รายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินกำรผลักดันยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ยุทธศำสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม จานวน ๓ โครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน ๖ โครงการ ความก้าวหน้าของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริ มสร้ างความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์แ ละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทั ล
จานวน ๑๖ โครงการ ความก้าวหน้าของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
มีแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓ โครงกำร ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน ดังนี้
ที่

แผนงำน/โครงกำร

1. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้ว ยสาย
ใยแก้ว น าแสง (Fiber Optic) ไปยั งโรงเรียน โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบลและสุขศาลาพระราชทาน
๒. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ (ASEAN Digital Hub)
ดาเนินการ โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม ด้วยวิธีเบิกจ่ายแทนกัน ระยะเวลา
ดาเนินการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๓. โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชันเน็ตอาสาประชารัฐ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากรแกนนา
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

ศข.

ควำมก้ำวหน้ำ
(ร้อยละ)
95

ศข.

68.17

ศข.

100

รวม

๘๗.๗๒

หน่วยงำน

๑. โครงกำรขยำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ชื่อหน่วยงำน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ป็ น เทคโนโลยี
แบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง

๓

๒. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่า
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและสุขศาลาพระราชทาน
ที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง
3. ขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคัดเลือก
เพื่ อ พั ฒ นาการตรวจรั ก ษาทางไกล (Tele-Medicine) ขยายผลไปยั ง โรงพยาบาลคู่ พี่ - น้ อ ง ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการบาบัดรักษาไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
ติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาล
เป้าหมาย

1,671 แห่ง

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑๑ เดือน
เริ่ม มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุด เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ติดตั้งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาล
เป้าหมายของรัฐ จานวน ๑,๖๗๑ แห่ง

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
มิ.ย. ๖๑ – เม.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๙8,271,600 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง จานวน ๕๙8,271,600 บาท
ประกอบด้วย ๑) เบิกจ่ายแทนกันให้ บมจ.ทีโอที ๕๙๖.๘๘๔๙ ล้านบาท เพื่อดาเนินการติดตั้งโครงข่าย
สายเคเบิลใยแก้วนาแสง ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลเป้าหมายจานวน ๑,๖๗๑ แห่ง และ ๒) เบิกจ่ายแทนกัน
ให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาคัดเลือก เพื่อพัฒนาการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาล
เป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
อยู่ระหว่าง
1,671 แห่ง
ดาเนินการ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรม ติดตั้งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลเป้าหมายของรัฐ
มีผลการดาเนินการ คือ เป้าหมายในการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ประกอบด้วย
โรงเรียน จานวน 1,187 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและสุขศาลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนาแสงจานวน ๔๘๔ แห่ง

๔

ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ความล่าช้าจากแผนการดาเนินการเนื่องจากการพาดสายสื่อสารและการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าจะต้อง
ขออนุ ญาตพาดสายสื่ อสารในระบบ TAMS ของการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค (กฟภ.) เพื่อให้ กฟภ.ตรวจสอบก่อน
การอนุญาตให้ทาการพาดสาย ซึ่ง บมจ. ทีโอที ได้ยื่นคาขออนุญาตผ่านระบบ TAMS เรียบร้อยแล้ว แต่พบว่า
บางเส้ น ทางเป็ น เส้ น ทางวิ ก ฤตที่ มี ก ารพาดสายสื่ อ สารหนาแน่ น และไม่ ส ามารถพาดสายเพิ่ ม ได้ อี ก จนกว่ า
จะมีการรื้อถอนสายเดิมที่ไม่ได้ใช้ออกก่อน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๒. โครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงำน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒.เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้านและ
ทาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทั ล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
๑. ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น้าของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิ่มขึ้น : Gbps)
2. ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ (เพิ่มขึ้น : Gbps)
3. มีความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อ
ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 5 ปี 6 เดือน
เริ่ม กันยายน ๒๕60 สิ้นสุด มิถุนายน ๒๕6๔

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2,300
1,770
-

๕

แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณ
ข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ศ. ๒๕60 – พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕60 – พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕60 – พ.ศ. ๒๕61

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖5
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 5,000,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น้า
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิ่มขึ้น : Gbps)
ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศที่มีอยู่
(เพิ่มขึ้น : Gbps)
มีความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ที่
เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
2,300

2,300

1,770

1,770

200

-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การขยายความจุโครงข่ายในประเทศ
มีผลการดาเนินการ คือ ได้ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะพยายาม
เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดาเนินการให้เร็วกว่ากาหนด และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศที่มีอยู่
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่
มีผลการดาเนินการ คือ ภาคีสมาชิกระบบเคเบิลใต้น้าระบบ ADC ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้าง
และบารุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ
(Supply Contract) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสัญญาจ้างฯ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ต่อไป และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
๑. การส่งมอบทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้
๒. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ กรมสรรพากร
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน
๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของโครงการ

๖

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 68.17 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 68.17 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงกำรเน็ตอำสำประชำรัฐ
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
งบเหลือจ่าย สป.ดศ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบประมาณ ๒๓,๖๕๐,๕๐๐ บาท)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร “เน็ตอาสาประชารัฐ ” ให้เป็นเครือข่ายการทางานระดับพื้นที่ห มู่บ้าน
เน็ตประชารัฐ ทาหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ สื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ
๒. เพื่อพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน
๓. เพื่อพัฒนากลไกการติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายลงสู่พื้นที่
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔,๗๐๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน
เริ่ม กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเน็ตอาสาประชารัฐ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากรแกนนา
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
(ปดศ. อนุมัติให้ปรับแผนและขยายเวลา)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๓,๖๕๐,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๒๔,๗๐๐ คน
๒๔,๗๐๐ คน

