กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ – ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
……………………………………………………………………………………………………
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ด ำเนิ น กำรผลั ก ดั น ยุ ท ธศำสตร์ ข อ
งส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง โดยรั บผิ ดชอบดำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กระทรวง ๓ ยุทธศำสตร์ มี แผนงำน/โครงกำร
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๘ รำยกำร ทั้งนี้ มี ๗ โครงกำร ที่ได้ยกเลิกสถำนะโครงกำร เนื่องจำก สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
แจ้งมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
และสถำนกำรณ์ภัยแล้ ง โดยให้ หน่ วยงำนพิจำรณำปรั บลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือปรับเปลี่ ยนวิธีกำรดำเนินงำน
ประมำณร้ อยละ 10 เพื่อน ำไปจั ดทำร่ ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. .... ตำมหลั กเกณฑ์
และแนวทำงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ยโครงกำร ดั งต่ อไปนี้
(ปอท. จำนวน ๖ โครงกำร และ ตป. จำนวน ๑ โครงกำร)
๑. โครงกำรเสริ มสร้ ำงประสิ ทธิ ภำพในกำรตรวจพิ สู จน์ พยำนหลั กฐำนทำงเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวกั บ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.)
๒. โครงกำรอบรมพนั กงำนสอบสวนและบุ คลำกรในกระบวนกำรยุ ติ ธรรมเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพ
ในกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน (ปอท.)
๓. โครงกำรอบรมครูไซเบอร์ (ปอท.)
๔. โครงกำรเสริ มสร้ ำงประสิ ทธิ ภำพข้ ำรำชกำรต ำรวจในกำรป้ องกั นและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ทำงเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.)
๕. โครงกำรจั ดทำศูนย์ ตรวจพิสู จน์ พยำนหลั กฐำนคอมพิวเตอร์และหลักฐำนทำงเทคโนโลยี (Digital
Forensic Center) (ปอท.)
๖. โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปอท.)
๗. โครงกำรจั ดกำรประชุ มระดั บรั ฐ มนตรี ไทย-จี น ด้ ำนควำมร่ ว มมื อในสำขำเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล
ครั้งที่ 2 (ตป.)
ดั ง นั้ น จึ ง เหลื อ แผนงำน/โครงกำร ของ สป.ดศ. จ ำนวนทั้ ง สิ้ น ๓๑ รำยกำร ซึ่ ง ได้ มี ก ำรวิ เ ครำะห์
ผลควำมก้ำวหน้ ำในกำรดำเนิ น งำนของแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ณ สิ้ นไตรมำสที่ ๒ โดยวิเครำะห์ ประเมินจำก
ร้ อ ยละควำมก้ ำ วหน้ ำ เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ ำ หมำยโครงกำร สรุ ป ได้ ว่ ำ สป.ดศ. มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวม
ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๗ และเมื่อนำมำเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศำสตร์ สป.ดศ.
พบว่ำ ยุ ทธศำสตร์ ที่ ๑ พัฒ นำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนดิจิทัล และส่ งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒ นำเศรษฐกิจ
และสั งคม มีผ ลกำรดำเนิ น งำนก้ำวหน้ ำ มำกที่ สุ ดเฉลี่ ย คิด เป็น ร้ อยละ ๖๕.๗๗ และยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำ ง
ควำมมั่น คงปลอดภัย ทำงไซเบอร์และควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีผ ลกำรดำเนินงำนควำมก้ำวหน้ำ
น้ อยที่สุ ดเฉลี่ ย คิดเป็ น ร้อยละ ๒๙.๒๓ ดังจะเห็ นได้ จำกแผนภูมิ รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลกำรดำเนินงำน
รำยยุทธศำสตร์ของ สป.ดศ. ณ สิ้นไตรมำสที่ ๒ ซึ่งสรุปผลจำแนกตำมยุทธศำสตร์ สป.ดศ. ดังนี้

๓

ร้อยละความก้าวหน้า

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

๖๕.๗๗
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

๔๖.๕๗

๔๔.๖๗
๒๙.๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ความก้าวหน้าเฉลี่ย

 ผลการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดศ.
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนดิจิทัล และส่ งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ
และสั งคม หน่ วยงำนผลั กดั นยุ ทธศำสตร์ ได้ แก่ ศู น ย์ ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ศข.)
และ กองกำรต่ำงประเทศ (ตป.) ประกอบด้วย ๔ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ : ส่ งเสริ มกำรบริ หำรจั ดกำรองค์ กรอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ หน่ วยงำนผลั กดั นยุ ทธศำสตร์
ได้ แก่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (ศท.) , กองกลำง (กก.) และ กองบั ง คั บ กำรปรำบปรำม
กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๖ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำ
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงำน
ผลักดันยุทธศำสตร์ ได้แก่ กองกฎหมำย (กม.) , สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ
(สกมช.) , สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) , กองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิด
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.) , กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ปอท.)
และ กองสื่อสำรโทรคมนำคม (กส.) ประกอบด้วย ๑๘ แผนงำน/โครงกำร มีควำมก้ำวหน้ำโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๓
รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์ 1 ทุกภำคส่วนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

1. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ต่อยอดจำกกำร
ขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม

50,000 คน

ศข. / ปอท.

2. จ ำนวนนโยบำย/แผน/มำตรกำร/
มำตรฐำน/ควำมร่ วมมื อทั้ งในประเทศ
และต่ ำงประเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ไม่น้อยกว่ำ
2 เรื่อง

ตป. / ยศ.

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
วัดจำกกำรขยำยโครงข่ำยใน 24,700 หมู่บ้ำน/
เน็ ตอำสำประชำรั ฐ/โครงกำรอิ นเทอร์ เน็ ต
ควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

มาตรการ / กลยุทธ์
1. สนั บสนุ นให้ ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรที่เท่ำเทียมโดยผ่ ำนโครงข่ำยที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
ด้วยรำคำที่เป็นธรรม และจ่ำยได้
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภำพชีวิต
3. บูรณำกำรกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค ตลอดจน
ผลักดันกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่ำนกลไกในระดับพื้นที่
4. พัฒนำนโยบำย แผน กรอบแนวทำงและควำมร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิทัล
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ความก้าวหน้า
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ปี 256๓
(ร้อยละ)

๑
2
๓
๔

กำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
โครงกำรขยำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
โครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครดิจิทลั (อสด.)
โครงกำรจัดกำรประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้ำนควำมร่วมมือในสำขำเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2
(ยกเลิกสถำนะโครงกำร เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. ....)

ศข.

๘๒.๓๐

ศข.
ศข.
ตป.

๑๐๐
๑๕
(ไม่นำมำคำนวณ)

รวม

๖๕.๗๗

๕

๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ASEAN Digital Hub)
กิ จกรรม กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพโครงข่ ำยอิ นเทอร์ เน็ ตระหว่ ำงประเทศสู่ กำรเป็ นศู นย์ กลำงกำรแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
ดิจิทัลของภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทยให้ มีโครงข่ำยเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศที่มีเสถียรภำพ
มีควำมหลำกหลำย และมีควำมจุเพียงพอรองรับควำมต้องกำรของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้ำน
๒. เพื่ อ ลดค่ ำ บริ ก ำรกำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ต ต่ ำ งประเทศให้ ส ำมำรถแข่ ง ขั น ได้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ำน
และทำให้ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับประชำชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำมำลงทุนของผู้ประกอบกิจ กำรให้บริกำรด้ำนเนื้อหำ (Content Provider) รำยใหญ่
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของ
ภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๑
กำรขยำยศักยภำพโครงข่ำยภำยในประเทศ
๒. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๒
กำรขยำยควำมจุโครงข่ำยระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
๓. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๓
กำรก่อสร้ำงโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำรขยำยศักยภำพโครงข่ำยภำยในประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ กำรขยำยควำมจุโครงข่ำยระบบเคเบิลใต้นำที
้ ่มีอยู่
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ ๓ กำรก่อสร้ำงโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กันยำยน ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑
กันยำยน ๒๕๖๐ - กันยำยน ๒๕๖๑
กันยำยน ๒๕๖๐ - กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท

๖

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อยละควำมส ำเร็ จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๑
กำรขยำยศั ก ยภำพโครงข่ ำย
ภำยในประเทศ
๒. ร้ อยละควำมส ำเร็ จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๒
กำรขยำยควำมจุโครงข่ำยระบบ
เคเบิ ล ใต้ น้ ำที่ มี อ ยู่ ( Upgrade

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมาย

ผลที่ได้

เป้าหมาย

ผลที่ได้

เป้าหมาย

ผลที่ได้

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๙๙

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

Capacity)

๓. ร้ อยละควำมส ำเร็ จของกำร
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ ๓
กำรก่ อ สร้ ำ งโครงข่ ำ ยเคเบิ ล
ใต้น้ำระหว่ำงประเทศระบบใหม่

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมำณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลการด าเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้มีกำรดำเนินกำรจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์ตำมสถำนีต่ำงๆ
ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถำนี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒
ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งขั้ น ตอนกำรตรวจรั บ อุ ป กรณ์ แ ละตรวจสอบควำมครบถ้ ว นของอุ ป กรณ์ ที่ มี ก ำรติ ด ตั้ ง
ภำยใต้โครงกำรฯ ทั้งหมด ๑๕๑ แห่ง
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้ดำเนินกำรขยำยควำมจุงวดที่ ๑ จำนวน ๙๘๐ Gbps และ
ขยำยควำมจุ ง วดที่ ๒ จ ำนวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็ น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้ ว เสร็ จ และกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุญำตให้ บมจ.กสท โทรคมนำคม ใช้สิทธิกำรใช้งำนควำมจุจำกกำรขยำยระบบเคเบิล
ใต้น้ำระหว่ำงประเทศจำกกิจกรรมย่อยที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดให้ภำยใน
๒ ปี นั บ ถัดจำกวัน ที่ได้รั บ อนุ ญำตให้ ใช้สิ ทธิกำรใช้งำน บมจ.กสท โทรคมนำคม ต้องลดอัตรำค่ำบริกำรสื่ อ สำร
ข้อมูล ระหว่ำ งประเทศจำกกำรใช้ งำนระบบเคเบิล ใต้น้ ำระหว่ ำงประเทศที่ อยู่ภ ำยใต้ ก ำรดำเนิน กำรของบริ ษั ท
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ ๒๐ ของอั ต รำค่ ำ บริ ก ำรที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ก ำรใช้ ง ำน โดยขณะนี้
บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้นำสิทธิควำมจุที่ได้รับอนุญำตเปิดใช้งำนแล้ว จำนวน ๙๕๐ Gbps

๗

กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่
ผลการด าเนิ น การ คื อ บมจ.กสท โทรคมนำคม ได้ ต อบรั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มลงทุ น ของระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำ
ASIA Direct Cable (ADC) อย่ ำ งเป็ น ทำงกำร โดยได้ เ ข้ ำ ร่ ว มลงนำมในข้ อ ตกลงก่ อ สร้ ำ งและบ ำรุ ง รั ก ษำระบบ
(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสั ญ ญำจ้ ำ งก่ อ สร้ ำ งระบบ (Supply Contract)
เรี ย บร้ อยแล้ ว เมื่อวัน ที่ ๕ กุมภำพัน ธ์ ๒๕๖๓ ทำให้ มีผ ลบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ซึ่ งเงื่ อนไขกำรด ำเนิ น งำนภำยหลั งลงนำมจะด ำเนิ นกำรก่ อสร้ ำงให้ แล้ ว เสร็ จภำยใน ๓๒ เดื อน และ บมจ.กสท
โทรคมนำคม จะต้องมีระยะเวลำในกำรตรวจรับอีกประมำณ ๒ เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยำยระยะเวลำโครงกำร
ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงขอปรับแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรจำกเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่กำรดำเนินโครงกำรได้รับผลกระทบจำก
โครงกำรก่ อ สร้ ำ งท่ ำ เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ ๓ ของกำรท่ ำ เรื อ แห่ ง ประเทศไทย เนื่ อ งจำกต้ อ งรื้ อ ย้ ำ ย
แนวสำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงสถำนีเคเบิลใต้น้ำชลี ๑ (เพชรบุรี) และสถำนีเคเบิลใต้น้ำชลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกัน
ผ่ ำ นระบบเคเบิ ล ใต้ น้ ำ PS ของ บมจ.กสท โทรคมนำคม จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ อุ ป กรณ์ ข ยำยควำมจุ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่
สถำนีทั้ง ๒ แห่งนั้น ไม่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงสมบูรณ์เต็มประสิทธิภำพตำมที่ออกแบบไว้ จึงมีควำมจำเป็น
ต้องออกแบบเส้นทำงใหม่และจั ดหำอุป กรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ส ำมำรถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยำยควำมจุ
ไว้แล้วทั้ง ๒ สถำนี ทำให้ บมจ.กสท โทรคมนำคม ต้องยกเลิกกำรใช้งำนระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็น
ให้ต้องพิจำรณำออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มำทดแทน โดยในเบื้องต้นจะต้องจัดหำอุปกรณ์ และอุปกรณ์สำรอง
เพิ่มเติมในเส้นทำงเคเบิลที่จัดหำมำใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมำณและระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขกำรดำเนินงำนภำยหลัง
ลงนำมจะด ำเนิ น กำรก่ อสร้ ำงให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน ๓๒ เดื อน และ บมจ.กสท โทรคมนำคม จะต้ องมี ระยะเวลำ
ในกำรตรวจรั บ อี กประมำณ ๒ เดื อน ท ำให้ จ ำเป็ นต้ องขยำยระยะเวลำโครงกำรถึ งปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงมีควำมจำเป็นต้องปรับแผนกำรดำเนินกำรโดยขอขยำยระยะเวลำและงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรถึงปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตำมเงื่อนไขของข้อตกลงระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงขอปรับแผนกำรดำเนินงำน
โครงกำรจำกเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘

๒. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่ำให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
๒. เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่ำให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลและสุขศำลำพระรำชทำนที่
ยังไม่มีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้ อยละควำมส ำเร็ จของกำรด ำเนิ นโครงกำรขยำยอิ นเทอร์ เน็ ต
ควำมเร็วสูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษำยน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนำคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

ขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล และสุขศำลำพระรำชทำน (รพ.สต.)

เมษำยน ๒๕๖๑ – มีนำคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมาย

ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนิน ร้อยละ ๔๐
โครงกำรขยำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลที่ได้

เป้าหมาย

ผลที่ได้

เป้าหมาย

ผลที่ได้

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

๙

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมำยให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินโครงกำรขยำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็ ว สู ง เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต (โครงกำร Big Rock) โดยกำรขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง
และปรับปรุงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยี แบบเก่ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยสำยใยแก้วนำแสง (Fiber
Optic) ไปยังโรงเรียนจำนวน ๑,๑๘๗ แห่ง และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล และสุขศำลำพระรำชทำนที่ยังไม่มี
โครงข่ ำ ยเคเบิ ล ใยแก้ ว น ำแสงจ ำนวน ๔๘๔ แห่ ง โดยวิ ธี เ บิ ก จ่ ำ ยงบประมำณแทนกั น ซึ่ ง บมจ.ที โ อที
ได้จั ดทำแผนกำรใช้เงิน งบประมำณและกำรดำเนินกำรโครงกำรที่กำหนดให้ แล้ วเสร็จในเดือนกันยำยน ๒๕๖๒
แต่เนื่ องจำกยั ง มี ปั ญ หำเกี่ย วกั บ กำรขออนุ ญำตพำดสำยกั บ กำรไฟฟ้ ำส่ ว นภูมิ ภ ำค ทำให้ ไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำร
ตำมแผนงำนที่กำหนดได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จึงได้ขอปรับแผนกำรดำเนินงำน โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือน
มีนำคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบงำนให้กระทรวงฯ แล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ควำมล่ ำ ช้ ำ จำกแผนกำรด ำเนิ น กำร เนื่ อ งจำกกำรพำดสำยสื่ อ สำรและกำรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บ นเสำไฟฟ้ำ
จะต้องขออนุ ญำตพำดสำยในระบบ TAMS ของกำรไฟฟ้ำส่ ว นภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อให้ กฟภ.ตรวจสอบก่อนกำร
อนุญำตให้ทำกำรพำดสำย
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐

๓. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. พั ฒ นำแกนน ำอำสำสมั ค รดิ จิ ทั ล ระดั บ อ ำเภอให้ เ ป็ น กลไกกำรประสำนงำนและกำรสร้ ำ งเครื อ ข่ำย
ในระดับหมู่บ้ำนและชุมชนต่อไป
๒. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในกำรสร้ำงกำรรับรู้เข้ำใจ
เกี่ยวกับดิจิทัล และข่ำวสำรอื่น ๆ ที่มำกับดิจิทัล
๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกระทรวงฯ และอำสำสมัครดิจิทัล
พร้อมระบบติดตำมประเมินผลให้รองรับกำรทำงำนที่เพิ่มมำกขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีแกนนำอำสำสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ

๘๗๘ อำเภอ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑๐ เดือน เริ่ม เดือนมกรำคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนตุลำคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำแกนนำอำสำสมัครดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครดิจิทลั

เมษำยน – พฤษภำคม ๒๕๖๓
พฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๓
กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีแกนนำอำสำสมัครดิจิทัลในทุกอำเภอทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๘๗๘ อำเภอ

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแอปพลิเคชัน “เครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำแกนนำอำสำสมัครดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครดิจิทัล
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดจ้ำง ซึ่งคำดว่ำจะดำเนินกำรจัดจ้ำงได้ภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๓

๑๑

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่ องจำกปั ญหำกำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดต่ อเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) อำจส่ งผลกระทบ
ในกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำแกนนำอำสำสมัครดิจิทัล
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2 กำรบริหำรรำชกำรในองค์กรมีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

1. ร้ อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนิ นกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร
2. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ร้อยละ 80

ทุกสำนัก

ร้อยละ 80

ศปท.
และทุกสำนัก
กก. และทุกสำนัก

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่ำ
1 องค์ควำมรู้ต่อปี
4. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรลดกำรใช้กระดำษ (Paperless)
ร้อยละ 7
ศท. และทุกสำนัก
5. ระดั บควำมส ำเร็ จในกำรด ำเนิ นกำรตำมมำตรกำร
ระดับ 10
กก.
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำจำกค่ำมำตรฐำน
บริ กำรอั จฉริ ยะ (Smart Service)
6. จำนวนบริกำรอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ
ไม่น้อยกว่ำ
กก.
หมำยถึ ง บริ กำรดิ จิ ทั ลในลั กษณะ
ให้ บริ กำรประชำชน หน่ วยงำนภำครั ฐ และภำคธุ รกิ จ
1 บริกำร
อั ตโนมั ติ ที่ ผู้ รั บบริ กำรสำมำรถ
ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจำกเดิม

ได้รับบริกำรดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกั บกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจำวัน
ได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ
ผ่ำนอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลำกหลำย

มาตรการ / กลยุทธ์
1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิ ทัล และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร รวมทั้งระบบ
คลั ง ข้ อ มู ล ระบบศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำและบ ำรุ ง รั ก ษำระบบงำนคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ ำ ย
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
2. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพิ่มประสิทธิภำพ และยกระดับทักษะของบุคลำกร
4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำภิบำล
5. ประสำน กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัด
6. มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)

๑๓

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

๑
2

โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยกลำง
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำซ่อมแซมและแก้ไขปัญหำระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
(Server Room)
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำยกลำง
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบควบคุมประตู (Access Controls)
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบอินทรำเน็ตของ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบเบิกจ่ำยเงินเดือนพนักงำนจ้ำงเหมำเอกชน
โครงกำรเช่ำระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน
โครงกำรจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
โครงกำรจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยกลำงทดแทนและเพิ่มประสิทธิภำพ
โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (Government Contact
Center: GCC 1111)
โครงกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ ส ำนั กงำนปลั ด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำรจั ด จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ จั ด ท ำหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ำรดิ จิ ทั ล ระดั บ กลำง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิกสถำนะ
โครงกำร เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. ....)

ศท.
ศท.

ความก้าวหน้า
ปี 256๓
(ร้อยละ)
๔๐
๔๐

ศท.
ศท.
ศท.
ศท.

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ศท.
ศท.
ศท.

๔๐
๕๕
๑๕

ศท.
กก.

๑๕
๑๐๐

กก.
กก.
กก.

๕๐
๑๐๐
๔๐

กก.

๑๕

ปอท.

(ไม่นำมำคำนวณ)

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รวม

๔๔.๖๗

๑๔

๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่จำกผู้ให้บริกำร/บริษัท ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถ ปฏิบัติงำนประจำ
ในกำรดำเนินกำรเพื่อดูแลและบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนได้ปกติและมี downtime ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำงขอปรับปรุงตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒. คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓. ลงนำมในสัญญำ
๔. ดำเนินกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยกลำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๖๙,๙๖๔.๙๕ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนได้ปกติและมี downtime ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำงขอปรับปรุงตัวชี้วัด)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

๑๕

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำจ้ำงฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยกลำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลดาเนินการ คือ ดำเนินกำรบำรุงรักษำ ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ตรวจรับงำน
งวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖

๒. โครงการจ้างบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อบำรุงรักษำ ระบบสำรองไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลำง (Server Room)
รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีตำมปกติ ตลอดเวลำ ๒๔ ชั่วโมง
ของทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบต่ำงๆ ดังนี้
- ระบบปรับอำกำศชนิดควบคุมควำมชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟ้ำ (Electrical System)
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บ ำรุ งรั กษำซ่ อมแซมและแก้ ไขปั ญหำระบบห้ องเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
และมี downtime ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำงขอปรับปรุงตัวชี้วัด)
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒. คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓. ลงนำมในสัญญำ
๔. ดำเนินกำรจ้ำงบำรุงรักษำซ่อมแซมและแก้ไขปัญหำระบบห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน
๒๕๖๓

๑๗

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
บ ำรุ ง รั ก ษำซ่ อ มแซมและแก้ ไ ขปั ญ หำระบบห้ อ งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
(Server Room) และมี downtime ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำง
ขอปรับปรุงตัวชี้วัด)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรจ้ำงบำรุงรักษำซ่อมแซมและแก้ไขปัญหำระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลดาเนินการ คือ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน
งวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘

๓. โครงการการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จ้ ำ งบริ ษั ท ผู้ เ ชี่ ย วชำญเข้ ำ ด ำเนิ น กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ ซ่ อ มแซมและแก้ ไ ขปั ญ หำอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
และเครือข่ำยกลำง ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๖ รำยกำร ให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนและมีประสิทธิภำพตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำมำรถใช้งำนได้ปกติและมี downtime
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำงขอปรับปรุงตัวชี้วัด)

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒) คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครือข่ำยกลำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำมำรถใช้งำนได้ปกติ และมีdowntime
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (อยู่ระหว่ำงขอปรับปรุงตัวชี้วัด)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

๑๙

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ำยกลำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลดำเนินกำร คือ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน
งวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐

๔. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จ้ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร/บริ ษั ท ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ยวชำญเข้ำ มำบำรุง รัก ษำซ่ อ มแซมแก้ ไ ขปัญ หำที่ เกิ ดขึ้น
กับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สป.ดศ.) ชั้น ๖-๙ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Controls) อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลำชำรุดไม่เกิน
๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒) คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบควบคุมประตู (Access Control)
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ระบบควบคุมประตู (Access Controls) อยู่ในสภำพสมบูรณ์
ระยะเวลำชำรุด
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลำชำรุด
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อครั้ง

๒๑

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ผลดาเนินการ คือ ดำเนินกำรบำรุงรักษำ ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ตรวจรับงำนงวดที่
๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๒

๕. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ก ำรระบบสำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ระบบฯ ได้ รั บ กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ
และพัฒนำให้สอดคล้องกับงำนด้ำนสำรบรรณของหน่วยงำน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒) คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)

ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

๒๓

ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
ผลการดาเนินการ คือดำเนินกำรบำรุงรักษำ แต่วันที่๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ตรวจรับ
งำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔

๖. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ก ำรระบบอิ น ทรำเน็ ต ของส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับกำรบำรุงรักษำ และพัฒนำให้สอดคล้องกับภำรกิจและควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบอินทรำเน็ตของ สป.ดศ. สำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒. คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓. ลงนำมในสัญญำ
๔. ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ - กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

