(Out SourcinX ดําเนินการ ตรวจสอบบํารุงรักษา

3. สรุปรายงานผลการดําเนินการ อุปกรณเครื่องมือสื่อสารของผูรับจาง

ตามสัญญา (Out Sourcing)
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

7.โครงการบริหารจัดการ 1. ดําเนินการบริหารจัดการประชุ จํานวนครั้งของ ครั้ง 3 30,000 - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 0 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รระบบประชุมวีดีทัศนทางไกล วีดิทัศนทางไกลและควบคุม ระบบ การดําเนินงาน 1.กําหนดและออกไปดําเนินการ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

(VCS) และควบคุมระบบ (MCU) 

่
MCU จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ บริหารจัดการประชุมวีดิทัศนทางไกล ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ประสานจังหวัดที่จะไปดําเนินการ และควบคุมระบบ MCU จังหวัด การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

3.สรุปรายงานผลการดําเนินการ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ครั้ง ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

(มีตอ) คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

8 การจางเหมาบริการทําความ1.ดําเนินการจางเหมาบริการทํา รอยละความสําเร็จ เดือน 12 114,000      114,000  ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00    48 28,500        28,500 57,000     25         25.00 50.00

สะอาดอาคารที่ทําการและ ความสะอาดอาคาร ศสข.๗(ชม.) ของการดําเนินงาน ศสส.สป. (12 เดือน) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน ดําเนินการสงเบิกครบถวน

โดยรอบ และบริเวณโดยรอบใหเปนไปตาม เปนผูดําเนินการ


ต.ค.63-ก.ย.64 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินกา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หลักเกณฑและวิธีการของ สป.มท. เดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส .จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

(มีตอ) 2.ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน -คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)

ใหเปนไปตามสัญญาจาง ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

3.ตรวจรับงานตามสัญญาจาง  1. ดําเนินงานใหเปนไปตาม
 เบิกจายคาจาง บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

2. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

3. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-มี.ค.64)=6 %
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

9 การจางเหมาบริการพนักงาน 1.ชออนุมัติกรอบอัตราจางเหมาบริการ รอยละความสําเร็จ เดือน 12 150,000 150,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 0 100 100 0 25 25 37,500.00 37,500.00 75,000.00 25.00 25.00 50.00

ขับรถยนต
2.ดาเนนการจางเหมาบรการ

พนักงาน
ของการดําเนินงาน ศสส.สป. (12 เดือน) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 พนักงานขับรถยนตใหเปนไปตาม เปนผูดําเนินการ


ต.ค.63-ก.ย.64 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินกา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

หลัเกณฑและวิธีการของ สป.มท. เดือนละ 12,500 บาท (สัญญาจาง ศสส .จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

3. ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน -คาจางเดือนละ 12,500.-บาท) ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

ใหเปนไปตามสัญญาจาง ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

4.ตรวจรับงานตามสัญญาจาง และ  3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เบิกจายคาจาง บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-มี.ค.64)=6 %
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

10 ปรับปรุงภูมิทัศนของ 1.กําหนดแผนงานการปรับปรุง ภูมิทัศน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 30,000 - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 40 40 80 13,360.00 13,360.00 26,720.00 25.00 25.00 50.00

 ศสข.7 (ชม.)
2.ดาเนนการปรบปรุงภูมทศน

บริเวณ ศสข  ๗ (ชม )
ของการดําเนินงาน 1.กําหนดแผนงานการปรับปรุง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ตามรายงาน) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 บริเวณ ศสข. ๗ (ชม.) ภูมิทัศน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

   - จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณให 2.ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน

   

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เปนระเบียบเรียบรอย บริเวณ ศสข. ๗ (ชม.) ทุกครั้ง) หากเบิกจายได
 - ทาความสะอาดบรเวณอาคารท

ทําการ
   - จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณให ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

ทําการ เปนระเบียบเรียบรอย

 -จัดสวนหยอมบริเวณสนามหญา  - ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ

หนาอาคารที่ทําการ และหลังอาคาร อาคารที่ทําการและอาคาร

  - ตัดแตงตนไม/กิ่งไม  - ตัดแตงตนไม/กิ่งไม

3.สรุปรายงานผลการดําเนินการ

11.สงเจาหนาที่เขารับฝกอบรม 1.ดําเนินการมอบหมายใหเจาหนาที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ 95 55,000 กระบวนงาน 0 100 100 0 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เพื่อเสริมสรางความรูและ เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ ของการดําเนินงาน
1.ดาเนนการมอบหมายให

เจาหนาที่
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

พัฒนาประสิทธิภาพในการ ศสส.สป. หรือหนวยงานอื่นๆ จัดขึ้น
เขารบการฝกอบรมตาม

หลักสตรที่
ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ปฏิบัติงาน 2.สรุปรายงานผลการเขารวมการ ศสส.สป. หรือหนวยงานอื่นๆ จัดขึ้น การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ฝกอบรม 2.สรุปรายงานผลการเขารวมการ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

ฝกอบรม คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

ไตรมาสที่ 2

ไมมีการจัดการฝกอบรม
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

12. ซอมบํารุงยานพาหนะ/ 1.กําหนดแผนงานซอมบํารุงยานพาหนะ รอยละความสําเร็จ รอยละ 95 120,000 กระบวนงานขั้นตอน 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา และเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ของ ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการจัดทําแผนงานซอม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ศสข. ๗ (ชม.) บํารุงยานพาหนะ/เครื่องยนต ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

2.ดําเนินการซอมบํารุงตามแผนงาน กําเนิดไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

หรือเมื่อมีการครบระยะรอบตาม ของศสข. ๗ (ชม.) ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

กําหนด 2.ดําเนินการซอมบํารุงตาม คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

3.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
แผนงานหรอเมอมการครบ

ระยะ
รอบตามกําหนด

3.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2

ไดดําเนินการทุกบวนเรียบรอยแลว

13.จัดซื้อเครื่องเสียงประจําหอง 1.กําหนดแผนงานการจัดซื้อเครื่อง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 95,000 กระบวนงานขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม VCS ของ ศสข.7 (ชม.) เสียงประจําหองประชุม VCS ของการดําเนินงาน 1.กําหนดแผนงานการจัดซื้อเครื่อง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสียงประจําหองประชุม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

จาก ศสส.สป.
2.ดาเนนการขอรบการ

สนับสนน
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ งบประมาณ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

4.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

5.เบิกจายงบประมาณ ระเบียบนฯ

4. ตรวจสอบ ควมบคุมตาม

สัญญาจาง

5.เบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
ยงไมไดรบการจดสรร

งบประมาณ
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

14. โครงการจัดซื้อเกาอี้ 1.กําหนดแผนงานการจัดซื้อเกาอี้ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 70,000 กระบวนงายขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สํานักงานประจําหองปฏิบัติงาน สํานักงานประจําหองปฏิบัติงาน ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ของหองประชุม VCS ของ งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ศสข.7 (เชียงใหม) จํานวน 15 ตัว 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จาก ศสส.สป. ระเบียบฯ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

4.เบิกจายงบประมาณ 4.เบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

15.เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณจาย 1.กําหนดแผนงานการเปลี่ยนแบต รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 80,000 กระบวนงานขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสไฟฟาสํารอง (UPS) เตอรี่อุปกรณจายกระแสไฟฟาสํารอง ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

10 KVA ของ ศสข.7 (เชียงใหม) (UPS) 10 KVA งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

จาก ศสส.สป. ระเบียบฯ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

4.ดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ 4.เบิกจายงบประมาณ

จายกระแสไฟฟาสํารอง(UPS) 10 KVA ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
16.จางเหมาเดินสายระบบสื่อสาร 1.กําหนดแผนงานจางเหมาเดินสาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 80,000 กระบวนงานขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไปบานพักรองผูวาราชการ ระบบสื่อสารไปบานพักรอง ผวจ. ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

จังหวัด หลังใหม 4 หลัง หลังใหม 4 หลัง งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

จาก ศสส.สป. 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 4.เบิกจายงบประมาณ คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

4.เบิกจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

และหองประชุม VCS ของ ศสข.7 (เชียงใหม)
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ศสข.7 (เชียงใหม)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 
ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยก

มา

 รวมสะสม

 (ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอย

ละสะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

17.จางเหมาเดินสายระบบสื่อสาร 1.กําหนดแผนงานจางเหมาเดินสาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 59,000 กระบวนงานขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไปอาคารหอประชุมเฉลิมพระ
ระบบสอสารไปอาคารหอประชุม

เฉลิม
ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

เกียรติ 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

จาก ศสส.สป. ระเบียบฯ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

4.เบิกจายงบประมาณ 4.เบิกจายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
18.เปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบชุมสาย 1.กําหนดแผนงานการเปลี่ยนแบต รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 90,000 กระบวนงานขั้นตอน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โทรศัพทของ ศสข.7(เชียงใหม) เตอรี่ระบบชุมสายโทรศัพทของ ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

และจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ศสข.7 (เชียงใหม) และจังหวัดในเขต งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 รับผิดชอบ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ระเบียบฯ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

จาก ศสส.สป. 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 4.เบิกจายงบประมาณ

4.เบิกจายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
19.ปรับปรุงระบบไฟฟาหอง 1.กําหนดแผนงานการปรับปรุงระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 49,000 กระบวนงาน 0 35 35 0 35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องมือสื่อสารของ ศสข.7 ไฟฟาหองเครื่องมือสื่อสารของ ของการดําเนินงาน 1.ดําเนินการขอรับการสนับสนุน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (ตามรายงาน)

(เชียงใหม) ศสข.7 (เชียงใหม) งบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม การทํางานครบ 100 ของ

จาก ศสส.สป. ระเบียบฯ ทุกครั้ง)

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 3.ตรวจสอบ ควบคุมตามสัญญาจาง

4.เบิกจายงบประมาณ 4.เบิกจายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
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ศสข.8 (พิษณุโลก)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสินสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.โครงการติดตั้งระบบกลองโทร- 1. กําหนดขอบเขตงาน รอยละ รอยละ 100 600,000 - ไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0 0 -              -   -       -        0.00 0.00