๗

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเน็ตอาสาประชารัฐ
กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที พัฒนาแอปพลิเคชั่นเน็ตอาสาประชารัฐ เพื่อเป็นเครืองมือ
ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยเน็ ต อาสาประชารั ฐ โดยด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มให้ บ ริ ก ารผ่ า น App store
ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ มื อ ถื อ ระบบ iOS และ Play store ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ มื อ ถื อ ระบบ android โดยภายในแอปพลิ เ คชั่ น
ประกอบด้วยเมนูหลัก ได้แก่ หน้าหลัก ข่าวสาร กิจกรรม แจ้งปัญหา และ ถาม – ตอบ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากรแกนนา
ดาเนินการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ สถาบั น วิ ช าการที โ อที โดยมี บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ผ่ า นหลั ก สู ต ร
เพื่อเป็นวิทยากรแกนนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ รวมจานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ดาเนินการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายครบทั้ง ๒๔,๗๐๐ คน ทั้งนี้
เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร “เน็ตอาสาประชารัฐ” ให้เป็นเครือข่ายการทางานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
ทาหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ สื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ดิจิทัลระดับหมู่บ้าน และเพื่อพัฒนากลไกการติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายลงสู่พื้นที่
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเป็นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จึงยังไม่เห็น
ความสาคัญที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๖ จำนวน โครงกำร ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานะ ธอ. จะสิ้นสุดลง)

สป.ดศ.
(กก.)
สป.ดศ.
(ธอ.)

๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
๕. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government
Contact Center : GCC 1111)
๖. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

สป.ดศ.
(ศท.)
สป.ดศ.
(กก.)
สป.ดศ.
(กก.)
สป.ดศ.
(กก.)
รวม

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
70
10
ไม่นามา
คานวณ
100
100
100
60
๘๖

๑. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ชื่อหน่วยงำน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อและสอดรับกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand 4.0
๒. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ระหว่ า งข้ า ราชการที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ ว ยกั น
หรือระหว่างข้าราชการกับวิทยากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 80

๙

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่จาเป็น
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ. 2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,000,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จาเป็น
มีผลการดาเนินการ คือ มีการส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเป็ น ผู้ ต รวจราชการอย่ า งสง่ า งามสู่ ค วามเป็น เลิ ศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 /วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 จานวน 2 คน
2) หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 /วันที่ 3 มีนาคม –
10 สิงหาคม 2562 จานวน 1 คน
3) หลั ก สู ต ร “การบริ ห ารเศรษฐกิ จ สาธารณะส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ” (นศส.) รุ่ น ที่ ๑๗
(ดูงานต่างประเทศ) / วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2562 จานวน ๑ คน
4) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 /22 พฤษภาคม – 9 สิงหาคม 2562 จานวน 1 คน
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านและทั่วไปกับหน่วยงานภายนอก
มีผลการดาเนิน การ คือ มีการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึ กอบรมเฉพาะด้านและทั่ว ไปกับหน่ว ยงาน
ภายนอก จานวน 21 หลักสูตร ได้แก่
1) หลั กสู ตร “เสนาธิการ รุ่นที่ ๖๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ /วันที่ 16 ตุล าคม 2561 13 กันยายน 2562 จานวน ๑ คน
2) หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ ๓๗ /วันที่ 2-5 เมษายน 2562 จานวน ๒ คน
3) หลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๕ /วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 จานวน ๑ คน

๑๐

4) หลักสูตรงานพิธีการ ประจาปี ๒๕๖๒ /วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จานวน 2 คน
5) โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ /วันที่ 15 ธันวาคม 2561 จานวน 2 คน
6) สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง /วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 จานวน 2 คน
7) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ /วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 จานวน 2 คน
8) โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร Advanced จานวน 3 ด้าน (1) ด้าน Performance,Operation and Management วันที่ 18 - 24
มี น าคม 2562 (2) ด้ า น Information Technology วั น ที่ 28 - 31 มี น าคม 2562 และ (3) ด้ า น
Consulting วันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562
9) โครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร Fundamental /วันที่ 6-17 เมษายน 2562
10) หลักสูตร “๔ บทบาทหลักภาวะผู้นา” จานวน ๑ คน
11) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) จานวน ๑ คน
12) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์” จานวน ๑ คน
13) โครงการอบรมและทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ “พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ” ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน 3 คน
14) การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิตระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕ จานวน ๑ คน
15) หลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชานาญการขึ้นไป” จานวน ๒ คน
16) หลักสูตร “การดาเนินการทางวินัย” รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑ คน
17) การฝึ ก หลั ก สู ต รจิ ต อาสา 904 “หลั ก สู ต รหลั ก ประจ า” รุ่ น ที่ 3/62 ประจ าปี 2562
กองกิจการในพระองค์ฯ /วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 จานวน 2 คน
18) ฝึกอบรมสาหรับบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณและระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 กรมบัญชีกลาง /วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 จานวน 2 คน
19) หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ. /
วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2562 จานวน 1 คน
20) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา /วันที่ 17 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2562 จานวน 2 คน
21) โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
สาหรับผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลาง /วันที่ 25 มิถุนายน 2562
จานวน 2 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