ระบบอินทรำเน็ตของ สป.ดศ. สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

๒๕

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดำเนินกำรบำรุงรักษำ แต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ตรวจรับ
งำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖

๗. โครงการการจ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริกำรระบบเบิกจ่ำยเงินเดือนพนักงำนจ้ ำงเหมำเอกชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับกำร
บำรุงรักษำ และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบเบิกจ่ำยเงินเดือนพนักงำนจ้ำงเหมำเอกชนสำมำรถใช้งำนได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒. คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓. ลงนำมในสัญญำ
๔. ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรบำรุงรักษำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒ - กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๔,๔๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้

ระบบเบิกจ่ำยเงินเดือนพนักงำนจ้ำงเหมำเอกชนสำมำรถใช้งำนได้ปกติ ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถ

ใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ระยะเวลำทีไ่ ม่สำมำรถ
ใช้งำนระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

๒๗

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบฯ และตรวจรับงำนฯ
ผลการดาเนินการ คือดำเนินกำรบำรุงรักษำ แต่วันที่๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ตรวจรับ
งำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๒ (ครบกำหนดส่งมอบงำน
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘

๘. โครงการการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทางาน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเช่ำใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อเช่ำใช้งำนอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒) คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรเช่ำระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ งวดงำนที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
- ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บำท

๒๙

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
-

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินกำรเช่ำระบบเครือข่ำยพร้อมอุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ผลการดาเนินการ คือ ดำเนินกำรตรวจรับกำรเช่ำ ตั้ง แต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
(อยู่ในระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ ๖) (ครบกำหนดส่งมอบงำน ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)
ตรวจรับงำนงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ตรวจรับงำนงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒
ตรวจรับงำนงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓
ตรวจรับงำนงวดที่ ๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ตรวจรับงำนงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐

๙. โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ ข องส านัก งานปลั ดกระทรวงดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภำพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มี จ ำนวนครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ทดแทนครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ช ำรุ ด
และเริ่มเสื่อมสภำพ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 3๑ สิงหำคม 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมกระบวนกำร
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
๔. ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งำน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงำนประมวลผล
(พร้อมระบบปฏิบัติกำร และโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนำด 3500 ANSI
Lumens)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภำพันธ์ - เมษำยน ๒๕๖๓
พฤษภำคม - กรกฎำคม ๒๕๖๓
สิงหำคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ชำรุด และเริ่มเสื่อมสภำพ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

๓๑

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมกระบวนกำร
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงตรวจร่ำงสัญญำฯ และรอลงนำม
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งำน
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๒

๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภำพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยกลำงและเพิ่มประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมกระบวนกำร
๓) ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
๔) ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งำน
- ระบบคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ำยแบบ Hyper Converged Infrastructure
พร้ อมชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ กำรส ำหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ำย
จำนวน 3 Node (จำนวน ๑ ระบบ)
- อุปกรณ์กระจำยสัญญำณคอมพิวเตอร์เสมือน
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒
- อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Core Switch)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภำพันธ์ - เมษำยน ๒๕๖๓
พฤษภำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๓
กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๒,๐๗๕,๕๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีจำนวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยกลำงและเพิ่มประสิทธิภำพ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

๓๓

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตำมกระบวนกำร
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงพิจำรณำผลจัดซื้อจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งำน
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๔

๑๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลำง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. สนองตอบนโยบำย e-Government ของรัฐบำล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรภำคประชำชนโดยกำรเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรและบริกำร รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. กำรให้บริกำรในลักษณะกำรสื่อสำรแบบสองทำง สำมำรถรับสำยเรียกเข้ำและกำรโทรออก รวมทั้งสำมำรถโอนสำยไป
ยังเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมีพนักงำนรับสำยได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออำนวยควำมสะดวกและลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในกำรเดินทำงมำติดต่อกับส่วนรำชกำรโดยตรง
5. ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภำครัฐ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่ใช้บริกำร (สัญญำจ้ำงครั้งที่ ๑)

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๔.๐
(ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำด ำเนิ น งำน ๑ ปี โดยจั ด ท ำสั ญ ญำจ้ ำ ง ครั้ ง ละ ๖ เดื อ น คื อ ๑. เริ่ ม วั น ที่ ๑ ตุ ล ำคม 256๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนำคม 256๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษำยน 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน ๑ ตุลำคม 256๒ - ๓๑ มีนำคม 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ ๑ ตุลำคม 256๒ - ๓๑ มีนำคม 256๓
เพื่อประชำชน
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน ๑ เมษำยน 256๒ - ๓๐ กันยำยน 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ ๑ เมษำยน 256๒ - ๓๐ กันยำยน 256๓
เพื่อประชำชน
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บำท
สัญญำจ้ำงครั้งที่ ๑
จำนวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บำท
สัญญำจ้ำงครั้งที่ ๒
จำนวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บำท

๓๕

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่ใช้บริกำร
(สัญญำจ้ำงครั้งที่ ๑)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
๔.๗๗ คะแนน
ไม่น้อยกว่ำ ๔.๐
(ระดับ ๑-๕ คะแนน)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (Government Contact Center : GCC
1111)
ผลการดาเนินการ คือ มีกำรให้บริกำรข้อมูลหน่วยงำนของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนรำชกำรไม่สังกัด
ส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อทบวง และหน่ว ยงำนอิส ระ ๓ หน่ว ยงำน คือ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริกำร จำนวน ๙๕ จุด
ผลกำรด ำเนิ น กำรตั้ ง แต่ ๑ ตุ ล ำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มี น ำคม ๒๕๖๓ มี ก ำรให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ภำครั ฐ แก่ ป ระชำชน
รวมจำนวน ๙๘๗,๐๔๙ สำย ให้ข้อมูลผ่ำนช่องทำงเว็บแชท (Web Chat) จำนวน ๔๕ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จำนวน
๑,๘๕๗ กระทู้ ตอบในกล่องข้อควำม Pantip จำนวน ๔๗๙ ข้อควำม และตอบในกล่องข้อควำม Facebook จำนวน ๗
ข้อควำม
กิจกรรมที่ ๒ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน
ผลการดาเนินการ คือ มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (GCC 1111)
และข้อมูล ข่ำวสำรของภำครั ฐ ที่ส ำคั ญผ่ ำ นช่ องทำงต่ ำงๆ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุล ำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓
ทำงสื่อออนไลน์ ดังนี้
๑) เว็บ ไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อควำมประชำสั มพันธ์ผ่ ำนเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูล เกี่ยวกับ
โครงกำรศูน ย์บ ริ กำรข้อมูลภำครัฐเพื่ อประชำชน (GCC 1111) กำรดำเนินงำนและกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร
ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (GCC 1111) จำนวน ๒,๑๓๔ ข้อควำม
๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อควำมประชำสัมพันธ์และข้อมูล
ข่ำวสำรของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนช่องทำงโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงกำรศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน (GCC
1111) ได้ แ ก่ Facebook จ ำนวน ๓,๑๙๕ ข้ อ ควำม Twitter จ ำนวน ๓,๑๙๕ ข้ อ ควำม โดยด ำเนิ น กำร
โพสต์ข้อมูล ข่ำวสำรทั่วไป รูปภำพ คลิปวิดีโอ กำรจัดกิจกรรมของหน่วยงำนภำครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในควำมสนใจของ
ประชำชนในแต่ละช่วงเวลำ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงประชำชนกับศูนย์ บริกำรข้อมูล
ภำครัฐเพื่อประชำชน (GCC 1111) ผ่ำน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๖

๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลำง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ แสดงควำมจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ และระลึ ก ถึ ง พระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ ของพระบำทสมเด็ จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพัน ปีหลวง พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี รวมทั้งพระบรมวงศำนุวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมถึงด้ำนต่ำง ๆ
๓. เพื่อส่ งเสริ มให้ เหล่ ำข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ร่ ว มเรี ย นรู้และน้อมน ำเอำพระรำชกรณียกิจ และพระรำชดำรัส ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประเทศ ศำสนำ
และประชำชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนำคม 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิ จกรรมที่ ๑ โครงกำรน้ อมร ำลึ กในพระมหำกรุ ณำธิ คุ ณพระบำทสมเด็ จ
ตุลำคม ๒๕๖๒
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕
กิจกรรมที่ ๒ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
ธันวำคม ๒๕๖๒
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
กิจกรรมที่ ๓ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
มกรำคม ๒๕๖๓
เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำชกัญญำ
กิจกรรมที่ ๔ โครงกำรอื่นๆ ตำมที่สำนักพระรำชวังและสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนด
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.256๓
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๙00,000 บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๘๐