ทัศนวงจรปด  (CCTV) ของ 2. ตรวจสอบราคาของผูรับจาง ความสําเร็จ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ศสข. 8 (พิษณุโลก) 3. ขอความเห็นชอบ/อนุมัติจาง ของการดําเนินงาน ในไตรมาส ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 4. จัดทําใบสั่งจาง/ ผูรับจางดําเนินการ ติดตั้งระบบกลอง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

5. ตรวจรับงานจาง โทรทัศนวงจรปด ทุกครั้ง) หากทํางานได

6. ขออนุมัติเบิกจายเงินใหกับผูรับจาง (CCTV) คาเปาหมาย 100)

2.งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 1.เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 60,000 0 กระบวนงานขั้นตอน 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

และการสื่อสาร ของ ศสข.8 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและ ของการดําเนินงสน ทุกระบบ
1.เสนอขออนุมตแผนปฏบต

งานการ
(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

(พิษณุโลก) และจังหวัดใน การสื่อสารของ ศสข.8 (พิษณุโลก) สามารถใชงาน บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

เครือขายรับผิดชอบที่ไมอยูใน 2.จัดทําแบบรายงานการบํารุงรักษา ไดเปนปกติ
การสอสารของ ศสข.8

(พิษณโลก)
การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

สัญญาจาง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2.จัดทําแบบรายงานการ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

2.1 ระบบเครือขายสื่อผสม (MPLS) ที่ไมอยูในสัญญาจาง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

2.2ระบบวงจรสื่อสัญญาณทางไก 3. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบเทคโน ที่ไมอยูในสัญญาจาง

2.3 ระบบการประชุมวีดิทัศน โลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 3. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ

ทางไกล (VCS) ศสข.8 (พิษณุโลก) โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.4 ระบบโทรศัพท (MD110) 4. รายงานผูบังคับบัญชาตามรอบ ศสข.8 (พิษณุโลก)

2.5 ระบบโทรศัพท (IP PHONE) ระยะเวลาที่กําหนด 4. รายงานผูบังคับบัญชาตามรอบ

2.6 ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 5.รวบรวมผลการดําเนินงาน/จัดทํา ระยะเวลาที่กําหนด

2.7 ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อน  เปนสถิติ 5.รวบรวมผลการดําเนินงาน/จัดทํา

C–BAND 6.ลงเว็บไซตของ ศสข.8 (พิษณุโลก) เปนสถิติ

2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย 6.ลงเว็บไซตของ ศสข.8 (พิษณุโลก)

2.9 ระบบเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา ไตรมาส 2

2.10 ระบบไฟฟาสํารองและ ไดทําการดําเนินงานตามกระบวนงาน

ระบบปองกันกระแสไฟฟากระโชก ที่กําหนด

2.11 ระบบศูนยขอมูลกลาง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)



137

ศสข.8 (พิษณุโลก)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสินสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

3..โครงการนิเทศงานและให 1. จัดทําแผนการนิเทศงาน รอยละจังหวัดที่ ครั้ง 2 ครั้ง 50,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 -              -   -       -        0.00 0.00

คําปรึกษาดานเทคโนโลยี 2. ขออนุมัติเดินทางไปราชกา ไดรับการนิเทศงาน ไมมีการนิเทศงานและใหคําปรึกษา (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

สารสนเทศและการสื่อสาร 3. แจงจังหวัดลูกขายที่จะไปนิเทศงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

่

ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

งานสื่อสารจังหวัด กลุมงาน 4. ดําเนินการนิเทศงาน ใหคําปรึกษา งานสื่อสารจังหวัดในเครือขายที่ การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

ขอมูลสารสนเทศและการ แนะนํา และรับขอเสนอแนะ รับผิดชอบ ทุกครั้ง) หากทํางานได

สื่อสารสํานักงานจังหวัดใน 5. รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชา คาเปาหมาย

เครือขายรับผิดชอบ 6.ลงเว็บไซตของ ศสข.8 (พิษณุโลก) 100)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

4. ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ 1. ดําเนินการสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 250,000 0 ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0 0.00 0 -        37.11 37.11

(C-Band) ดังนี้ เคลื่อนที่ (C-band) ในขายรับผิดชอบ ของการดําเนินการ จังหวัดใน ใหบริการ 1 หนวยงาน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

4.1 ถวายความปลอดภัยดานสื่อสาร และตามที่จังหวัดรองขอ สนับสนุนรถ

่

รับผิดชอบ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก จังหวัด ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2. จัดทําแผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม ดาวเทียมเคลื่อนที่ หนวยงานที่ พิษณุโลก การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

สมเด็จพระนางเจาพระบรม- 3. ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ (C-Band) รองขอ ทุกครั้ง) หากทํางานได

ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวง 4. แจงจังหวัดที่จะไปดําเนินการ

ทุกพระองค 5. ขอสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทจาก ศสส.สป.

4.2 จัดเครือขายสื่อสารในภารกิจ 6. ติดตั้งวางเครือขายสื่อสาร

ดานความมั่นคงของชาติ 7. รวบรวมผลการดําเนินงาน เสนอผูบังคับบัญชา

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ การ 8. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

เลือกตั้ง และภารกิจอื่นที่ไดรับ

การรองขอ
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ศสข.8 (พิษณุโลก)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสินสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

5. งานบริหารจัดการประชุม 1.ดําเนินการบริหารจัดการประชุมวีดิทัศน รอยละ รอยละ 100 30,000 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ ทางไกล (VCS) และควบคุมระบบ(MCU) ของการบริหาร ใหบริการ 2 หนวยงาน 15 ครั้ง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควมคุมระบบ (MCU) สถานที่ จังหวัดในเครือขายรับผิดชอบ จัดการประชุม ไดแก กระทรวงมหาดไทย, ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ของจังหวัดลูกขายรับผิดชอบ 2.ประสานจังหวัดที่จะดําเนินการประชุม ระบบวีดิทัศน กรมปองกันฯ พช. กพร. การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 3. รวบรวมผลการดําเนินงานประชุม ทางไกลและ ทุกครั้ง) หากทํางานได

4. นําเสนอผูบังคับบัญชา ควบคุมระบบ VCS คาเปาหมาย 100)

5. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)

6. งานซอม บํารุง ยานพาหนะ/ 1.ตรวจสอบบํารุงรักษายานพาหนะ/ รอยละ รอยละ 95 120,000 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา และ เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา และ

่
ความสําเร็จ ไมมีการซอมบํารุงยานพาหนะ/เครื่องย (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เครื่องปรับอากาศ 2. เสนอความตองการซอม / บํารุงรักษา ของการ กําเนิดไฟฟา และปรับอากาศ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 พาหนะ/ เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา และ ตรวจรับการจาง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

เครื่องปรับอากาศ ซอมบํารุงรักษา ทุกครั้ง) หากทํางานได

3.ขออนุมัติดําเนินการ คาเปาหมาย 100)

4. ซอมบํารุงยานพาหนะ/เครื่องยนตกําเนิด

ไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ

5. เบิกจายซอมบํารุงยานพาหนะ /

 เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ

6. รวบรวมรายงานเสนอผูบังคับบัญชา

7. ลงเว็บไซตของ ศสข.8 (พิษณุโลก)
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ศสข.8 (พิษณุโลก)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
ดําเนินงานจนสินสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่งซื้อ/

สั่งจาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

7.โครงการจางเหมาพนักงาน จางเหมาพนักงานทําคววามสะอาดรอบ สัญญาจางเหมา เดือน 12 เดือน ศสส.สป. 114,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00   48 28,500   28,500 57,000  25         25.00 50.00

บริการทําความสะอาดที่ทําการ อาคาร ศสข.8 (พิษณุโลก) และบริเวณ ทําความสะอาดที่ เปนผูดําเนินการจาง (12 เดือน) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน ดําเนินการสงเบิกครบถวน

และบริเวณโดยรอบ ศสข.8(พล) โดยรอบตามหลักเกณฑคาจางของ สป.มท. ทําการ  1. ไดรับ ต.ค.63-ก.ย.64 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินกาทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ๒. กําหนดขอบเขตงานรักษาความสะอาด  -การตรวจรับงาน ประจําป 

  
เดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส.จ...../2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

(มีตอ) ๓. จัดจางเหมาพนักงานรักษาความสะอาด จางเหมาบริการ  =15% -คาจางเดือนละ 9,500.-บาท)

๔. จัดจางเหมาพนักงานรักษาความสะอาด เปนรายดือน 2. ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

เปนรายเดือนตามระเบียบฯ  =15%  3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

๕. คณะกรรมการตรวจรับการจางรายเดือน 3. ขอ



บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

๖. รวบรวมรายงาน เสนอผูบังคับบัญชา  =22% 4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

๗. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก 4. ตรวจ 5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

รวม 12 

้  

6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

(วงเงินทั้งป 114,000 บาท เดือนละ 9,500 บาท) 5. สง  ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-ม.ีค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-ม.ีค.64)=6 %

8. โครงการฝกอบรมสัมมนาฯ ๑. ดําเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 80,000 - ไตรมาส 2
0 0.00 0.00 0 -      0 -              -   -       -        0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในหนวยงานของ สป.มท. ของการดําเนินการ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน ดําเนินการสงเบิกครบถวน

๒. ดําเนินการขออนุมัติสัมมนา / อบรม ในไตรมาส ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

นอกหนวยงานของ สป.มท. การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง)

๓. รวบรวมผลการดําเนินงาน

๔. รายงานเสนอผูบังคับบัญชา

๕. ลงเว็บไซตของ ศสข.๘ (พิษณุโลก)



140

ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

ภารกิจพื้นฐาน

1) บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร

   1.1 รับ-สงขาวทางระบบ รับ-สงขาว ระหวางจังหวัดในความรับ-  -รายงานประจํา ฉบับ มีการมอบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้

โทรสารและ E-Mail ผิดชอบกับสวนกลาง เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับขาวจากสวนกลาง/จังหวัด

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -รายงานตาม ผูรับผิดชอบ  - ตรวจสอบรายละเอียดขาว

ไตรมาส แบบ รต.2  - กระจายขาวไปยังปลายทาง

และ รต.6  - ตรวจสอบผูรับขาว

 - รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับ 1,200 ฉบับ  -ขาวรับ155ฉบับ รวมสะสม 338 ฉบับ 100 100 200       12.92 15.25    28.17    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สง 300 ฉบับ  -ขาวสง 7 ฉบับ รวมสะสม 17 ฉบับ 100 100 200         3.33 2.33      5.67      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   1.2 การใชเครื่องวิทยุสื่อสาร ใชเครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโตตอบ ติดตอ บริการไดทันที ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ประสานงาน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - ตอบรับผูที่ติดตอเขามา