๑๑

๒. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำพัฒนำระบบให้บริกำรข้อมูลกลำงสำหรับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานะ ธอ. จะสิ้นสุดลง)
ชื่อหน่วยงำน
สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธอ.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาและจัดทามาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อพัฒนาระบบสาหรับเป็นช่องทางในการให้บริการมาตรฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จาเป็น
เพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ API เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน
และผู้พัฒนาระบบ
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
๑. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เอกสารแนวทาง/กลไก เพื่อให้ระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความยั่งยืน
3. ระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา (ร่าง) มาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ระบบ
2 เรื่อง

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๙ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ มกราคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค.62 – ก.ย.62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 6,950,300 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑.รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.เอกสารแนวทาง/ กลไก เพื่อให้ระบบให้บริการข้อมูลกลาง
สาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความยั่งยืน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๑ ฉบับ

-

๑ ฉบับ

-

๑๒

ตัวชี้วัด
3.ระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4.รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา (ร่าง) มาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๑ ระบบ
2 เรื่อง

-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
กิจกรรม การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มีผลการดาเนินการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้
๑) ปดศ. ได้เห็นชอบให้ดาเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และกาหนดราคากลาง
๒) ผต. (นางคนึงนิจฯ) ได้อนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓) กพส.กก. ได้ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลางและของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔) ผต. (นางคนึงนิจฯ) ได้อนุมัติให้ดาเนินการ และลงนามในคาสั่ง สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๒๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สาหรับการจ้างที่ปรึกษา
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
๕) คณะกรรมการดาเนิน งานจ้างฯ มีการกาหนดแนวทางและคุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ ที่จะส่ ง
หนังสือเชิญชวน
๖) คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ ได้แจ้งสถานะการดาเนินงานปัจจุบัน ว่าอยู่ระหว่างพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก ธอ. ว่าจะมีการยกเลิกโครงการฯ คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างฯ จึงเห็นควรให้มีหนังสือสอบถามแนวทางการดาเนินงานต่อไปของคณะกรรมการฯ จาก กพส.กก.
๗) กพส.กก. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีการผูกพันกับหน่วยงานภายนอก และประกอบกับการพิจารณาของ ยศ.
การยกเลิกโครงการฯ ไม่กระทบต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ กระทรวงฯ ปดศ. จึงอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ฯ แล้ ว หากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ าว
ได้ผ่านมติให้มีการประกาศใช้ สถานะของ ธอ. จะสิ้นสุดลงในการทาหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ธอ. พิจารณาแล้วเห็น ว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสาหรับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถโอนงบประมาณให้ กั บ หน่ ว ยงานส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ ตามที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงาน

๑๓

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด ประกอบกับ ธอ. ได้หมดความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินงาน
โครงการฯ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๓. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ชื่อหน่วยงำน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
(พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสานักงาน)

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
67 เครื่อง

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 6 เดือน
เริ่มวันที่ พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ เมษายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ย. ๖๑
ธ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒
ก.พ. – มี.ค. ๖๒
เม.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,532,600 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
(พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสานักงาน)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
6๗ เครื่อง
67 เครื่อง

๑๔

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดาเนินการ คือ นา TOR ทาการประชาพิจารณ์เสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ และพร้อมใช้งานแล้ว
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๔. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ชื่อหน่วยงำน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานสามั ค คี
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
๑. กลุ่มเป้าหมาย สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
ในการ ปฏิบัติงานจริงได้ (ผลการประเมิน และรายงานสรุป)
แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2562

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

๑๕

แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการใหม่รอบที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ จัดฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการใหม่รอบที่ 2

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค. 62 – มี.ค. 62
ก.ค. 62 – ก.ย. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,606,800 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน 1,606,800 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. กลุ่มเป้าหมาย สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการใหม่รอบที่ 1
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการใหม่รอบที่ 2
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดาเนินการ
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๕. โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (Government Contact Center : GCC 1111)
ชื่อหน่วยงำน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่ มช่องทางให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
ข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้ บ ริ การในลั กษณะการสื่ อสารแบบสองทาง สามารถรั บสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้ง
สามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

๑๖

๔. เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการดาเนินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้าซ้อนของภาครัฐ
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2562

แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ต.ค.61 – ก.ย. 62
(GCC 1111)
กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พ.ค. 62 – ส.ค. 62
ทางานร่วมกัน
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อ
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ประชาชน
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 108,977,000 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน 108,977,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า 4
เฉลี่ย 4.79
คะแนน
คะแนน

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
มีผลการดาเนินการ คือ การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ 20 กระทรวง และ 11 ส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ 3 หน่วยงาน คือ สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จานวน 154 จุด
ผลการดาเนินการตั้งแต่ เม.ย. 62 – ก.ย. 62 มีการให้บริการประชาชน 439,601 สาย
กิจกรรมที่ ๒ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111
ปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Ambassador City Jomtien Pattaya จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสัมมนาฯ จานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

๑๗

กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
มีผลการดาเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่ เม.ย. 62 – ส.ค. 62 ทางสื่อออนไลน์
1) เว็บ ไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทาข้อความประชาสั มพันธ์ผ่ านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูล เกี่ยวกับ
โครงการศูน ย์ บ ริ การข้อ มูล ภาครั ฐ เพื่ อประชาชน (GCC 1111) การดาเนินงานและการจัด กิจกรรมของ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จานวน 829 ข้อความ
๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter และ Pantip) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูล
ข่ า วสารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค ของโครงการศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ
เพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จานวน ๑,๕๘๒ ข้อความ Twitter จานวน ๑,๕๘๒ ข้อความ
และ Pantip จ านวน ๑,๐๔๙ กระทู้ โดยด าเนิ น การโพสต์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั่ ว ไป รู ป ภาพ คลิ ป วี ดี โ อ
การจั ด กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจของประชาชนในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๖. โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหน่วยงำน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ และระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงด้านต่าง ๆ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ร่วมเรียนรู้และน้อมนาเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดารัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละ 80