๓๗

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ โครงกำรน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕
ผลการดาเนินการ คือ ได้ดำเนินกำรแล้ว เมื่อวันที่ ๒3 ตุลำคม 2562
กิ จกรรมที่ ๒ โครงกำรเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภู มิ พลอดุ ลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร
ผลการดาเนินการ คือ ได้ดำเนินกำรแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๒
กิ จ กรรมที่ ๓ โครงกำรเฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบรมวงศำนุ ว งศ์ สมเด็ จ พระเจ้ ำ ลู ก เธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ สิ ริ วัณณวรี
นำรีรัตนรำชกัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำกไม่มีหมำยรับสั่งจำกสำนักพระรำชวัง
กิจกรรมที่ ๔ โครงกำรอื่นๆ ตำมที่สำนักพระรำชวังและสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนด
ผลการดาเนินการ คือ ไม่ได้ดำเนินกำรเนื่องจำกไม่มีข้อสั่งกำรจำกรัฐบำล
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๘

๑๓. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลำง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เพื่อเสริ มสร้ ำงกำรทำงำนร่ วมกันเป็นทีม มีสั มพันธภำพที่ดี ก่อให้ เกิดกำรประสำนสำมัคคีทั้งภำยใน
หน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ร้อยละข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถผ่ำนกำรอบรมตำมระยะเวลำที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถผ่ำนกำรอบรมตำมระยะเวลำที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)

ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำด ำเนิ นงำน ๑ ปี เริ่ มวั นที่ ๑ ตุ ลำคม 2562 สิ้ นสุ ดวั นที่ ๓๐ กั นยำยน ๒๕๖3 โดยแบ่ งระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนำคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ระหว่ำงเดือนเมษำยน
– กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
จัดทำแผนกำรปฏิบตั ิรำชกำร โครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทำ (ร่ำง) โครงกำรฝึกอบรม/กำหนดกำร พร้อมกับขออนุมตั ิดำเนินกำร/ ขออนุมัติงบประมำณ
๒. ประสำนวิทยำกร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยำกร
๓. ประสำนเรื่องสถำนที่/ อำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๔. ดำเนินกำรฝึกอบรม
๕. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทำ (ร่ำง) โครงกำรฝึกอบรม/กำหนดกำร พร้อมกับขออนุมัติดำเนินกำร/ ขออนุมัติงบประมำณ
๒. ประสำนวิทยำกร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยำกร
๓. ประสำนเรื่องสถำนที่/ อำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๔. ดำเนินกำรฝึกอบรม
๕. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี

ตุลำคม ๒๕๖๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
มกรำคม ๒๕๖๓
มกรำคม ๒๕๖๓
มกรำคม ๒๕๖๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓

๓๙

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,109,๘๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถผ่ำนกำรอบรมตำมระยะเวลำที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถผ่ำนกำรอบรมตำมระยะเวลำที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)

ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙

ร้อยละ
๑๐๐
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

จัดทำแผนกำรปฏิบตั ิรำชกำร โครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทำ (ร่ำง) โครงกำรฝึกอบรม/กำหนดกำร พร้อมกับขออนุมัติดำเนินกำร/ ขอ
อนุมัติงบประมำณ
๒. ประสำนวิทยำกร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยำกร

ตุลำคม ๒๕๖๒

๓. ประสำนเรื่องสถำนที่/ อำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๔. ดำเนินกำรฝึกอบรม
๕. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทำ (ร่ำง) โครงกำรฝึกอบรม/กำหนดกำร พร้อมกับขออนุมัติดำเนินกำร/ ขอ
อนุมัติงบประมำณ
๒. ประสำนวิทยำกร/ จัดทำหนังสือเชิญวิทยำกร
๓. ประสำนเรื่องสถำนที่/ อำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๔. ดำเนินกำรฝึกอบรม
๕. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม ๒๕๖๒
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม ๒๕๖2
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม ๒๕๖2
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 20 - 26 มกรำคม ๒๕๖๓
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓
มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กระบวนกำรบรรจุ แต่งตั้งของส่ ว นรำชกำรในสั งกัดกระทรวง ดำเนินกำรในช่ว งเวลำที่แตกต่ำงกัน ทำให้
ส่วนรำชกำรส่งข้อมูลข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยให้หน่วยงำนที่จัดอบรมฯ ล่ำช้ำ ทำให้กำรเสนอขออนุมัติโครงกำรล่ำช้ำ
ไปด้วย
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๐

๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลำง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพและสมรรถนะของบุ ค ลำกรในส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคมให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมำะสม และสอดรับกับกำรปฏิบัติงำนรำชกำรในยุค Thailand ๔.๐
๒. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบกำรณ์ ระหว่ ำ งข้ ำ รำชกำรที่ เ ข้ ำ รั บ กำร ฝึ ก อบรมด้ ว ยกั น
หรือระหว่ำงข้ำรำชกำรกับวิทยำกร สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรทำงำน ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำนร่วมกัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จ ำนวนองค์ ค วำมรู้ ที่ บุ ค ลำกรในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ร้อยละ ๘0

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ กำรส่งข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก ๑ ตุลำคม 256๒ - ๓๐ กันยำยน 256๓
ในหลักสูตรที่จำเป็น (ทั้งมีและไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
กิ จ กรรมที่ ๒ กำรส่ ง ข้ ำ รำชกำรเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอก ๑ ตุลำคม 256๒ - ๓๐ กันยำยน 256๓
(ทั้งมีและไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
กิจกรรมที่ ๓ กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติ งำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ ำที่ ๑ ตุลำคม 256๒ - ๓๐ กันยำยน 256๓
ในสำนักงำนปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,423,4๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
จำนวนองค์ควำมรู้ที่บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘0

ร้อยละ ๔0

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กำรส่งข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในหลักสูตรที่จำเป็น
ผลการดาเนินการ คือ มีกำรส่งข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

๔๑

๑. หลักสูตรผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
๒. หลักสูตรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.)
๓. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำดุลยภำพของข้ำรำชกำร ประจำปี ๒๕63
๔. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ ๒ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเฉพำะด้ำนและทั่วไปกับหน่วยงำนภำยนอก
ผลการดาเนินการ คือ มีกำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. โครงกำรอบรมกำรป้องกันควำมปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18 (CDIC 2019)
๒. โครงกำรประกำศนี ยบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1
๓. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจำกประเทศไทยประสบปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19)
จึงส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๒

๑๕. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัด ทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (นบก.ดศ.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลำง (กก.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดทำหลักสูตรนักบริหำรดิจิทัลระดับกลำง ที่ได้มำตรฐำนเป็น
ที่ยอมรับ
๒. เพื่อให้บุคลำกรระดับนักบริหำรระดับกลำง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตำมที่ สำนักงำน ก.พ.
กำหนด
๓. เพื่อให้ที่ปรึกษำทดลองกำรใช้หลักสูตรและประเมินผลกำรฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (Behavior Evaluation)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำมำรถออกแบบ พั ฒนำและจั ดท ำหลั กสู ตร “นั กบริ หำรดิ จิ ทั ลระดั บกลำง”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
1 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปีเริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทำร่ำงโครงกำร / รำยละเอียด TOR
ตุลำคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
2. ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ – ธันวำคม ๒๕๖๒
3. ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร
มกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๓
4. ที่ปรึกษำฯ ดำเนินกำรโครงกำรตำมขอบเขตงำน TOR
เมษำยน ๒๕๖๓ – กันยำยน ๒๕๖๓
5. ดำเนินกำรตรวจรับงำนตำมงวดงำนที่กำหนดใน TOR
พฤษภำคม ๒๕๖๓ – กันยำยน ๒๕๖๓
6. เสร็จสิ้นโครงกำร
กันยำยน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2,323,0๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สำมำรถออกแบบ พัฒนำและจัดทำหลักสูตร “นักบริหำรดิจิทัลระดับกลำง” 1 หลักสูตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