ผูรับผิดชอบ  - สอบถามเรื่องที่ตองการใหประสานงาน

ในรายงานกําหนดวา  - ดําเนินการหรือแจงใหเจาของเรื่องดําเนินการ

250 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

60  ครั้ง  รวมสะสม 120 ครั้ง 100 100 200       24.00 24.00    48.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   1.3 การใชงานระบบ รับ-สงหนังสือ/เอกสารของทางราชการ รอยละของ ฉบับ มีการมอบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวนหนังสือ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - รับเอกสารที่ตองการสงผานระบบสาร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สงออกที่สงผาน ผูรับผิดชอบ บรรณอิเล็กทรอนิกส

ระบบสารบรรณ  - สแกนเอกสารใหอยูรูปแบบไฟล PDF

อิล็กทรอนิกส  - สงเอกสารผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

 - รายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2

รับ 500 ฉบับ  - ขาวรับ128 ฉบับรวมสะสม251ฉบับ 100 100 200       25.60 24.60    50.20    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สง 4,000 ฉบับ  - ขาวสง 1,269ฉบับ รวมสะสม 2,619 ฉบับ 100 100 200       31.73 33.75    65.48    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   1.4 การติดตั้งอุปกรณระบบ ติดตั้งกลอง VCS,Monitor  เครื่องเสียง เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  - การดําเนินการ 0

การประชุมวีดิทัศน (Cisco SX80) ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมตอ ติดตั้งอุปกรณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพรอมอุปกรณ  

และอื่น ๆ (แบบประจําที่) กับจังหวัด และสวนกลาง เครื่องมือสื่อสาร ผูรับผิดชอบ ระบบ VCS กอนการประชุม

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา  - ติดตั้ง ตรวจสอบ กลอง VCS , TV

50 ครั้ง   เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณระบบ VCS

 - ทดสอบการใชงานกับจังหวัดในขายฯ

ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 18 ครั้ง รวมสะสม 34 ครั้ง 100 100 200       36.00 32.00    68.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   1.5 การติดตั้งอุปกรณ ตรวจสอบสถานะ การเชื่อมตออุปกรณ เวลาเฉลี่ยรายการ ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  - การดําเนินการ 0

MCU (แบบประจําที่) แลว ทดสอบโดยการเรียกเลขหมาย ติดตั้งอุปกรณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)  - การเตรียมความพรอมอุปกรณ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หองประชุม ที่กําหนดให ใชงานจังหวัด เครื่องมือสื่อสาร ผูรับผิดชอบ MCU กอนการประชุมระบบ VCS 

ลูกขาย และสวนกลาง ในรายงานกําหนดวา  -ติดตั้ง ตรวจสอบกลอง VCS, TV

50 ครั้ง เครื่องขยายเสียง

 - ทดสอบอุปกรณระบบ VCS

 - ทดสอบการใชงานกับจังหวัดในขายฯ

่  ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 18 ครั้ง รวมสะสม 33 ครั้ง 100 100 200       36.00 30.00    66.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6 การควบคุมระบบการประชุม ในการประชุม VCS ไดดําเนินการตาม รอยละความสําเร็จ ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  - ในการประชุม VCS จากสวนกลางมายัง 0  -  -

ประชุมวีดิทัศนฯ ดวยโปรแกรม ขั้นตอน ดังนี้ ในการใหบริการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.) จังหวัดในขายฯ  ผานอุปกรณ MCU

ควบคุมการประชุมผานอุปกรณ  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใชควบคุม ระบบการควบคุม ผูรับผิดชอบ  - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใชควบคุม

MCU (มีตอ) อุปกรณ MCU การประชุมวีดิทัศน ในรายงานกําหนดวา อุปกรณ MCU

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ทดสอบระบบVCSกับจังหวัด และสวนกลทางไกล ผาน 50 ครั้ง  - ทดสอบระบบVCSกับจังหวัดในขาย

 - ตรวจสอบ Packet Loss และคาตาง อๆุปกรณ MCU  - ตรวจสอบ Packit Loss และ

ในระบบ VCS ของจังหวัดในขาย คาตาง ๆ ของระบบ VCS ของจังหวัดในขาย

 - ติดตอระบบ VCSเขาMCU เขาสวนกลาง  - ติดตออุปกรณ MCU เขาสวนกลาง

พรอมบังคับภาพและเสียงจังหวัดในขาย พรอมทดสอบระบบสัญญาภาพ/เสียง

 - ถายทอดการประชุม VCS มายัง

จังหวัดในขาย พรอมควบคุม

อุปกรณ MCU

 - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เสนอผูบังคับบัญชา
ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 18 ครั้ง รวม 34 ครั้ง 100 100 200       36.00 32.00    68.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

2) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศสข .9 (นว.)

     2.1 การติดตั้งและตรวจซอม เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการรองขอ รายงานตามไตรมาส ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

คอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบ รต.4 ,ร.2 ไดปกติ ศสข.9 (นว.) ดําเนินการ - ครั้ง รวมสะสม 2 ค 0 100 100            -   50.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนด 4 ครั้ง

    2.2 การปรับปรุงเว็ปไซต อัพเดทขอมูลใหม ๆ ทุกวันทําการ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. กําหนดขั้นตอนดังนี้

ศสข.9 (นครสวรรค) ไดปกติ ศสข.9 (นว.)  - จัดเตรียมขอมูลที่ตองการเผยแพร

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา ในรายงานกําหนดวา  - จัดทําขอมูล ในรูปแบบภาษา HTML,ASP ,PHP

ดําเนินการเดือนละ 2 ครั้ง 24 ครั้ง  - ทดสอบขอมูลและการแสดงผล

 - Upload ขอมูลขึ้น Web Server

 - ทดสอบเรียกใชงาน
ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 10 ครั้ง รวมสะสม 19 ครั้ง 100 100 200       41.67 37.50    79.17    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      2.3 ระบบปองกันและ ตรวจสอบทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

กําจัดไวรัสแบบองคกร ประจําเดือน ไดปกติ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ

 (Nod 32 Server)   (Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา  - รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

12 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 3 ครั้ง รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข .9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในขาย รับผิดชอบ

3.1 การตรวจสอบระบบปองกัน ตรวจสอบทุกวันทําการ รายงานประจําเดือน ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

และกําจัดไวรัสแบบองคกร  รายงานกําหนดวา สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบเสนทางเชื่อมโยงของระบบ

(Nod 32 Server) รายงานประจําวัน ไดปกติ (Ping) วาสามารถใชงานไดปกติหรือไม

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา  - รายงานเสนอผูบังคับบัญชาประจําวัน

240 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

60 ครั้ง รวมสะสม 120 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

4) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ระบบปกติ และอุปกรณ ICT ของ ศสข.๙ (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในขายรับผิดชอบ

   4.1 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานเปนประจํา รายงาน ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้ 0

คอมพิวเตอรแมขายและ ทุกเดือน ประจําเดือน สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)  - ตรวจสอบการทํางานเปนประจํา

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ไดปกติ ทุกเดือน และรายงานผลไป ศสศ.สป.

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3 ครั้ง  รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4.2 การบํารุงรักษาระบบปองกัน  -ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกเดือน รายงาน ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

และกําจัดไวรัสแบบองคกร ประจําเดือน สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

(Nod 32 Server) ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3 ครั้ง  รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5) การบริหารงบประมาณ ของ ศสข.9  (นว.)

   5.1 งานการเงินและบัญชี

     5.1.1 หมวดคาตอบแทน ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจาย ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -  -

ใชสอยและวัสดุ เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ประจําเดือน ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 220,000.00     220,000.00       8 ครั้ง  รวมสะสม 19 ครั้ง 100 100 200       22.22 30.56    52.78    84,410.00 143,860.00 228,270.00 38.37 65.39 103.76

    5.1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจาย ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.๙ (นว.)

ประจําเดือน ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 100,000          6 ครั้ง  รวมสะสม 12 ครั้ง 100 100 200       16.67 16.67    33.33    23,194.78 99,361.00 122,555.78 23.19 99.36 122.56
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

    5.1.3 หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงานการเบิกจาย ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เงินงบประมาณ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ประจําเดือน ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง  3 ครั้ง  รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    48,500.00 473,500.00 522,000.00 28.20 0.00 28.20

    5.2 งานพัสดุ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -  - 0  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ประจําเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 10 ครั้ง  รวมสะสม 20 ครั้ง 100 100 200       83.33 83.33    166.67  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   5.3 การใชจายงบประมาณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ รายงาน ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

ประจําเดือน ประจําเดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3 ครั้ง  รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   5.4 การจัดซื้อ/จัดจาง ตาม ดําเนินการสํารวจวัสดุอุปกรณที่มีความ ดําเนินการจัดซื้อ ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง จําเปนที่จะตองดําเนินการจัดซื้อและ และจัดจาง หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ ตามกําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ. ในรายงานกําหนดวา

การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลัง 47 ครั้ง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100 รอยละไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากไมมียอดจัดสรร

พ.ศ. 2560 พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3 ครั้ง รวมสะสม 7 ครั้ง 100 100 200         6.38 8.51      14.89    30,724.00 0.00 30,724.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

        5.4.1 จัดจางซอมครุภัณฑ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดจาง ดําเนินการตาม ครั้ง/วัน มีการมอบ ใช งปม.  - 0 0 0

สํานักงาน ของ ศสข.9 (นว.) สงมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.62-ก.ย.63 หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ

จายเงินผูรับจางพรอมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100 รอยละไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากไมมียอดจัดสรร

9 ครั้ง  1  ครั้ง รวมสะสม 1 ครั้ง 100 0 100       11.11 -       11.11    4,942.00 0.00 4,942.00 0.00 0.00 0.00

        5.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ดําเนินการตาม ครั้ง/วัน มีการมอบ ใช งปม.  - 0 0 0

ของ ศสข.๙ (นว.) สงมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หน.หนวยงาน ขออนุมัติเบิกจายเงิน ผูรับผิดชอบ

จายเงินผูขาย  พรอมรับใบเสร็จรับเงิน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100 รอยละไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากไมมียอดจัดสรร

20 ครั้ง  1  ครั้ง รวม 1 ครั้ง 100 100 200         5.00 -       5.00      20,294.00 0.00 20,294.00 0.00 0.00 0.00

       5.4.3 การจางพนักงานทํา ดําเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ ดําเนินการตาม ครั้ง/ป มีการมอบ ใช งปม. 