๑๘

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ ๒ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. 61 – ธ.ค. 61
ม.ค. 62 – เม.ย. 62
มี.ค. 62 – เม.ย. 62
พ.ค. 62 – ส.ค. 62
ก.ค. 62 – ส.ค. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 5 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีผลการดาเนินการ คือ
1. พิธีบาเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 61
๑) ผู้บริหารกระทรวงได้เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต
๒) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง
๓) ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน ณ ท้องสนามหลวง
4) ร่วมพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
5) สนับสนุนจัดอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 5,000 ชุด ณ ท้องสนามหลวง
2. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๑
1) ผู้บริหารของกระทรวง เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ณ ท้องสนามหลวง

๑๙

2) ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ณ ท้องสนามหลวง
3) ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม ณ ท้องสนามหลวง
4) ร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ท้องสนามหลวง
5) สนับสนุนจัดอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 1,000 ชุด ณ ท้องสนามหลวง
กิจกรรมที่ ๒ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
มีผลการดาเนินการ คือ ไม่ได้ดาเนินงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ โดยได้ขอปรับเปลี่ยนเป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีการดาเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕62
กิจกรรมที่ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีผลการดาเนินการ คือ ไม่ได้ดาเนินงานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ โดยได้ขอปรับเปลี่ยนเป็น
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ซึ่งมีการดาเนินการแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕62
กิจกรรมที่ 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีผลการดาเนินการ ตามแผนกาหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕62
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
มีผลการดาเนินการ ตามแผนกาหนดระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕62
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในบางกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินงานได้
ในบางกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 6๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 6๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

๒๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีแผนงำน/โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๓ จำนวน 1๖ โครงกำร ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน ดังนี้
ที่

โครงการ

หน่วยงาน

๑

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ (ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานะ ธอ. จะสิ้นสุดลง)
โครงการจ้างดาเนินการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนต่อการสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในโลกดิจิทัล
โครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสาหรับงานพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber
(ยกเลิกโครงการ คืนเงินเข้าส่วนกลาง)
โครงการฝึกอบรมการจัดทาร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
โครงการอบรมครูไซเบอร์

กม.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
100

ธอ.

๙๐

๒
๓
๔
๕
๖
๗

ไม่นามาคานวณ

ปท.

80

ปท.

20

ปท.

20

ปท.

๐
ไม่นามาคานวณ

ปอท.

100

ปอท.

100

ปอท.

100

๑๐ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
๑๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน
สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ
๑๒ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตารวจในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง
(Training for the trainers)
๑๓ โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)

ปอท.

100

ปอท.

100

ปอท.

100

ปอท.

100

๑๔ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
(อนุมัติยกเลิกการดาเนินการโครงการ)

ปอท.

๐

๘
๙

ไม่นามาคานวณ

๒๑

ที่

โครงการ

๑๕ โครงการระบบตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์
๑๖ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน
ปอท.
ปอท.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
21
21

รวม

๗๔

หมำยเหตุ 1. โครงการที่ ๒. โครงการการพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ มีสถานะ
โครงการ คื อ ยกเลิ ก โครงการ เนื่ อ งจากสถานะ ธอ. จะสิ้ น สุ ด ลงในการท าหน้ า ที่ ธุ ร การ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการฯ นั้น ไม่สามารถโอนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 กาหนด
2. โครงการที่ 6 ยกเลิกโครงการ และคืนเงินเข้าส่วนกลาง
3. โครงการที่ 14 อนุมัติยกเลิกการดาเนินการโครงการ
๑. กำรพัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยและ
ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหน่วยงำน
กองกฎหมาย (กม.)
วัตถุประสงค์
การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ที่สามารถผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2 เรื่อง

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๒ เสนอคณะรัฐมนตรี
กิจกรรมที่ ๓ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และเสนอกฤษฎีกา
ให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมที่ ๔ เข้ารัฐสภา/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

๒๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน – บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถผลักดันเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
2 เรื่อง

๔ เรื่อง

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
มีผลการดาเนินการ ดาเนินการตามแผนกาหนดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ เสนอคณะรัฐมนตรี
มีผลการดาเนินการ ดาเนินการตามแผนกาหนดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ 3 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และเสนอสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นชอบ
มีผลการดาเนินการ ดาเนินการตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ 4 เข้ารัฐสภา/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
มีผลการดาเนินการ ดาเนินการตามแผนระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้ กฎหมายแต่ล ะฉบั บ เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ต้องดาเนินการ
หลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดาเนินการมีความล่าช้า
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กำรพิจำรณำออกกฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ให้เอื้อต่อกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานะ ธอ. จะสิ้นสุดลง)
ชื่อหน่วยงำน
สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธอ.)
วัตถุประสงค์
เพื่อออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

๒๓

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และมาตรฐานที่ผ่าน
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม การพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๕๕๒,๑๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒,๕๕๒,๑๐๐ บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และมาตรฐาน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
กิจกรรม การพิจารณาออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ดังนี้
๑) การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการส่งเสริมการให้บริการ Cloud Computing ตามที่
คณะอนุกรรมการกากับฯ เสนอ และมอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธอ.)
ยกร่ างประกาศคณะกรรมการฯ ที่มีเนื้อหาครอบคลุ มผลกระทบ และประเด็นพิจารณาจากการใช้ ง าน
Cloud Computing ตามหลักการและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในลาดับต่อไป
๒) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ
มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของแผนงานเร่ ง ด่ ว นของคณะกรรมการฯ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซึ่ ง Cloud
Computing เป็นงานหนึ่งที่ต้องดาเนินการในแผนงานเร่งด่วนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๔