๔๓

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑) จัดทำร่ำงโครงกำร/รำยละเอียด TOR
๒) ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
๓) ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร
๔) ที่ปรึกษำฯ ดำเนินกำรโครงกำรตำมขอบเขตงำน TOR
๕) ดำเนินกำรตรวจรับงำนตำมงวดงำนที่กำหนดใน TOR
๖) เสร็จสิ้นโครงกำร

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
เมษำยน ๒๕๖๓ – กันยำยน ๒๕๖๓
พฤษภำคม ๒๕๖๓ – กันยำยน ๒๕๖๓
กันยำยน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมำณ เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกำรส่งคืนงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ ำยประจ ำปี 2563 ทำให้ คณะกรรมกำรจัด ท ำข้ อ ก ำหนดและขอบเขตงำน (TOR) จะต้องพิจ ำรณำ TOR
และรำคำกลำงอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตำมขั้นตอน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑. มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
๒. มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ 3 ทุกภำคส่วนมีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1. จ ำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบี ยบ/ประกำศ/
มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่ วมมื อด้ ำนในประเทศ
และต่ ำงประเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคง
ปลอดภัยและควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2 . ร้ อยละควำมส ำเร็ จ ของเรื่ องที่ ใ ห้ บริ กำรป้ องกั น
หรือป้องปรำม และอำนวยควำมยุติธรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม/
ผิดกฎหมำย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
4. จำนวนนโยบำย/แผน/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือ
ด้ำนวิกฤตสื่อสำร

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่ำ
2 เรื่อง

ปท. / ปอท. /
สคส. / สกมช. /
กม. / ตป. / ศท.

ร้อยละ 90

ปอท. / ปท.

ร้อยละ 5

ปอท.

ไม่น้อยกว่ำ
1 เรื่อง

กส.

หมายเหตุ

มาตรการ / กลยุทธ์
1. พัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ประกำศ มำตรกำร และมำตรฐำนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และ
เอื้อต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนำนโยบำย แผน กรอบแนวทำง และควำมร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำมเชื่อมั่นในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
4. เสนอแนะแนวนโยบำย กำรบริหำรจัดกำรระบบสื่อสำรในภำวะปกติและในภำวะวิกฤติ
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๑๘ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน ความก้าวหน้า
ปี 256๓
(ร้อยละ)
๑
2
๓
๔
๕
๖
๗

กำรพั ฒนำ ปรั บปรุ งกฎหมำย กฎ ระเบี ยบ และประกำศ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเสริ มสร้ ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงกำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (NCSA)
โครงกำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงกำรกำรดำเนินกำรจ้ำงเหมำเฝ้ำระวังเว็บไซต์ไม่เหมำะสม (CSOC)
โครงกำรค่ ำบ ำรุ งรักษำโครงกำรเพิ่ มประสิทธิภำพงำนตรวจพิ สู จน์ หลั กฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อรองรับกำรให้บริกำรด้ำนสังคม
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม (Fake News)
โครงกำรพัฒนำระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับกำรทำให้แพร่หลำย

กม.

๑๐๐

สกมช.
สคส.
ปท.
ปท.

๖๕
๕๐
๖๐
๑๕

ปท.
ปอท.

๕
๑๕

๔๕

ที่

แผนงาน/โครงการ

๘

โครงกำรจัดทำศูนย์ตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนคอมพิวเตอร์และหลักฐำนทำงเทคโนโลยี (Digital
Forensic Center) (ยกเลิกสถำนะโครงกำร เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ....)
โครงกำรจัดหำชุดอุปกรณ์วิเครำะห์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรจัดหำระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเครำะห์ข้อมูลอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนทำงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (ยกเลิ ก สถำนะโครงกำร เพื่ อ น ำงบประมำณไปจั ด ท ำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ....)
โครงกำรอบรมพนักงำนสอบสวนและบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนและกำรให้ บริ กำรประชำชน (ยกเลิ กสถำนะโครงกำร เพื่ อน ำงบประมำณ
ไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ....)
โครงกำรอบรมครู ไซเบอร์ (ยกเลิ ก สถำนะโครงกำร เพื่ อ น ำงบประมำณไปจัดท ำร่ำง
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ....)
โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้ กับ ข้ำรำชกำรต ำรวจเพื่อ ปรับควำมรู้เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์และอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์
โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้กับข้ำรำชกำรตำรวจด้ำนกำรสืบสวน สอบสวน และ
ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและ
กำรให้บริกำรประชำชน
โครงกำรเสริ ม สร้ ำ งประสิ ท ธิ ภ ำพข้ ำ รำชกำรต ำรวจในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ระดั บสู ง (Training for the trainers) (ยกเลิ กสถำนะโครงกำร
เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ....)
โครงกำรอบรมเยำวชนรุ่นใหม่รเู้ ท่ำทันภัยไซเบอร์ (จ่ำฮูกสอนเด็ก)
โครงกำรเช่ำระบบวิทยุโทรคมนำคมรองรับกำรสื่อสำรรอง สำหรับผู้บริ หำรประเทศและ
หัวหน้ำหน่วยงำนระดับส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หน่วยงาน ความก้าวหน้า
ปี 256๓
(ร้อยละ)
ปอท.

(ไม่นำมำคำนวณ)

ปอท.
ปอท.
ปอท.

๑๕
๑๕
(ไม่นำมำคำนวณ)

ปอท.

(ไม่นำมำคำนวณ)

ปอท.
ปอท.

(ไม่นำมำคำนวณ)
๐

ปอท.

๑๐

ปอท.

(ไม่นำมำคำนวณ)

ปอท.
กส.

๑๕
๑๕

รวม

๒๙.๒๓

๔๖

๑. การพัฒนา ปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มสร้ างความมั่นคงปลอดภั ย
และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกฎหมำย (กม.)
วัตถุประสงค์
กำรพัฒนำ ปรับปรุง กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย
และควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ เรื่อง

๒ เรื่อง

๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 2562 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2563
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่ำงกฎหมำย/ปรับแก้ไขกฎหมำย
ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติทำงกฎหมำย
ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติทำงกฎหมำย ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
เห็นชอบในหลักกำร
กิจกรรมที่ 4 ประกำศใช้/ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ - ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน - บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ
๔
๓
๒
๔

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
๑
๓

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่ำงกฎหมำย/ปรับแก้ไขกฎหมำย
ผลการดาเนินการ คือ ตำมแผนกำหนดดำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยำยน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติทำงกฎหมำย
ผลการดาเนินการ คือ ตำมแผนกำหนดดำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยำยน ๒๕๖๓

๔๗

กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติทำงกฎหมำยเห็นชอบในหลักกำร
ผลการดาเนินการ คือ ตำมแผนดำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยำยน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 4 ประกำศใช้/ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ผลการดาเนินการ คือ ตำมแผนดำเนินกำรระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยำยน ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจำกกฎหมำยแต่ละฉบับมีสำระสำคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจำรณำโดยรอบคอบและให้สอดคล้ องกัน
เพื่อให้กฎหมำยแต่ละฉบับเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในกำรเสนอกฎหมำยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินกำรหลำย
ขั้นตอน จึงอำจส่งผลให้กำรดำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๘

๒. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (สกมช.)
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรผลักดันให้มีนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือ
ด้ ำ นในประเทศ และต่ ำ งประเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงปลอดภั ย และควำมเชื่ อ มั่ น ในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มี นโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่ วมมื อ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ เรื่อง
ด้ำนในประเทศ และต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคง ตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ ดังนี้
๑. กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชำติ (กมช.)
๒. กำรแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ำนควำมมั่ นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.)
๓. กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)
๔. รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น ด้ ำ นงำนธุ ร กำร ด้ ำ นงำนวิ ช ำกำร
ด้ ำนงำนกำรประชุ ม ด้ ำนกำรบริ หำรงำนของส ำนั กงำน และด้ ำนงำนภำรกิ จ
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔,๐๗๐,00๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๗๐,00๐ บำท