ความสะอาด และขออนุมัติดําเนินการจาง โดยดําเนิน กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 การทั้งป ตามบันทึกขอตกลงหรือสัญญา ผูรับผิดชอบ

จาง และสงมอบงานเปนรายเดือน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กรรมการจะดําเนินการตรวจรับและ 12 ครั้ง   3  ครั้ง รวมสะสม 6 ครั้ง 0 100 100       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานผลการตรวจรับตอหน.หนวยงาน (ทําตรวจรับ- และสงเบิกจายสวนกลาง) สงเบิกสวนกลาง (ศสส.ศป.)
จายเงินใหผูรับจาง พรอมใบสําคัญการรับเงิน

5.4.4 การจางพนักงานสารสนเทศ ดําเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ดําเนินการตาม ครั้ง/ป มีการมอบ ใช งปม. 

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดําเนินการจางโดยดําเนินการทั้งป ตาม กําหนดเวลา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

บันทึกขอตกลงหรือสัญญาจาง และสงมอบงาน ผูรับผิดชอบ

เปนรายเดือน คณะกรรมการจะดําเนินการ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับ 12 ครั้ง   3  ครั้ง รวมสะสม 6 ครั้ง 0 100 100       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เสนอตอ หน.หนวยงานจายเงินใหกับ (ทําตรวจรับ- และสงเบิกจายสวนกลาง) สงเบิกสวนกลาง (ศสส.ศป.)

ผูรับจางพรอมใบสําคัญการรับเงิน
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

6) การบริหารงานทั่วไป

   6.1 งานการบริหารงานบุคคล การจัดทําหนังสือ/เอกสาร  - รายงานประจําเดือน ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -  -  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.) ในรายงานกําหนดวา

ทุกวันทําการ ผูรับผิดชอบ 36 ครั้ง

 - รายงานประจําเดือน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

36 ครั้ง 6  ครั้ง รวมสะสม 12 ครั้ง 100 100 200       16.67 16.67    33.33    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   6.2 งานธุรการและสารบรรณ ปฏิบัติงานทุกวันทําการ  - รายงานประจําเดือน ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ทุกวันทําการ ผูรับผิดชอบ

 - รายงานประจําเดือน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับ 1,000 ฉบับ  -ขาวรับ339ฉบับ รวมสะสม649 ฉบับ 100 100 200       33.90 31.00    64.90    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สง   750 ฉบับ  -ขาวสง157ฉบับ รวมสะสม 285 ฉบั 100 100 200       20.93 17.07    38.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   6.3 งานอาคารสถานที่ การสํารวจ/ตรวจสอบ/บํารุงรักษา  - รายงานประจําเดือน ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ดําเนินการ หมายงาน/

ทุกวันทําการ ผูรับผิดชอบ ศสข.9 (นว.)

 - รายงานประจําเดือน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 9  ครั้ง  รวมสะสม 15 ครั้ง 100 100 200       75.00 50.00    125.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   6.4 งานยานพาหนะ การซอมแซม บํารุงรักษา  - รายงานผล ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เมื่อดําเนินการ หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

เสร็จเรียบรอยแลว ผูรับผิดชอบ

 -รายงานประจําเดือน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 9  ครั้ง  รวมสะสม 15 ครั้ง 100 100 200       75.00 50.00    125.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

7) การบริการตาง ๆ

    7.1 การตรวจสอบ/บํารุง ตรวจสอบ/บํารุงรักษาทุกเดือน รายงานประจํา ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

รักษารถยนต ของ ศสข.9 (นว.) เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 9  ครั้ง  รวมสะสม 18 ครั้ง 100 100 200       75.00 75.00    150.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    7.2 การจัดหองประชุม ของ การจัดเตรียมความพรอมอุปกรณ/ รายงานประจํา ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  -

ของ ศสข.9 (นว.) โตะ/เกาอี้ และทําความสะอาด เดือน หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 10  ครั้ง  รวมสะสม 20 ครั้ง 100 100 200       83.33 83.33    166.67  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    7.3 การตรวจซอม การสํารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ ดําเนินการทุกวัน/ ครั้ง มีการมอบ ใช งปม.  - 0 0

สาธารณูปโภค ของ ศสข.9 (นว.) ปรับปรุง/บํารุงรักษาและดําเนินการ รายงานประจํา หมายงาน/ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เมื่อมีการแจงเสีย เดือน ผูรับผิดชอบ

ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง 3  ครั้ง  รวมสะสม 6 ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8) การตรวจสอบสถานภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ ศสข .9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ในขายรับผิดชอบ

   8.1 การตรวจสอบระบบ ใชคําสั่ง Ping รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  - กําหนดขั้นตอนดังนี้

เชื่อมโยงเครือขายระบบสื่อสาร ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)  - ใชการตรวจสอบสัญญาณ

กระทรวงมหาดไทย (MPLS) อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ  - ใชคําสั่ง Ping

ของ ศสข.9 (นครสวรรค) ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 มือสื่อสาร ไมนอย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60 ครั้ง รวมสะสม 119 ครั้ง
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

 8.2 การตรวจสอบระบบตูชุมสาย ใชโปรแกรม FIOL รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

โทรศัพท MD 110 ของ ศสข.9 ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

(นครสวรรค) อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไมนอย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60 ครั้ง รวมสะสม 119 ครั้ง

   8.3 การตรวจสอบระบบสื่อสาร ใชคําสั่ง Ping รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

ขอมูล ของ ศสข.9 (นว.) ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ

ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไมนอย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60 ครั้ง รวมสะสม 119 ครั้ง

   8.4 การตรวจสอบระบบ ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม มีตรวจสอบขอมูล ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม. 

รักษาความปลอดภัย ทุกวัน สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

 (Firewall) ของ ศสข.9 (นว.) ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดําเนินการ 60 ครั้ง รวมสะสม 119 ครั้ง

   8.5 การตรวจสอบระบบไฟฟา,  - ตรวจดูที่ตูเมนไฟฟา รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

เครื่องยนตกําเนิดไฟฟา,  - โดยการสตารทเครื่องยนต ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) กําเนิดไฟฟา อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ

ของ ศสข.9 (นว.)  - ปด-เปดเครื่องสํารองไฟฟา ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดูการจายไฟฟาสํารอง มือสื่อสาร ไมนอย 48 สัปดาห ดําเนินการ12ครั้ง รวมสะสม24ค 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   8.6 การตรวจสอบระบบสื่อสาร  - ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อทําการ รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

ดาวเทียมเคลื่อนที่ (C-BAND) เชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป. ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

แบบ FTDMA ของ ศสข.9 (นว.)  - ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑที่ อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 กําหนด ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ทดสอบการใชงานโทรศัพทขาย มท. มือสื่อสาร ไมนอย 12 ครั้ง ดําเนินการ3ครั้ง  รวมสะสม11ค 100 100 200       25.00 66.67    91.67    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

และขายองคการฯ ระบบวีดิทัศนทางไกล กวารอยละ 80

ระบบสื่อสารขอมูล และระบบเชื่อมโยง

วิทยุสื่อสาร

   8.7 การตรวจสอบระบบ  - ใชโทรศัพทเรียกออกทางใกล และ รอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม.  -

โทรศัพทและโทรสาร ทางไกลไปยังจังหวัดในขายรับผิดชอบ ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) และสวนกลาง อุปกรณ ICT ทุก ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ทดสอบการรับ-สงเอกสารผานเครื่อง ระบบ และเครื่อง ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

โทรสาร มือสื่อสาร ไมนอย 240 วัน ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60ครั้ง รวมสะสม 119 ครั้ง

  8.8 การตรวจสอบระบบ ดูสถานะหลอดไฟที่ตูปองกันไฟฟา รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

ปองกันไฟฟากระโชก (Surge กระโชก ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

Protection) ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ ICT ทุก ในรายงานกําหนดวา

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไมนอย ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60ครั้ง รวมสะสม 1193ครั้ง

  8.9 การตรวจสอบเครื่องควบคุม  - ดูสถานะหลอดไฟ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

 การเปด - ปด เครื่องปรับอากาศ  - ตรวจการทํางานของ Magnatic ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

อัตโนมิติ ของ ศสข.9 (นว.)  - ตรวจการทํางานของ Phase อุปกรณ ICT ทุก ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  Protector ระบบ และเครื่อง 12 ครั้ง ดําเนินการ 3 ครั้ง  รวมสะสม6ค 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

มือสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 80
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   8.10 การตรวจสอบระบบ  - ใชเครื่องมือวัดตรวจสอบ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

กราวดอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร  - ตรวจดูบอกราวด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ ICT ทุก ในรายงานกําหนดวา

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไมนอย ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60ครั้ง รวม 119ครั้ง

   8.11 การตรวจสอบระบบ  - ใชโปรแกรม VMS เชื่อมตอกับอุปกรณ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

โทรศัพทในขายกระทรวงมหาดไทย  - Read parameter ดึงขอมูลจาก ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

(IP Phone)  ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณมาตรวจสอบ อุปกรณ ICT ทุก ในรายงานกําหนดวา

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ระบบ และเครื่อง 240 วัน ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

มือสื่อสาร ไมนอย ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 60ครั้ง รวมสะสม 119ครั้ง

    8.12 การตรวจสอบเครื่องรับ-  - ทดสอบการทํางานเครื่องรับ-สงวิทยุ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

สงวิทยุ ICOM DIGITAL Repeater Icom Digital Repeater ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

และเสาวิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา อุปกรณ ICT ทุก ในรายงานกําหนดวา

ของ ศสข.9 (นว.)  - ดูตูเครื่องควบคุมการกระพริบของ ระบบ และเครื่อง 12 ครั้ง

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 หลอดไฟ มือสื่อสาร ไมนอย ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 3ครั้ง รวม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   8.13 การตรวจสอบเครื่องปรับ เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

อากาศของ ศสข.9 (นว.) และการทํางานของเครื่อง ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง

 ไมนอยกวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กวารอยละ 80 ดําเนินการ 3ครั้ง รวม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   8.14 การตรวจสอบระบบ  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

รักษาความปลอดภัยอุปกรณ การทํางาน  ดูสถานะเกดวัดระดับ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

สารสนเทศและการสื่อสาร น้ํายาเคมี ในรายงานกําหนดวา

 (ดับเพลิง) 240 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดําเนินการทุกวันทําการ 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดําเนินการ 60ครั้ง รวมสะสม1193ครั้ง

   8.15 การตรวจสอบอุปกรณ  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

สลับสัญญาณ L3 (Router) การทํางาน และการเชื่อมโยงไปยัง ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณอื่น ในรายงานกําหนดวา

Cisco รุน WS-C3850-24T 240 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ครั้งนี้ 60 ครั้ง รวมสะสม119ครั้ง 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   8.16 การตรวจสอบอุปกรณ  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ดูสถานะไฟ รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

สลับสัญญาณ L2 (Switch) การทํางานและการเชื่อมโยงไปยัง ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุน WS-2960x-24TS อุปกรณเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ในรายงานกําหนดวา

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 240 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ครั้งนี้ 60 ครั้ง รวมสะสม119ครั้ง 100 100 200       25.00 24.58    49.58    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   8.17 การตรวจสอบอุปกรณ  - ตรวจสอบทุกวันทําการ ความเร็ว รายงานประจําวัน ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

4 GLTE อินเตอรเน็ต การเชื่อมโยงระบบวิทยุสื่อสาร ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ตรวจสอบการแสดงผลของอุปกรณ ในรายงานกําหนดวา

240 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 60 ครั้ง รวมสะสม 60ครั้ง 100 0 100       25.00 -       25.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

9) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ระบบปกติและอุปกรณ ICT ของ ศสข.9 (นว.) และกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดในขายความรับผิดชอบ

   9.1 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดดูดฝุนตูชุมสาย รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

ตูชุมสายโทรศัพท MD 110  - ตรวจสอบการทํางานของตูชุมสาย ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โทรศัพทอัตโนมัติ อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบระบบไฟฟาสํารอง และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี3้ครั้ง รวมสะสม6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

   9.2 การบํารุงรักษาเครื่อง  - เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

โทรศัพทและเครื่องโทรสาร โทรสาร ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ตรวจสอบการทํางาน โทรออก รับสาย อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

 - ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

   9.3 การบํารุงรักษา  - ทําความสะอาด ดูดฝุน รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

เครื่องปองกันไฟฟากระโชค  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

(Surge Protection) อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

   9.4 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด ดูดฝุน รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

ควบคุมการเปด-ปดเครื่องปรับ  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

อากาศอัตโนมัติ อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

    9.5 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาดบอกราวด รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

กราวดอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร  - ย้ําจุดตอบารกราวดใหแนนหนา ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

    9.6 การบํารุงรักษาระบบ  -ทําความสะอาด ดูดฝุนอุปกรณเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน 40,000            -

รถยนตสื่อสารผานดาวเทียม สื่อสารในรถยนตสื่อสารผานดาวเทียม ของการใชงานของ ไดปกติ

ประจําศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  -ตรวจสอบสภาพรถยนต น้ํามันเครื่อง อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค) หมอน้ํา น้ํากลั่นของแบตเตอรี่ และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไมนอยกวารอยละ 80

   9.7 การบํารุงรักษาระบบ  - ทําความสะอาด ดูดฝุน รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

โทรศัพทในขายกระทรวง  - ตรวจสอบการทํางาน ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

มหาดไทย ( IP Phone ) อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

          9.8.1 เครื่องรับ-สงวิทยุ  -ตรวจสอบไฟแจงสถานะตาง ๆ ของ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

Icom Digital Repeater ของ เครื่องทําความสะอาด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ศสข.9(นว.)  -ดูดฝุนอุปกรณภายในตู อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

  9.8 การบํารุงรักษาระบบเครื่องรับ-สงวิทยุ Icom Digital Repeater และเสาวิทยุสื่อสาร  (Self Support) ของ 
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

          9.8.2 เสาวิทยุสื่อสาร  - ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

(Self Support ของ ศสข.9(นว.)  - ตรวจสอบทําความสะอาดระบบกราวด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เสาวิทยุสื่อสาร อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

     9.8.3 สายสงและสายอากาศ  - ตรวจสอบสภาพสายสงสายอากาศ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

ที่ติดตั้งบนเสาวิทยุสื่อสาร (Self  - ตรวจวัดสายสงและสายอากาศดวย ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

Support) ของ ศสข.9 (นว.) เครื่องวัด SWR และเครื่องตรวจวัดอื่น อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทําความสะอาดขั้วตอตาง ๆ และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

    9.8.4 ระบบสัญญาณไฟเสา  - ตรวจสอบไฟกระพิบบนเสาวิทยุสื่อสาร รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม.  -

วิทยุสื่อสาร (Self Support)  - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพิบ ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ของ ศสข.9 (นว.) อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

     9.9 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ทําความสะอาด เปาฝุน รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

ปรับอากาศของ ศสข.9 (นว.)  - ลาง Filter กรองอากาศ ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80



156

ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   9.10 การบํารุงรักษาอุปกรณ  - ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวันรอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

เชื่อมโยงสัญญาณ Digital ระหวาง  - ดูดฝุน ทําความสะอาด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ศสข.9 (นว.) กับสื่อสารจังหวัด อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ผานใยแกวนําแสง (FMUX-01) และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไมนอยกวารอยละ 80

   9.11 การบํารุงรักษาอุปกรณ  - ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวันรอยละความสําเร็จ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม. 

สลับสัญญาณ L3 (Router)  - ดูดฝุน ทําความสะอาด ของการใชงานของ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

ระหวาง ศสข.-สื่อสารจังหวัด อุปกรณ ICT ทุกระบบ ไดปกติ ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

Cisco รุน WS-C3850-24T และเครื่องมือสื่อสาร ในรายงานกําหนดวา ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไมนอยกวารอยละ 80 12 ครั้ง

   9.12 การบํารุงรักษาอุปกรณ  - ตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวันรอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

สลับสัญญาณ L2 (Switch)  - ดูดฝุน ทําความสะอาด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

Cisco รุน WS-2960x-24TS อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80

   9.13 การบํารุงรักษาเครื่อง  - ตรวจสอบการทํางานทุกวันทําการ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

วิทยุสื่อสารแบบประจําที่  - ทําความสะอาด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

แบบเคลื่อนที่ และแบบมือถือ อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ของ ศสข.9 (นว.) และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไมนอยกวารอยละ 80

   9.14 การบํารุงรักษาระบบ  - ตรวจสอบโดยใชโปรแกรม รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

รักษาความปลอดภัย (Firewall)  - ทําความสะอาด ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไมนอยกวารอยละ 80
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

   9.15 การบํารุงรักษาระบบ  - เช็คทําความสะอาดอุปกรณ รอยละความสําเร็จ ครั้ง สามารถใชงาน ใช งปม. 

อุปกรณ 4 GLTE  - ตรวจสอบชั่วตอตาง ๆ ของการใชงานของ ไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 อุปกรณ ICT ทุกระบบ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

และเครื่องมือสื่อสาร 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 0 100       25.00 -       25.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไมนอยกวารอยละ 80

10) การติดตาม ตรวจสอบวงจร  - ตรวจสอบ ควบคุมการบํารุงรักษา มีการกํากับ ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม. 

เชาระบบเชื่อมโยงเครือขายระบบ อุปกรเครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ และ ตรวจสอบและ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

สื่อสารกระทรวงมหาดไทย (MPLS) รายงานผลไปยัง ศสส.สป. รายงานผล ไดปกติ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 การดําเนินการ ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11) การดําเนินงานสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของ ศสข .9 (นว.)

     11.1 ถวายความปลอดภัย  - รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง จัดทําแผน 206,000         

ดานสื่อสารแด พระบาทสมเด็จ เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดช ตามแผนงาน ดําเนินการ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

พระบรมราชินีนาถ และ แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม 20 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       15.00 40.00    55.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พระบรมวงศานุวงคทุกพระองค  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.1

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

     11.2 จัดเครือขายสื่อสารใน  - รับแจงการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาว มีการดําเนินการ ครั้ง จัดทําแผน 20,000.00       -

ภารกิจความมั่นคงของชาต/ิ เทียมจากจังหวัดลูกขายในความรับผิดช ตามแผนงาน ดําเนินการ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ  - ขออนุมัติไปราชการ ดําเนินการตาม ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

นายกรัฐมนตร/ีรัฐบาล/ชวยเหลือ แผนการใชรถสื่อสารดาวเทียม 4 ครั้ง ครั้งนี้ -ครั้ง รวมสะสม -ครั้ง 0 0 0            -   -       -       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผูประสบภัยพิบัติ/ประเพณี -  - เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ

วัฒนธรรม/การเลือกตั้ง สส. สว. 

และภารกิจอื่นๆที่ไดรับการรองขอ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64



158

ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

12) แผนงาน การติดตามตรวจ  - ตรวจสอบควบคุม การตรวจซอมบํารุ รอยละความสําเร็จ ครั้ง ระบบสามารถ ใช งปม. 

ซอมบํารุงรักษา (MA) ระบบ อุปกรณเครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯ แล ของการใชงานของ ใชงานไดปกติ ศสข.9 (นว.)

ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ รายงานผลไปยัง ศสส.สป. อุปกรณไมนอยกวา ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

(C-Band) แบบ F-TDMA รอยละ 90 4 ครั้ง ครั้งนี1้ ครั้ง รวมสะสม2ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ของ ศสข.9 (นว.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

13) แผนการติดตามการใชงาน  - ประสานการปฏิบัติงาน/ปญหา/ รายงานผลหลัง ครั้ง ระบบสามารถ ใช งปม. 

ระบบปองกันไวรัสแบบองคกร อุปสรรค/ขอเสนอแนะ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ใชงานไดปกติ ศสข.9 (นว.)

(Nod 32) จังหวัดในขาย งาน ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับผิดชอบ 7 จังหวัด 12 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 6ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

14) แผนการติดตาม ควบคุม  - ประสานการปฏิบัติงาน/ปญหา/ รายงานผลหลัง ครั้ง ทุกระบบ ใช งปม. 