๓) ธอ. (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกากับฯ) ดาเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมการให้บริการ Cloud Computing
๔) นาเสนอคณะอนุกรรมการกากับฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๕) มีการหารือกับผู้ให้บริการ Cloud Computing เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖) นาเสนอคณะอนุกรรมการมั่นคงฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัย
๗) มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ Cloud Computing กับหน่วยงานผู้ใช้งาน
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๘) นาเสนอคณะอนุกรรมการกากับฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
๙) นาเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๐) น าเสนอคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พิ จ ารณาแล้ ว ในคราวการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒) แล้ว มีมติให้ปรับแก้ไข และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว หากร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ผ่าน
มติ ใ ห้ มี ก ารประกาศใช้ สถานะของส านั ก งานคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ธอ.) จะสิ้ น สุ ด ลง
ในการทาหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ธอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการจ้าง
ที่ป รึ กษาพัฒ นาระบบให้ บ ริ การข้อมูล กลางส าหรับธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สามารถโอนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ ตามที่ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ ายส าหรั บแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด ประกอบกับ ธอ. ได้ห มดความจาเป็น
ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการฯ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 9๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 9๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๓. โครงกำรจ้ำงดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
ชื่อหน่วยงำน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อมีบุ คลากรพร้ อมเครื่ องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้ าระวัง การจัดเก็บหลั กฐาน การพิสู จน์
หลั กฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนาเทคโนโลยีที่จะทาให้การใช้งานเพื่อสื บค้นเป็นไปได้รวดเร็ว
มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทาความผิดตามกฎหมายได้

๒๕

๓. เพื่อเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดาเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐาน
และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ลงนามในสัญญา และตรวจรับงานงวดที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ ตรวจรับงานงวดที่ 3
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงานงวดที่ 4 สุดท้าย

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑
ม.ค. ๖๒
พ.ค. ๖๒
ก.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน 9,940,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
1 ศูนย์

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ลงนามในสัญญา และตรวจรับงานงวดที่ 1
มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญา และตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
มี ผ ลการด าเนิ น การ คื อ มี บุ ค ลากรพร้ อ มเครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน สนั บ สนุ น งานเฝ้ า ระวั ง
การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนาเทคโนโลยีที่จะทาให้การใช้งาน
เพื่อการสืบค้นเป็นไปได้
กิจกรรมที่ 3 ตรวจรับงานงวดที่ ๓
มีผลการดาเนินการ คือ เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดาเนิน การ
เฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้วตรวจรับงาน
งวดที่ 3 แล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอการเบิกจ่าย

๒๖

กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานงวดที่ ๔ สุดท้าย
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ผู้รับจ้างส่งใบแจ้งหนี้ล่าช้าทาให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๔. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือภำครัฐ เอกชน และประชำชนต่อกำรสร้ำงสรรค์
สร้ำงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล
ชื่อหน่วยงำน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้อ ง
กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ แก่
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทางานของบุคลากร
๔. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดาเนินการระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และการระงับการ
แพร่ ห ลายซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมเดิ ม ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในทางปฏิ บั ติ ขั้ น ตอนไม่ ซั บ ซ้ อ น
กระบวนการปฏิบัติงานทันสมัย ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย มีทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทุกฝ่ายยอมรับ โดยการ
รับฟังความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 6 เดือน
เริ่มวันที่ กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 2562

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๐๐ คน

๒๗

แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการขออนุมัติโครงการและการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามสัญญา

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. 62 – มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ก.ค. 62 – ธ.ค. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,610,800 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๕๐๐ คน
-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการขออนุมัติโครงการและการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding
กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญา
มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามสัญญา
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
เนื่องจากมีการแก้ไข TOR หลายครั้งทาให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาดาเนินการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทา TOR
และส่ ง ผลกระทบถึ ง ขั้ น ตอนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการลงนามในสั ญ ญา ซึ่ ง สามารถลงนามในสั ญ ญาได้ ภ ายใน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๕. โครงกำรพัฒนำโปรแกรมกำรตรวจรูปภำพสำหรับงำนพิสูจน์หลักฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อหน่วยงำน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการตรวจรู ปภาพส าหรั บงานพิ สู จน์ หลั กฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ
งานตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวกับรูปภาพ

๒๘

๒. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และโปรแกรมตรวจรูปภาพสาหรับงานพิสูจน์หลักฐานฯ แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาไปปรับการใช้งานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
เกี่ยวกับรูปภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๓. เพื่อให้ กระทรวงฯ สามารถเป็ นหน่ว ยงานการให้ บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และพิสู จน์ห ลั กฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตรวจสอบรูปภาพแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยเชิง รุ ก ต่ อ การด าเนิ นงานของกระทรวงฯ ในระดั บ นโยบาย และเจ้ า หน้ า ที่ต่างๆ
หรือหน่วยงานความร่วมมือในมิติเกี่ยวข้องต่อไป
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
1.พัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสาหรับงานพิสูจน์หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ระบบ

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ มกราคม 2563
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการขออนุมัติโครงการและการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 62 – ก.ค. 62
กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญา
ส.ค. 62
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามสัญญา
ส.ค. 62 – ม.ค. 63
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,053,60๐ บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
1.พัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสาหรับงานพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
๑ ระบบ