๔๙

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
มีนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือ ไม่น้อยกว่ำ ๒ เรื่อง
ด้ำนในประเทศ และต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคง ๒ เรื่อง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรม ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรกำรรั กษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่ งชำติ (กมช.) ได้มีกำรประชุ มจำนวน ๒ ครั้ ง
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๓) โดยมีกำรดำเนินกำรแล้ว ดังนี้
๑) กำรออกระเบียบคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรสรรหำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) กำรออกประกำศคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรบริห ำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ
๓) เห็นชอบออกประกำศคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
แต่งตั้งเลขำธิกำรฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนดต่อไป
๔) กำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. จั ดประชุ มหำรื อ กั บ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ำกหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และจั ดประชุ มกั บ หน่ ว ยงำน CII
และหน่วยงำนกำกับดูแลทั้ง ๖ ด้ำน รวม ๘ ครั้ง (ในช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนมีนำคม ๒๕๖๓) และจะนำผลที่ได้
เสนอต่อ กกม. พิจำรณำต่อไป (คำดว่ำช่วงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓)
๓. อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสำนักงำนฯ ร่ำงโครงสร้ำง
สำนักงำนฯ และแผนอัตรำกำลัง ข้อมูลเพื่อเสนอของบทุนประเดิมและระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของส ำนักงำนฯ
และจะนำเสนอต่อ กบส. พิจำรณำต่อไป (คำดว่ำช่วงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ตำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒ กำหนดให้
๑. มี ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ห่ ง ชำติ เป็ น หน่ ว ยงำนของรั ฐ
มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่น
๒. มำตรำ ๘๐ กำหนดให้ดำเนินกำรจัดตั้งสำนักงำนให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๓. มำตรำ ๘๓ กำหนดให้ กำรดำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมพระรำชบั ญญั ตินี้
ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ให้รัฐมนตรี
รำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจดำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ

๕๐

โดยกำรดำเนินกำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชำติ (สกมช.)
ที่ผ่ำนมำพบปัญหำและอุปสรรคทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ ซึ่งมีปัจจัยภำยนอกที่ไม่ส ำมำรถควบคุมได้เข้ำมำเกี่ยวข้ อง
จึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน และตำมที่พระรำชบัญญัติฯ กำหนดไว้ อำทิ
๑. กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของ กมช. กกม. และ กบส. ล่ำช้ำ
๒. ขั้นตอนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับจั ดตั้ง สกมช. ทั้งตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติฯ และตำมแนวทำง
ที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด มีหลำยขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดำเนินกำรตำมลำดับ
๓. บุคลำกรของ สป.ดศ. ที่ได้รับมอบหมำยให้มำปฏิบัติหน้ำที่ดำเนินกำรจัดตั้ง สกมช. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ใน
หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด เดิ ม ด้ ว ย อี ก ทั้ ง จ ำนวนบุ ค ลำกรที่ ม ำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ มี จ ำนวนน้ อ ย ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ภำรกิ จ
และอำนำจหน้ำที่ของ สกมช. ในห้วงเวลำที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทำหน้ำที่ และนอกเหนือจำกกำรเร่งจัดตั้ง
สำนักงำนฯ ตำมขั้นตอนข้ำงต้นแล้ว ยังมีงำนด้ำนวิชำกำรจำนวนมำกและงำนด้ำนเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งต้องอำศัย
บุคลำกรที่มีทักษะ และประสบกำรณ์ตรง อำทิ ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้ำนวิจัยและวำงแผนกลยุทธ์สำนักงำนฯ
เป็นต้น ประกอบกับ กำรไม่ได้รับ จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรที่จำเป็น ทำให้กำรดำเนิ น กำร
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมพระรำชบัญญัติฯ ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๑

๓. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีห น่ ว ยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับ ดูแลและบริห ำรจัดกำรงำนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
ในวำระเริ่มแรก ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมกำรกำกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คณะกรรมกำรผู้ เ ชี่ ย วชำญ และคณะอนุ ก รรมกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือ ไม่น้อยกว่ำ ๒ เรื่อง
ด้ำนในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
จัดทำนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
ควำมร่วมมือด้ำนในประเทศ และต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๖,๐๐๙,00๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ เรื่อง
จำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือ ไม่น้อยกว่ำ
ด้ำนในประเทศ และต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๒ เรื่อง
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรม จั ด ท ำนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบี ย บ/ประกำศ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่ ว มมื อ
ด้ำนในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๕๒

ผลการดาเนินการ คือ ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ขั้น ตอนต่ำงๆ ที่เกี่ย วข้องกับ กำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๙๑ ต้องมีกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ
๑. ออกหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกำศกำหนด ตำมมำตรำ ๘ วรรคท้ำย แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่ ง จ ำนวน ๘ คน ท ำหน้ ำ ที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง
เป็ นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ฯ ตำมมำตรำ ๙ แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบด้วย
๑) บุคคลซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
๒) บุคคลซึ่งประธำนรัฐสภำแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจกำรแผ่นดินแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน
โดยภำยหลั ง วั น ที่ พ.ร.บ. ฉบั บ นี้ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
มีผลใช้บังคับ สป.ดศ. ได้มีหนังสือถึง ๔ หน่วยงำนข้ำงต้น เพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ
เนื่องจำกช่วงระยะเวลำที่ดำเนินกำรขั้นตอนต่ำงๆ อยู่ระหว่ำงที่มีกำรแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธำนรัฐสภำ
จึ ง ท ำให้ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรน ำเสนอหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรสรรหำบุ ค คล เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ ๘ วรรคท้ำย และกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำ ตำมมำตรำ ๙ ซึ่งส่งผลให้กำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรให้ แ ล้ ว เสร็ จภำยในก ำหนดระยะเวลำเร่ ง รั ด ตำมมำตรำ ๙๑
แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สป.ดศ. ทำหน้ำที่ สคส. ได้นำเรียนปัญหำ และอุปสรรคดังกล่ำว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบ เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๓

๔. โครงการการดาเนินการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (CSOC)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีศูนย์ ปฏิบั ติกำรควำมมั่น คงปลอดภัยทำงไซเบอร์ ในกำรเฝ้ำระวังวิเครำะห์กำรกระทำควำมผิ ด
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อมีบุคลำกรพร้อมเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนเฝ้ำระวัง กำรจัดเก็บหลักฐำน กำรพิสูจน์หลักฐำน
งำนด้ำนกฎหมำย และภำษำในกำรนำเทคโนโลยีที่จะทำให้กำรใช้งำนเพื่อสืบค้นเป็นไปได้รวดเร็วมีหลักฐำนในกำรรวบรวม
ข้อมูลหำผู้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยได้
๓. เพื่อเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและระบบงำนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรจัดเก็บหลักฐำน
และกำรติดตำมตรวจสอบหลังจำกมีคำสั่งศำลให้ระงับกำรเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีศูนย์ปฏิบตั ิกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์

๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงกำร
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนำมในสัญญำ
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงำนงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงำนงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงำนงวดที่ ๔

สิงหำคม ๒๕๖๒
สิงหำคม ๒๕๖๒
กันยำยน ๒๕๖๒
ตุลำคม ๒๕๖๒
ภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๑๒๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๒๔๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๓๖๕ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบตั ิกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย

ผลที่ได้

๑ ศูนย์

-

๕๔

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงกำรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้ำง
ผลการดาเนินการ คือ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนำมในสัญญำจ้ำงฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงำนงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงำนงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงำนงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ซึง่ ครบกำหนดวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงำนงวดที่ ๔
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๕

๕. โครงการค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการให้บริการด้านสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกำรบำรุงรักษำ อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สำหรับงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ทันสมัยรองรับกำรเกิดอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อำทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ
โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐำนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถเป็นหน่วยงำนกำรให้บริกำรด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์
และพิสูจน์หลักฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บำรุงรักษำ อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน พร้อมไลเซนส์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗ รำยกำร

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ พฤษภำคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงกำร
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้ำง
กิจกรรม ๔ ลงนำมในสัญญำ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกรำคม ๒๕๖๓
กุมภำพันธ์ – มีนำคม ๒๕๖๓
เมษำยน ๒๕๖๓
เมษำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
บำรุงรักษำ อัพเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯงำนตรวจพิสูจน์หลักฐำน พร้อมไลเซนส์
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงกำรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๗ รำยกำร
-