การบํารุงรักษารักษา อุปกรณ อุปสรรค เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข เสร็จสิ้นการ สามารถใชงาน ศสข.9 (นว.)

เครื่องมือสื่อสารจังหวัดในขาย  ปฏิบัติงาน ไดปกติ

7 จังหวัดตามโครงการ Outsourcink ในรายงานกําหนดวา ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ไดแก ระบบ MPLS ระบบชุมสาย 4 ครั้ง ครั้งนี้ 3ครั้ง รวมสะสม 4ครั้ง 100 100 200       25.00 25.00    50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โทรศัพท MD110 และ IP PHONE)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

15) แผนการนิเทศงานและให  - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานีสื่อสาร ครั้ง ดําเนินการ 57,000           

คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดที่ไดรับ ตามแผนงาน ในรายงานแจงวา

และการสื่อสาร สป.ฃ สื่อสารจังหวัด  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัดใน การนิเทศ 2 ครั้ง ใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค) ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

กลุมงานอํานวยการ สํานักงาน ขายรับผิดชอบ (รอบแรกชวงเดือน ต.ค.- ครั้งนี้ 1 ครั้ง รวมสะสม 1ครั้ง 100 0 100       50.00 -       50.00    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จังหวัดในขายรับผิดชอบ 7 จังหวัด มี.ค. รอบหลังในชวงเดือน เม.ย.-ก.ย.)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สรุปการดําเนินการ และรายงาน
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ศสข.9 (นครสวรรค)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอย

ละสะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้
รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)  งบดําเนินงาน (6411200)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่ทํา

สัญญา/ใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจาง) - 

โอนให.....

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

16) แผนงานกิจกรรม 5 ส ณ  - ขออนุมัติแผนงาน ดําเนินการ รอยละ 80 2,000            

อาคารสํานักงานปจจุบันและ  - ดําเนินการตามแผนงานกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน ในรายงานกําหนดวา ในรายงานแจงวา

บริเวณโดยรอบ ประจําปงบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 ครั้ง ใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค) ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

ประมาณ พ.ศ.2564  -สรุปการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งนี้ -ครั้ง  รวมสชะสม-ครั้ง 0 0 0            -   -       -       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

17) แผนงานการบํารุงรักษา - จัดทําแผนงาน จํานวนสถานี

่

ครั้ง ระบบ            31,000

ระบบงานและเครื่องมือสื่อสาร - ขออนุมัติไปราชการ สื่อสารจังหวัด อุปกรณ ในรายงานแจงวา

ดาน ICT ของจังหวัดในขาย  - ดําเนินการตามแผนงานตามจังหวัด ที่ไดรับการบํารุง เครื่องมือสื่อสาใชงบ ศสข.9 (นครสวรรค) ไตรมาสที่ 2 ทําขั้นตอนกระบวนงานครบ= 100

รับผิดชอบ 7 จังหวัด ในขายรับผิดชอบ รักษาระบบงาน มีประสิทธิภาพ ครั้งนี้ -ครั้ง  รวมสชะสม-ครั้ง 0 0 0            -   -       -       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - สรุปการดําเนินงาน และรายงาน และเครื่องมือสื่อสาร และใชงานไดตลอดเวลา

ดาน ICT ของจังหวัด ในรายงาน

ในขายรับผิดชอบ กําหนดวา

7 จังหวัด 1 ครั้ง
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ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอย

ละ

สะสม

 ยกมา

รวม

รอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารและ ทําการตรวจซอมแซมแกไขเครื่องมือ

ื่
รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             0.00 0.00

อุปกรณ ICT ในพื้นที่รับผิดชอบ และอุปกรณ ICT ใหสามารถใชงาน การดําเนินงาน  - ตรวจเช็ค,ซอม ปรับปรุง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไดปกติ ระบบโทรศัพท 26 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

2. ติดตั้ง เชื่อมโยง วางเครือขาย เมื่อไดรับการรองขอหรือมอบหมาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

และรื้อถอนระบบเครื่องมือสื่อสาร จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปติดตั้ง 

่

การดําเนินงาน  - วางเครือขายสื่อสารผาน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และอุปกรณระบบสื่อสารผาน วางเครือขายสื่อสารและเครื่องมือ

่

ดาวเทียมเพื่อ ถปภ. จํานวน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ดาวเทียมเคลื่อนที่ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

3. ตรวจสอบสถานการณใชงาน ตวรจสอบสถานภาพของระบบ

่

รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

ระบบเครื่องมือสื่อสารและ สื่อสารและอุปกรณ ICT ทั้งฮาร ดําเนินงาน  - ทําการตรวจสอบความพรอม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อุปกรณ  ICT การเชื่อมโยง ซอฟตแวรอยางนอยวันละ 1 ครั้ง เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

เครือขายตาง ๆ แบบรายงาน ICT ทุกวันทําการทั้งสิ้น 336 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย

4. นิเทศงานและบํารุงรักษา ใหความรู และบํารุงรักษาระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 0 100 25 0 25 -                             -   -             -      0.00 0.00

เชิงปองกันงานดานเทคโนโลยี และเครื่องมือสื่อสารของจังหวัด ดําเนินงาน ทําการบํารงุรักษาเครื่องมือ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การสื่อสาร ในเขตที่รับผิดชอบ จํานวน ๕ จังหวัด สื่อสารและอุปกรณ ICT จ.สุราษรธานี ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ใหสามารถใชงานไดปกติ ประกอบดวย ภูเก็ต และพังงา จํานวนทั้งสิ้น1ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

(มีตอ)  - ระบบ MPLS ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - ระบบ MD110 คาเปาหมาย 100)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอย

ละ

สะสม

 ยกมา

รวม

รอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

4. นิเทศงานและบํารุงรักษา  - ระบบ IPPHONE

เชิงปองกันงานดานเทคโนโลยี  - ระบบเครื่องดับเพลิง

การสื่อสาร  - ระบบ GROUND

(ตอ)  - ระบบไฟฟาสํารอง

 - ระบบเดาวเทียม

 - ระบบวิทยุสื่อสาร

5. นิเทศงานและบํารุงรักษา ใหความรู และบํารุงรักษาระบบ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 0 100 25 0 25 -                             -   -             -      0.00 0.00

เชิงปองกันงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศของจังหวัดในเขต ดําเนินงาน นิเทศงานและบํารุงรักษาเชิง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

สารสนเทศ รับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด ใหสามารถ ปองกันงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ใชงานไดปกติ ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี ภูเก็ต ระนอง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ระบบ VCS ชุมพร และพังงาน จํานวน 1 ครั้ง

 - ระบบ Antivirus

 - ระบบโทรสาร

 - ระบบศูนยขอมูลกลาง

 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

 - ระบบรักษาความปลอดภัยขอมุล

6. บํารุงรักษาซอมแซม บํารุง บํารุงรักษายานพาหนะทุกคัน และ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 4,537.87                      -   4,537.87      25.00   0.00 25.00

ยานพาหนะ ของ ศสข.10 (สฎ.) และดําเนินการซอมบํารุง เมื่อมี การดําเนินงาน ตรวจสอบ บํารุงรักษาเบื้องตน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ชํารุดขัดของ จํานวน 2 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)
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ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอย

ละ

สะสม

 ยกมา

รวม

รอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

7. บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา ตรวจสอบการทํางาน ทําความ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

(UPS) ที่ใชกับระบบ ICT และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการ การดําเนินงาน  - ทําการตรวจสอบบํารุงรักษา (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

3 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

8. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบการทํางาน ระบบทํา รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 0.00 0 ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             25.00   0.00 25.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ความเย็น ทําความสะอาดและเติม การดําเนินงาน  - ลางทําความสะอาดเครื่องปรับ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

น้ํายาทําความเย็น อากาศประจํา ศสข.10 (สฎ) ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

จํานวน 1 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

9. ติดตั้ง ใชงานโปรแกรม ติดตั้งใชงาน ประสานแนะนําการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

ปองกันไวรัส ใชงานจังหวัดลูกขาย การดําเนินงาน  - ตรวจสอบการทํางาน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ใชงานโปรแกรม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - รายงาน 8 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

10.ใหบริการระบบการประชุม ใหบริการประชุมวีดิทัศนทางไกล รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ ควบคุม MCU เชื่อมโยงจังหวัดลูกขาย ของการดําเนินงาน บริการควบคุมการประชุม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุม MCU 5 จังหวัด วีดีทัศนทางไกล จํานวน 23 ครั้ง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)
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ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอย

ละ

สะสม

 ยกมา

รวม

รอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

11. การพัฒนาเว็บไซต เพื่อการ ปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

ประชาสัมพันธ ทันสมัย เพื่อประชาสัมพันธการ การดําเนินงาน  -ปรับปรุงขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ดําเนินงานของหนวยงาน การดําเนินงานของหนวยงาน ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

จํานวน 12 ครั้ง การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

12. พัฒนาบุคลากรและเสริมสราง จัดเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 -                             -   -             -      0.00 0.00

ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี หลักสูตรตาง ๆ ที่ ศสส.สป. หรือ การดําเนินงาน ไมมีการฝกอบรม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

สารสนเทศและการสื่อสาร หนวยงานอื่น ๆ จัดฝกอบรม ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

มาใชประโยชน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

13. การใหบริการรับ-สงขาวทาง  -รับ-สง ขาวผานระบบโทรสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

โทรสาร สวนกลางจังหวัดลูกขาย 5 การดําเนินงาน  รับ - สงขาวทางโทรสาร (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รวบรวมสถิติขาวรับ-ขาวสง ขาวรับ จํานวน 130 ฉบับ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ขาวสง จํานวน 650 ฉบับ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

 

14.การเบิกจายงบประมาณ  - ควบคุมการเบิกจาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100   320,000.00 - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 116,646.14       120,385.45 237,031.59   -      37.62 37.62

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - รายงานงบประมาณ ศสส. การดําเนินงาน โอนครั้งที่ 1=คาใชสอยและวัสดุ 220,000 บาท เบิกจายคาใชสอยและวัสดุ = (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

คาสาธารณูปโภค 100,000 บาท 92,722 บาท และคาสาธารณูปโภค ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 =23,924.14 บาท การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)
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ศสข.10 (สุราษฎรธานี)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)