-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการขออนุมัติโครงการและการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญา
มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินการตามสัญญา
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน

๒๙

ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
เนื่องจากมีการแก้ไข TOR หลายครั้งทาให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาดาเนินการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทา TOR
และส่ ง ผลกระทบถึ ง ขั้ น ตอนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการลงนามในสั ญ ญา ซึ่ ง สามารถลงนามในสั ญ ญาได้ ภายใน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๖. โครงกำรป้องกันภัยคุกคำมทำง Cyber
ชื่อหน่วยงำน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาสื่อรูปภาพนิ่ง วิดีโอแอนนิเมชั่น ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้การระวังภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับประชาชนทุกภาคส่วน
ให้สามารถตระหนักและระวังป้องกันภัยที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนสร้างเสริมให้สามารถนาองค์ความรู้และสื่อจากการเผยแพร่มาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในการป้ องกัน ภัย ที่เ กิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ และสามารถถ่า ยทอด
องค์ความรู้ต่อสังคมได้
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาชนได้รับความรู้และการปฏิบัติที่ถูกวิธีเพื่อระวังภัยจาก
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ความรู้การระวังภัย
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาผู้ดูแลสื่อตามช่องทาง Social Media
ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เคยจัดทา ภายใต้ชื่อบัญชี “รอบรู้ทันภัย
Cyber”
กิจกรรมที่ ๓ จัดงานเสวนา/อภิปรายด้านปัญหาสังคมที่เกิดจากภัย
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง เยาวชน
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

๓๐

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาคู่มือการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย
โดยจัดพิมพ์เนื้อหา ๔ สี พร้อมการออกแบบในลักษณะการ์ตูนหรือ
InfoGraphic

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน – บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ประชาชนได้รับความรู้และการปฏิบัติที่ถูกวิธีเพื่อระวังภัย
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐

-

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ความรู้การระวังภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด หาผู้ ดู แ ลสื่ อ ตามช่ อ งทาง Social Media ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ได้เคยจัดทา ภายใต้ชื่อบัญชี “รอบรู้ทันภัย Cyber”
มีผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
กิ จ กรรมที่ 3 จั ด งานเสวนา/อภิ ป รายด้ า นปั ญ หาสั ง คมที่ เ กิ ด จากภั ย จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
มีผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาคู่มือการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภั ย โดยจัดพิมพ์เนื้อหา ๔ สี พร้อมการ
ออกแบบในลักษณะการ์ตูนหรือ InfoGraphic
มีผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ยกเลิกโครงการ คืนเงินส่วนกลาง สป.ดศ.
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

๓๑

๗. โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
และการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

50 คน

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 3 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม 256๑
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมจัดอบรม

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 100,800 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน 89,400 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทา
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Spec.) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
50 คน

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
กิจกรรม จัดอบรม มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 50 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

50 คน

๓๒

๘. โครงกำรอบรมพนักงำนสอบสวนและบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติ งาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานในที่ผ่ า นมา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้ ข้าราชการตารวจได้มีส่ วนร่วมในการระดมความคิดเห็ นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของ
หน่ ว ยงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนากรอบแนวทางที่ได้ ร่ว มกันระดม
ความคิดนาไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ได้ พ บปะ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริม การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย
หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๓๕ นาย
รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ นาย

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 8 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ อบรมรุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ ๔ อบรมรุ่นที่ 4
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๑๑,๘๐๐ บาท

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ย. ๖๑
ม.ค. ๖๒
มี.ค. ๖๒
พ.ค. ๖๒

๓๓

สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวน
ของหน่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
140

134

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 35 คน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 30 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมรุ่นที่ 3
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 35 คน
กิจกรรมที่ 4 อบรมรุ่นที่ 4
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 34 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๙. โครงกำรอบรมครูไซเบอร์
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัย
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และวิธีการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ
๓. เพื่อให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้ แก่นั กเรีย น นักศึกษา ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยเทคโนโลยี และ
สามารถป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ มีความเชื่อถือในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต

๓๔

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
ครู อาจารย์ ในโรงเรียน และสถานศึกษาให้ความสนใจและ
เข้าร่วมโครงการฯ

250 คน

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 7 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ อบรมรุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ ๔ อบรมรุ่นที่ 4

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,344,000 บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน 1,344,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ครู อาจารย์ ในโรงเรียน และสถานศึกษาให้ความสนใจ
และเข้าร่วมโครงการฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
250 คน

236 คน

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 60 คน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 56 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมรุ่นที่ 3 มีผลการดาเนินการ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 58 คน
กิจกรรมที่ 4 อบรมรุ่นที่ 4 มีผลการดาเนินการ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 62 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

๓๕

๑๐. โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้กับข้ำรำชกำรตำรวจเพื่อปรับควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการทางานและข้อ มูล เกี่ยวกับ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง กระบวนการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แนวทางในการสื บ สวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ซั ก ซ้ อ มการปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ในการประสานงานในโอกาสต่อไป
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน
และข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 6 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ มกราคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,049,100 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค. 62 - ก.พ. ๖๒
ก.ค. 62 - มิ.ย. ๖๒

๓๖

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้

ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

จานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม
ร้อยละ 88

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 140 คน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 146 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๑. โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้กับข้ำรำชกำรตำรวจด้ำนกำรสืบสวน สอบสวน และปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีทั่วประเทศ
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ให้กับข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ สาหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น
แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละ 75

๓๗

แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ อบรมรุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ ๔ อบรมรุ่นที่ 4
กิจกรรมที่ 5 อบรมรุ่นที่ 5