เนื้องาน/ขั้นตอน ไตร

มาสนี้

สะสม

ยกมา

รวม

สะสม

(ยกไป)

รอยละ

ของไตร

มาสนี้

รอย

ละ

สะสม

 ยกมา

รวม

รอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสมยกมา  รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตร

มาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

15. การดําเนินการดานการพัสดุ จัดซื้อ/จัดจาง ควบคุมการเบิกจาย รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                             -   -             -      0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ใชงานพัสดุครุภัณฑ การดําเนินงาน  -ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และเบิกจายพัสดุ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

16. จางเหมาพนักงานขับรถยนต  - จัดหาผูรับจาง/ดูแลการจาง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 ศสส.สป. 150,000  1. ทํารายงานขอความเห็นชอบ 100 100.00 200.00 24 24.00 48 37,500                  37,500 75,000         25       25.00 50.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ควบคุมการทํางานตามสัญญาจาง การดําเนินงาน เปน (12 เดือน) และขออนุมัติ และบันทึกตกลงจาง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) คิดตามรอยละของการดําเนินงาน

(มี่ตอ) ผูดําเนินการจาง ต.ค.63-ก.ย.64 (งบประมาณปนี้สวนกลางดําเนินกา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน

เดือนละ 9,500 บาท (สัญญาจาง ศสส .จ.182/2564 ลว.......) การทํางานครบ 100 ของทุกครั้ง

-คาจางเดือนละ 12,500.-บาท)
ชวงที่ ศสข.ดําเนินการ =100% แบงเปน

 3. ดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง 12 ครั้ง= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

4. สงมอบงาน 12 งวด= 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

5. ตรวจรับงานจาง 12 งวด = 25% (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด)

6.-สงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 12 งวด (งวดละ 2%=11งวด 3%=1งวด) 

 ไตรมาสที่ 2

 1. ไดดําเนินงานใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด =6%

2. ไดสงมอบงาน (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด=6%

3. ไดตรวจรับงานจาง (ม.ค.64-มี.ค.64) 3 งวด = 6% 

4.-ไดสงเรื่องไปเบิกจายเงินที่สวนกลาง 3 งวด (ม.ค.-มี.ค.64)=6 %
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ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1. ตรวจสอบสถานภาพการ ดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือสื่อสาร รอยละความสําเร็จ รอยละ 100  - - ไตรมาส 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ใชงานระบบเครื่องมือสื่อสารและ และอุปกรณ ICT ทุกระบบ ทั้ง Hardware & ของการดําเนินการ 08.30 - 09.30 น. (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

อุปกรณ ICT ตลอดถึงการตรวจเชค Software ตามแบบ รายงานอยางนอย ทุกวันทําการ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

การเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ วันละ 1 ครั้ง (วันทําการ) การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 ของ ศสข.๑๑ (นศ.) เพื่อให ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระบบและอุปกรณตาง ๆ  ให คาเปาหมาย 100)

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64

2.การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ออกไปดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - ไตรมาส 2 100 0 100 50 0 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ สื่อสารและอุปกรณดาน IICT  ทั้ง ของการดําเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-13 ม.ีค.63 (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (หากทํางาน

ดาน ICT ใหกับจังหวัดในขาย Hardware & Soferware ทุกระบบ อยางนอยปละ 2 

้
ครั้งที่ 2   เม.ย.64-ก.ย.64 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน 2 ครั้ง แบง

ที่รับผิดชอบ ไดแก จ.นครศรีธรรมราช) การทํางานครบ 100 ของ เปนครั้งละ50%

จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระยะเวลา ครั้งที่ 1 ต.ค.63-ม.ีค.64 คาเปาหมาย

ครั้งที่ 2   เม.ย.64-ก.ย.64 100)

3.ใหบริการรถยนตสื่อสาร รองขอจัด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 ตามภารกิจ - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ดาวเทียม (มีตอ) รองขอ จัดรถยนตสื่อสารดาวเทียม ของการใหบริการ จํานวน  2 ครั้ง ดังนี้ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ไปติดตั้งเชื่อมโยง วางเครือขายระบบ  - วันที่ 13 ม.ค.64 ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณดาน  - วันที่ 4 มี.ค.64 การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ICT ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ทุกครั้ง) หากทํางานได

 ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช คาเปาหมาย 100)

กระบี่ ตรัง พัทลุง  และพื้นที่อื่น ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
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ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

4. ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง  - ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 6,232.00 0.00 6,232.00 25 0.00 25.00

ภายในและภายนอกอาคาร ภายในและภายนอกอาคาร โดยการติดตั้ง ของการดําเนินงาน ติดตั้ง/ซอมแซม จํานวน  2

 ้

(ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส (มี 4 ไตรมาส

สํานักงาน เพิ่มเติมและเปลี่ยนสวิทส ปลั๊ก หลอดไฟ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ที่ชํารุด จากการใชงาน ใหสามารถใชงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%) ละ 25%)

ไดตามปกติ ทุกครั้ง) หากทํางานได หากเบิกจายได

คาเปาหมาย 100) ยอดตามที่ขอเบิกจายทั้งหมดในครั้งนั้น)

5.โครงการนิเทศงาน ติดตาม ดําเนินการนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัด รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 -                        -   -           0.00 0.00

ประสานงานดานสารสนเทศและ ลูกขายไดแก พัทลุง ตรัง กระบี่ และ ของการดําเนินงาน ยังไมมีการจัดฝกอบรม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การสื่อสาร ใหกับจังหวัดลูกขาย นครศรีธรรมราช ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

6.พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 งบปกติ - ไตรมาส 2 0 0 0 0 0 0 -                        -   -           0.00 0.00

สารสนเทศและการสื่อสาร ดาน และการสื่อสาร  ดานการบริหารจัดการ ของการดําเนินงาน ยังไมมีการจัดฝกอบรม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

การบริหารจัดการเครือขาย เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ การสื่อสาร ตลอดจนถึงดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

สื่อสาร โดยดําเนินการจัดสงเจาหนาที่ของ ศสข.11(นศ.) ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  เขารับการฝกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา คาเปาหมาย 100)

คุณภาพบุคลากรรวมกับ ศสส., จังหวัด

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดาน ICT

 ซึ่งดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาที่เขารวมกิจกรรม
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ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

7.การใหบริการระบบการ ดําเนินการใหบริการระบบประชุม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) วีดิทัศนทางไกล (Video Conference ของการใหบริการ จํานวน 18 ครั้ง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และการควบคุมระบบการ System) แก หนวยงานที่รองขอ ดังนี้ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ประชุมทางไกล (MCU)  - ไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  ที่รองขอ ใชบริการระบบประชุม ทุกครั้ง) หากทํางานได

(มีตอ) วีดิทัศนทางไกล คาเปาหมาย 100)

 - ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 - ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร    

กับ

สวนกลาง และจังหวัดในขาย 4 จังหวัด

 - ติดตั้งและใหบริการระบบประชุม

วีดิทัศนทางไกลตามวันและเวลา

ที่กําหนด

 - รื้อ ถอน (จัดเก็บ)ระบบประชุม

วีดิทัศนทางไกล หลังจากเสร็จสิ้น

ภารกิจการประชุม
 - รายงานผลตอผูบังคับบัญชา

8.การใหบริการขอมูลขาวสาร ใหบริการรับ – สงขาวสารผาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 0 0 ไตรมมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ผานระบบ เครื่องมือสื่อสารของหนวยงาน ของการใหบริการ ขาวรับ 173 ฉบับ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

  1. ระบบโทรสาร (FAX) รับ – สง ขอมูล ขาวสง 663 ฉบับ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

  2. ระบบ E-mail ขาวสารได100% การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

  3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  - แบบรายงาน ทุกครั้ง) หากทํางานได

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 สถิติขาว รับ - สง คาเปาหมาย 100)

รายเดือน
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ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

8. การประหยัดพลังงานของ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 -              -   ไตรมมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

หนวยงาน  - ประชุมชี้แจงวิธีการ ของการดําเนินงาน 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - ติดตามแกไข ใหมีผลสัมฤทธิ์  31 มีนาคม 2564 เปนไป ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ตามแผนที่กําหนด การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

10. งานสารบรรณของ ศสข.11   - ลงทะเบียนหนังสือ รับ-สง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 -              -   ไตรมมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

(นครศรีธรรมราช) ภายนอก-ใน ของการดําเนินงาน  - รับหนังสือ จํานวน 324 เรื่อง (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64   - งานรวบรวมรายงาน สถิติขอมูล  - สงหนังสือ จํานวน 86 เรื่อง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

  - จัดเก็บ แจงเวียน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

11. งานธุรการ  - จัดพิมพหนังสือราชการ (ราง รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 -              -   ไตรมมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -                        -   -           -         0.00 0.00

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 โตตอบ)  ของการดําเนินงาน ดําเนินการตามที่กําหนด (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

 - จัดถายเอกสาร สําเนาเอกสาร ในแผน เชน ออกคําสั่งเวรฯ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ทางราชการ ทุกเดือน ,เสนอ ผอ.ทุกวัน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - จัดเตรียมการประชุม จัดทําเอกสาร ตอบหนังสือ ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - จัดเวรรักษาการณสถานที่ราชการ ทุกเรื่องที่เกี่ยวของ คาเปาหมาย 100)

 - เสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของ

ขาราชการ

 - ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ



169

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

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

(ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ) เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

รวมรอยละ

สะสม

 (ยกไป)

 ไตรมาสนี้  สะสม

ยกมา

 รวมสะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม ยก

มา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)คาเปาหมายที่ทําได

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

คาเปาหมายคิดเปนรอยละ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

12. งานการเงินและพัสดุ ของ  - จัดทําเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100  320,000.00   320,000.00 ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 113,116.20   98,445.37 211,561.57 113.12    30.76 143.88

ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)   คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ของการดําเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและ  220,000 เบิกจาย (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดทําคําของบประมาณ และรายงาน ครั้งที่ 1= 220,000 คาสาธารณูปโภค = 100,000  งบคาใชสอยและวัสดุ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

   การใชงบประมาณ ครั้งที่ 2=.............. บาท เบิกจายแลว 113,574.04 บาการทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - สํารวจความตองการพัสดุ  รวม . 220,000 บาท งบสาธารณูปโภค 100,000 บทุกครั้ง) หากทํางานได

 - จัดซื้อ จัดจาง พัสดุ เบิกจาย 97,987.53 บาท คาเปาหมาย 100)

 - ควบคุมการเบิกจายพัสดุ คาสาธารณูปโภค =

 - การตรวจสอบพัสดุประจําป ครั้งที่ 1= 100,000 บาท

ครั้งที่ 2=...................บาท
 รวม 100,000 บาท
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ศสข.12 (สงขลา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

1.งานสารบรรณหนังสือผาน  -เปดระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส รอยละ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0.00 0.00

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส  -ลงรับหนังสือพรอมปริ้นเอกสาร ความสําเร็จ ทุกวันจะทําการเปดระบบสารบัญ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -ลงทะเบียนรับ ของการ อิเล็กทรอนิกสเพื่อรับ และสง ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 -นําเสนอผูบังคับบัญชา ดําเนินงาน หนังสือผานทางระบบฯ และ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 -แจกจายงานใหผูรับผิดชอบ ปริ้นเอกสารเพื่อเสนอผูบังคับ ทุกครั้ง) หากทํางานได

บัญชาแจกจายมอบหมาย คาเปาหมาย 100)

ผูรับผิดชอบ

2.รายงานผลการเบิกจาย  -รวบรวมขอมูลผลการเบิกจาย จัดทํารายงาน รายงาน 12 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0.00 0.00

งบประมาณประจําป 2564 งบประมาณรายเดือน สงให ศสส.สป. (ราย รายงานผลการเบิกจายเงินงบ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  -จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา (รายเดือน) เดือน) ประมาณประจําปงบประมาณ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 -สงรายงานให ศสส.สป. พ.ศ.2564 ประจําเดือนมกราคม การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ถึงเดือนมรีนาคม 2564 สงให ทุกครั้ง) หากทํางานได

ศสส.สป. คาเปาหมาย 100)

3.งานรายงานผลการปฏิบัติ การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติ จัดทํารายงาน รายงาน 4 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0.00 0.00

ตามแผนปฏิบัติการของศูนย ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ สงให ศสส.สป. (ราย รายงานผลการปฏิบัติตามแผน (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายไตรมาส) ไตร ปฏิบัติราชการประจําปงบ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

การสื่อสาร รายไตรมาส มาส) ประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (เดือนมกราคม-มีนาคม2564) ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา ให ศสส.สป. คาเปาหมาย 100)

 - สงรายงานให ศสส.สป.

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)
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ศสข.12 (สงขลา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

4. โครงการบํารุงรักษาเชิง บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 25 0 25 25 0 25 -             -   -        -        0 0.00

ปองกัน (Preventive สื่อสารและอุปกรณ ICT ที่ใชงาน ของการดําเนินงาน ทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

Maintenance : PM) ประจํา ศสข.12 (สงขลา) และของ เครื่องมืออุปกรณสื่อสาร ตรวจ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ จังหวัดในเขตรับผิดชอบใหสามารถ ซอมตู MD110 อัพเกรดขอมูล การทํางานครบ 100% ของ ละ 25%)

 ICT ที่ใชงานประจํา ศสข.12 ใชงานไดตามปกติ (ปละ 2 ครั้ง) ใหเปนปจจุบันตรวจสอบระบบ ทุกครั้ง) หากทํางานได

 (สงขลา) และของจังหวัดใน ไฟฟาสํารอง status ของ คาเปาหมาย 100)

เขตรับผิดชอบ MPLS, ระบบ Conference,

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 IP-Phone, Fax ใชงานได

ตามปกติ

5.การบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการการจางเหมา ซอมแซม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0.00 0.00

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และบํารุงรักษาโครงการกลองโทรทัศน ของการดําเนินงาน ดําเนินการตามเปาหมาย (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

5 จังหวัดชายแดนภาคใต วงจรปด (CCTV) จังหวัดชายแดน ตามหวงเวลา ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ภาคใต การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ทุกครั้ง) หากทํางานได

คาเปาหมาย 100)

6.โครงการวางเครือขายระบบ  - สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียมใน รอยละ รอยละ 100 - - ดําเนินการนํารถสื่อสารดาวเทียม 100 100 200 25 25 50 -             -   -        -        0.00 0.00

สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ พื้นที่รับผิดชอบและตามที่รองขอ ความสําเร็จ เคลื่อนที่ออกปฏิบัติถวายความ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดทําแผนงานการใชรถสื่อสาร ของการ ปลอดภัยดานการสื่อสารแด ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ดาวเทียม ดําเนินงาน พระบรมวงศานุวงศ ดังนี้ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไตรมาสที่ 2 ทุกครั้ง) หากทํางานได

 - อํานวยการประสานงานกับ ไมมีภารกิจ คาเปาหมาย 100)

หนวยงานที่รองขอ

 - ติดตั้งวางระบบสื่อสาร
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ศสข.12 (สงขลา)

(1) (2) (3)

แผนงาน/งาน/โครงการ ขั้นตอนและหรือวิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/

ดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ โครงการ ขั้นตอนดําเนินการ/ A B C D F G H I J K L  M 

ผลการดําเนินงาน C=A+B G=D+F J=H+I  M=K+L 
(ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ)
เนื้องาน/ขั้นตอน ไตรมาสนี้ สะสมยก

มา

รวมสะสม

(ยกไป)

รอยละของ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

รวมรอยละ

สะสม 

(ยกไป)

 ไตร

มาสนี้

 สะสม

ยกมา

 รวม

สะสม 

(ยกไป)

รอยละ

ไตรมาสนี้

รอยละ

สะสม 

ยกมา

 รวมรอยละ

สะสม

(ยกไป)

เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

หนวยนับ คาเปาหมาย
จํานวนเงินที่

ไดรับจัดสรร

จํานวนเงินที่

ทําสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) - โอนให

.....

                                                   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)                                                    หนวย:บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัส (แผนปฏิบัติราชการ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. แผนงาน : พื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (1500260003000000) กิจกรรมหลักที่ 29  : สนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (150021000P2081)  งบดําเนินงาน (6411200)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)  งบดําเนินงาน (6411200)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

คาเปาหมายที่ทําได คาเปาหมายคิดเปนรอยละ จํานวนเงินเบิกจาย (บาท) ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ (%)

7.โครงการวางเครือขายระบบ  - สนับสนุนระบบ4 G LTE ในพื้นที่ รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        0 0.00 0.00

สื่อสารผานระบบ 4 G LTE รับผิดชอบและตามที่รองขอ ของการดําเนินงาน ไมมีภารกิจ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดทําแผนงานการใชระบบ 4 G LTE ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการ การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

 - อํานวยการประสานงานกับหนวย ทุกครั้ง) หากทํางานได

ที่รองขอ คาเปาหมาย 100)

 - ติดตั้งวางระบบสื่อสาร

8.งานบริการประชุมผานระบบ ใหบริการระบบประชุมรวมผาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 100 100 200 25 25 50 -             -   -        0 0.00 0.00

วีดิทัศนทางไกล (VCS) และ VCS ตอทุกกระทรวง ทบวง กรม ของการดําเนินงาน ไดดําเนินการใหบริการประชุม (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

ควบคุมระบบ MCU และหนวยงานที่รองขอ ผานระบบวีดีทัศนทางไกล ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 จํานวน 23 ครั้ง 9 หนวยงาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%)

ประกอบดวย ครม. ปภ.มท. ทุกครั้ง) หากทํางานได

ศสส.สป.ใ สภาพัฒฯ, โยธาฯ, คาเปาหมาย 100)

กพร., ศาลปกครอง, พช.

9.การนิเทศงานและการให ดําเนินการนิเทศงานตรวจติดตาม รอยละความสําเร็จ รอยละ 100 - - ไตรมาสที่ 2 0 0 0 0 0 0 -             -   -        -        0.00 0.00

คําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการ ของการดําเนินงาน ติดตามแผนงานโครงการของ (ถาในกระบวนงาน (1ภารกิจ) (มี 4 ไตรมาส

และการสื่อสาร สถานีสื่อสารใน แกไขปญหา แตละจังหวัดที่เกี่ยวของและ ทําครบตามขั้นตอนถือวาเปน แบงเปนไตรมาส

ลูกขายของ ศสข.12 (สงขลา) ปญหาอุปสรรคในการทํางาน การทํางานครบ 100 ของ ละ 25%

ระยะเวลา  ต.ค.63-ก.ย.64 ปญหาอุปสรรคในการทํางาน ทุกครั้ง) (หากทํางานได

ปญหาที่พบจะเปนทางดานการ คาเปาหมาย 100)

ขาดบุคลากรในการทํางานทุกจังหวัด



 
คณะทํางาน 

 
ที่ปรึกษา 
 
    นายชัชวาลย	           เบญจสิริวงศ	 

นายเกนุชา             บุญเกิด  
รองผู�ว�าราชการจังหวัดเพชรบูรณ	 ช�วยราชการ สป.มท. 
ผู�อํานวยการศูนย	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

  

คณะทํางาน 
1. นางสาวพัชรี 
2. นางสาวสุภาพร 

ฤทธิ์เดช 
จรัญวรพรรณ 

ผอ.กลุ�มงานติดตามประเมินผลด�านสารสนเทศและการสื่อสาร 
นักวิเคราะห	นโยบายและแผนชํานาญการ 

กตป.ศสส.สป. 
กตป.ศสส.สป. 

3. นางเพ็ชร	รุ�ง 
4. นายศุภลักษณ	 
4. นางสาวป5ยะดา 
5.นางสาวสรัญญา 

เซียงหลิว 
วรรณพงษ	 
เชื้อทองฮั้ว 
ขอนกลาง 

เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
นายช�างไฟฟ=าชํานาญงาน 
จ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
เจ�าหน�าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 

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

ที่มาของข�อมูล 

1. กลุ�มงานอํานวยการ  ศสส.สป. 
2. กลุ�มงานยุทธศาสตร	สารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
3. กลุ�มงานโครงสร�างพื้นฐานด�านสารสนเทศและการสื่อสาร  ศสส.สป. 
4. กลุ�มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร  ศสส.สป. 
5. กลุ�มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศสส.สป. 
6. ศสข. 1 - 12  ศสส.สป. 
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