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก.พ.๖๒
มี.ค.๖๒
เม.ย.๖๒
พ.ค.๖๒
มิ.ย.๖๒

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,984,500 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมอบรม จานวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๓๐๓ คน
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 61 คน
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 59 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมรุ่นที่ 3 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 61 คน
กิจกรรมที่ 4 อบรมรุ่นที่ 4 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 60 คน
กิจกรรมที่ 5 อบรมรุ่นที่ 5 มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว จานวน 62 คน
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๒. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพข้ำรำชกำรตำรวจในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
ระดับสูง (Training for the trainers)
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์

๓๘

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี แก่ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ และสามารถ
เป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตารวจในพื้นที่ต่อไป
๓. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทาให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๒)
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ต่อไป

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๕

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 4 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 3๑ สิงหาคม 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2
กิจกรรมที่ ๓ อบรมรุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ ๔ อบรมรุ่นที่ 4

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ค. ๖๒
มิ.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒
ส.ค. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 991,000 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
รวมทั้งสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ และสามารถ
เป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่
ตารวจในพื้นที่ต่อไป

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ 80

๓๙

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ 1 มีผลการดาเนินการ คือ มีการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ 2 มีผลการดาเนินการ คือ มีการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 3 - 5 ก.ค. 62
กิจกรรมที่ 3 อบรมรุ่นที่ 3 มีผลการดาเนินการ คือ มีการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 10 - 12 ก.ค. 62
กิจกรรมที่ 4 อบรมรุ่นที่ 4 มีผลการดาเนินการ คือ มีการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 24 - 26 ก.ค. 62
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๓. โครงกำรเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยไซเบอร์ (จ่ำฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี และสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้
๒. เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ที่เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้บุคคลใกล้เคียงได้
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ
2. สถานศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
อย่างน้อย 1,200 คน
อย่างน้อย 5 โรงเรียน

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร 7 เดือน
เริ่มวันที่ ๑ มกราคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม จัดบรรยายให้ความรู้
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ม.ค. 62 – มิ.ย. 62

๔๐

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 551,600 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ
2. สถานศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
อย่างน้อย
จานวน 1,200 คน
1,200 คน
อย่างน้อย 5
จานวน 5 โรงเรียน
โรงเรียน

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
กิจกรรม จัดบรรยายให้ความรู้
มีผลการดาเนินการ คือ มีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 5 รอบ รายละเอียดดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 จานวน 240 ราย
รอบที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕62 จานวน 240 ราย
รอบที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕62 จานวน 240 ราย
รอบที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕62 จานวน 240 ราย
รอบที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕62 จานวน 240 ราย
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๔. โครงกำรศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเครำะห์อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน สังคม และควำมมั่นคงของชำติ
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ จั ด หาศู น ย์ ข้ อ มู ล Big Data และวิ เ คราะห์ อ าชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่ อ ความมั่ น คง และ
พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก Social network เพื่ อ ความมั่ น คง และพิ ทั ก ษ์ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ มีลักษณะเฉพาะทางอันเป็นภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคง

๔๑

๓. เพื่อจัดหาเครื่องมือ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์พิเศษระบบเฝ้าระวังการโจมตี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ และภั ย คุ ก คามระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ตรวจจั บ การโจมตี และภั ย คุ ก คามระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ เป็ น การป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด เหตุ คอมพิ ว เตอร์ ใ นหน่ ว ยงานรั ฐ ถู ก โจมตี แ ละ
โพสต์ ข้ อ ความดั ง ที่ ป รากฏเป็ น คดี ค วามเพื่ อ ความมั่ นคงอั น เป็ นภั ยคุ ก คามต่ อ สถาบั น ชาติ พระมหากษั ต ริย์
และความมั่นคง
4. รวมรวมผลข้อมูลคดี รูปแบบ วิธีการ พฤติการณ์กระทาผิด หมายจับ บุคคลที่มีลักษณะเป็นภัยอันเป็น
ภัยคุกคามต่อสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และความมั่นคง
5. เพื่อจั ดหาเทคโนโลยี ในการเก็บข้อมูล เพื่อยืนยันตัว บุคคลพิสู จน์เอกลั กษณ์บุคคลโดยใช้ภ าพใบหน้า
และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคลทางข้อมูลชีวภาพ (Biometric) อื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ และ
ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการระบุตัวบุคคล
6. เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ พิ เ ศษ ระบบสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ใช้
ในการปฏิบั ติภ ารกิจ ส าคัญ ในการปกป้องสถาบัน พระมหากษั ตริย์ที่ มีลั กษณะเฉพาะทางอัน เป็นภัย คุ ก คาม
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมั่นคง
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

มีศูนย์ข้อมูล Big Data ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลจาก Social network

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
1 ศูนย์

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ตามคาสั่ง สป.ดศ.
ที่ 196/2560
กิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ตามคาสั่งฯ ประชุมจัดทา
ร่างขอบเขตของงาน
กิจกรรมที่ ๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกาหนดขอบเขตงาน
กิจกรรมที่ 5 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกาหนดขอบเขตงาน
ตามคาสั่ง สป.ดศ. ที่ 95/2561
กิจกรรมที่ 6 สป.ดศ. มีคาสั่งที่ ๒๓๗/๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
กิจกรรมที่ 7 ส่งร่างขอบเขตงานและราคากลาง ขึ้นประชาพิจารณ์
ทางเว็บไซต์
กิจกรรมที่ 8 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขต
ของงานเพื่อขึ้นประกาศเชิญชวน

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61 - ก.พ. 61
มี.ค. 61
มี.ค. 61
ก.ย. ๖๑
ก.ย. ๖๑
ก.ย. 61 – ธ.ค. ๖๑

๔๒

กิจกรรม
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๙ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกาหนด
พ.ค.๖๒
ราคากลาง จาก สป.ดศ.
กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกาหนด
พ.ค.๖๒
ราคากลาง
กิจกรรมที่ 11 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ จัดทาร่างขอบเขต
ของงาน และราคากลางเพื่อประชาพิจารณ์
พ.ค.๖๒
หมายเหตุ ต้องส่งแบบปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล Big Data ให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติจัดทารายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง
กิจกรรมที่ 12 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ รายงาน
มิ.ย.๖๒
ผลการประชาพิจารณ์ และยืนยันขอบเขตของงาน
กิจกรรมที่ 13 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ
ก.ค. 62 – ส.ค.๖๒
ของผู้ยื่นเสนอราคา
กิจกรรมที่ 1๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทาหนังสือถึงผู้ยื่นข้อเสนอ
วันที่ ๕ ส.ค.๖๒
เข้ารับการทดสอบความสามารถของระบบ (POC)
กิจกรรมที่ 1๕ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทดสอบความสามารถ
วันที่ ๖ – ๑๕ ส.ค.๖๒
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านคุณสมบัติ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กิจกรรมที่ ๑๖ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้คะแนนผู้เข้ารับ
การทดสอบความสามารถของระบบ (POC) และรายงานผลการพิจารณา วันที่ ๒๖ – ๒๘ ส.ค.๖๒
ผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค ถูกต้อง ครบถ้วน
กิจกรรมที่ 17 พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อได้รับราคาจาก สป.ดศ.
วันที่ ๒๖ – ๒๘ ส.ค.๖๒
และรายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา
กิจกรรมที่ 18 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจร่างสัญญา
วันที่ ๒๖ – ๒๘ ส.ค.๖๒
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 38,573,700 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ข้อมูล Big Data ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลจาก Social
network

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
1 ศูนย์

ยกเลิกโครงการ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม การพิจารณาร่างขอบเขตของงานเพื่อขึ้นประกาศเชิญชวน
มีผลการดาเนินการ คือ ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการทดสอบความสามารถของระบบ
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

๔๓

ปัจจุบันได้อนุมัติยกเลิกการดาเนินการโครงการแล้ว ตามอนุมัติ รองปลัดกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒
ท้ายหนังสือ กองกลาง กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน ที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/๑๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเลิกการดาเนินการโครงการศูนย์ ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๕. โครงกำรระบบตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้ำบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสามารถตรวจสอบใบหน้ากับฐานข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ได้
๒. เพื่อสามารถตรวจสอบใบหน้ากับฐานข้อมูลภาพใบหน้าภายในของหน่วยงานที่มีอยู่ได้
๓. เพื่อสามารถตรวจสอบภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลเป้าหมายได้
๔. เพื่อสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ในการดาเนินการกับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือเว็บไซต์ที่มี การกระทา
ความผิด สามารถนาไปสู่กระบวนการควบคุมหรือดาเนินการต่อไปได้
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. ระบบ Software ระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
1 ชุด
1 ระบบ

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตงาน
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก.ย. 61 – พ.ย. 61
ธ.ค. 61 – ก.พ. 62
มี.ค. 62 – ก.ย. 62

โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 39,897,200 บาท
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้

๔๔

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.ระบบ Software ระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหน้าบน
สื่อสังคมออนไลน์

1 ชุด

1 ชุด

1 ระบบ

1 ระบบ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตงาน
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาร่างขอบเขตงานเสร็จสิ้นแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 บริหารสัญญา
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อนครบ
กาหนดการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ (ครบวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒)
ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว แต่มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา และกรมบัญชีกลาง
แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ ย กเลิ ก การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และให้ ด าเนิ น การใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ตามหนั ง สื อ ดศ
ที่ ๐๒๐๑.๗/๔๑๔๖ ลง ๓ พ.ค. ๖๒
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 21 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑๖. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิด
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อหน่วยงำน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาปั ต ยกรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้คาปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยและความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีส ารสนเทศให้กับสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองบังคับ
การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การค้นหา การวิเคราะห์ และการนาเสนอ
หลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ในอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคมและกองบังคั บการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกับ อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

๔๕

4. เพื่อรวมศูน ย์ ข้อมูล เป็ น แบบก้อนเมฆแบบองค์กร (Private Cloud) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีระบบบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์สารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิ ดทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กับส านั กงานปลั ด กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั ง คม
และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1.ศูนย์ข้อมูลแบบก้อนเมฆแบบองค์กร (Private Cloud)
2.ระบบคอมพิวเตอร์สารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)
3.ระบบจัดเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ค่ำเป้ำหมำย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

แผนระยะเวลำดำเนินงำนทั้งโครงกำร ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลำดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนทศ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายและ
ฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงกำรใช้งบประมำณ ปี พ.ศ.2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 12,239,700 บาท

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
1. ศูนย์ข้อมูลแบบก้อนเมฆแบบองค์กร (Private Cloud)
2. ระบบคอมพิวเตอร์สารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)
3. ระบบจัดเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้ำหมำย
ผลที่ได้
1 ระบบ
อยู่ระหว่าง
1 ระบบ
การบริหารสัญญา
(ส่งมอบงาน)
1 ระบบ

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนทศ
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ (ตรวจรับงานงวดที่ 1)
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)

๔๖

ปัญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖2

๔๗