๕๖

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำ TOR ได้รับอนุมัติแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้ำง
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนำมในสัญญำ
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่ อ งจำกได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณล่ ำ ช้ ำ ประกอบกั บ มี ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข TOR
จำกฝ่ ำ ยพั ส ดุ ท ำให้ มี ค วำมล่ ำ ช้ ำ ในขั้ น ตอนร่ ำ ง TOR ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งกำรเชิ ญ ผู้ รั บ จ้ ำ งมำเสนอรำคำ
คำดว่ำสำมำรถลงนำมในสัญญำได้ ภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๓
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๗

๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติกำรในกำรรวบรวม จัดเก็บ วิเครำะห์ข้อมูล เนื้อหำ และข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เผยแพร่
อยู่ ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต และเครื อ ข่ ำ ยสั ง คมออนไลน์ อั น อำจส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ ประชำชน สั ง คม เศรษฐกิ จ
และควำมมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขข่ำวปลอมและทำกำรเผยแพร่เนื้อหำที่ถูกต้อง
ออกไปสู่สำธำรณะ
๒. เพื่ อ ให้ มี ช่ อ งทำงส ำหรั บ รั บ แจ้ ง ข่ ำวและเบำะแสของข้ อ มู ล เท็ จที่ เ ผยแพร่อ ยู่ ใ นสั ง คม อั น อำจท ำให้
เกิ ด ควำมเข้ ำ ใจผิ ด ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชำชน สั ง คม เศรษฐกิ จ หรื อ ควำมมั่ น คงของประเทศในวงกว้ ำ ง
ทั้งในด้ำนภัย พิบั ติ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสุ ขภำพอนำมั ย ด้ำนนโยบำยรัฐ และด้ำนอื่นๆ ที่กระทบต่อ ควำมมั่ น คง
ของประเทศ
๓. เพื่อให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรโดยตรงกับประชำชน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนร่วมกับเครือข่ำยผู้ประสำนงำน
ในกำรแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชำชน สังคม เศรษฐกิจ หรือควำมมั่นคงของประเทศในวงกว้ำง ทั้งในด้ำนภัยพิบัติ
ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนนโยบำยรัฐ และด้ำนอื่นๆ ที่กระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้ง
นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและสื่อสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชำชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทรำบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ และข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้ำใจได้ ง่ำย อำทิ รูปภำพ อินโฟกรำฟิก วีดิทัศน์ หรือ
สื่อประชำสัมพันธ์อื่นๆ
๔. เพื่อให้มีระบบงำน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถำนที่ และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งทำกำรพัฒนำ
บุ คลำกรและเครื อข่ำยผู้ ป ระสำนงำนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ให้ ส ำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ เนื้อหำ
บริหำรกำรข่ำว และกำรรับแจ้งเตือนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ภำยใต้โครงกำร และดำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชำชนและสื่อมวลชน
๕. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่ประชำชนในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณก่อนจะเผยแพร่
หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ในรู ปแบบต่ำงๆ
อำทิ กำรจั ดแถลงข่ำว กำรจั ดทำสื่ อกำรเรี ย นรู้ออนไลน์ กำรจัดกิจกรรมอบรมสร้ำงกำรรับรู้ และกำรจั ดทำสื่ อ
ประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระชำชนมี ค วำมรู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล และมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำร
กับปัญหำข่ำวปลอมและกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทรำบ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เปิดศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวำคม ๒๕๖๓

๕๘

แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงกำร
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้ำง
กิจกรรมที่ ๔ ลงนำมในสัญญำ
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงำนงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงำนงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงำนงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงำนงวดที่ ๔
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงำนงวดที่ ๕
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงำนงวดที่ ๖
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงำนงวดที่ ๗
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงำนงวดที่ ๘

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกรำคม ๒๕๖๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เมษำยน ๒๕๖๓
พฤษภำคม ๒๕๖๓
ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๖๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๙๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๑๒๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๑๕๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๑๘๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๒๑๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ภำยใน ๒๔๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติโครงกำรได้รับอนุมัตแิ ล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR)
กิจกรรมที่ ๓ – ๑๒
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำโครงกำรฯ เมื่อวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ มีมติให้พิจำรณำปรับลดรำยกำรอุปกรณ์ ปรับลดวงเงินในบำงรำยกำร และให้เพิ่มเติมรำยละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของอุ ป กรณ์ ที่ จ ะจั ด เช่ ำ ในโครงกำรฯ ซึ่ ง ขณะที่ ปท. อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ด
และรอ ศท. แจ้งยืนยันมติที่ประชุม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๙

๗. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรตรวจสอบเว็บ ไซต์ที่ถูกปิ ดกั้นมีประสิ ทธิภ ำพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ ให้บ ริ กำร
ทำสถิติกำรปิดกั้นเว็บไซต์ สำมำรถชี้วัดได้ชัดเจนว่ำได้ทำกำรปิดกั้นไปจำนวนเท่ำไหร่และปิดกั้นไปแล้วจริงเท่ำไหร่
ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้เป็ น พยำนหลั กฐำนประกอบ โดยมีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริกำร เป็นกำร
ประหยั ดเวลำและทรั พ ยำกรบุ คคล สำมำรถนำทรัพยำกรบุ คคลที่ มีค่ำ ไปทำอย่ ำงอื่น ที่มี ประโยชน์ม ำกกว่ ำ กำร
มำตรวจสอบกำรปิดกั้นเว็บไซต์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับกำรทำให้แพร่หลำย
๑ ระบบ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
2. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
3. กำรบริหำรสัญญำ
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับกำรทำให้แพร่หลำย
๑ ระบบ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรประกำศให้ผู้ประกอบกำรยื่นข้อเสนอ
กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประกวดรำคำ

๖๐

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๑

๘. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหำเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนคอมพิวเตอร์ของกองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี สำมำรถตรวจวิเครำะห์และพิสูจน์
หลักฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ชุด

ชุดอุปกรณ์วิเครำะห์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
2. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
3. กำรบริหำรสัญญำ

๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ชุดอุปกรณ์วิเครำะห์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ชุด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรชั้นประชำพิจำรณ์
กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงเผยแพร่ประกำศประกวดรำคำ

-

๖๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๓

๙. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจั ดหำระบบสื บ ค้น และติ ดตำมข้อ มูล ทำงอำชญำกรรม ที่มีกำรเปิดเผยบนระบบเครือ ข่ำยสั ง คม
ออนไลน์ยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสำธำรณะหรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet Streaming) ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
๒. เพื่อจัดหำระบบในกำรวิเครำะห์และจัดทำรำยกำรคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสำธำรณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet
Streaming) ที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมำะสมจำกข้อมูลที่สืบค้นมำ ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฎิบัติงำนของกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรม
ทำงเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในกำรสืบสวนหำตัวผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ ำด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ดเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2560 หรื อ ควำมผิ ด อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภำพ
๔. เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรค้ น หำ รวบรวมพยำนหลั ก ฐำนเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด
ตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำรใช้เทคโนโลยิดิจิทัล
อย่ำงปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ
ระบบสืบค้นและติดตำมข้อมูลทำงอำชญำกรรมที่มีกำรเปิดเผยบนระบบเครือข่ำยสั งคม
ออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming) ที่เป็นสำธำรณะ
ที่สำมำรถนำมำเป็นพยำนหลักฐำนในทำงคดี และสำมำรถทำงำนในเชิงป้องกันเหตุได้
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
1. จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
2. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
3. กำรบริหำรสัญญำ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บำท

๖๔

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ระบบสืบค้นและติดตำมข้ อมูลทำงอำชญำกรรมที่ มีกำรเปิ ดเผยบนระบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์
และวิ ทยุ และโทรทั ศน์ ผ่ ำนระบบอิ นเทอร์ เน็ ต (Internet Streaming) ที่ เป็ นสำธำรณะที่ สำมำรถ
นำมำเป็นพยำนหลักฐำนในทำงคดี และสำมำรถทำงำนในเชิงป้องกันเหตุได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ระบบ

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ จัดทำร่ำงข้อกำหนดและขอบเขตงำน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนกระบวนกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำสัญญำลงนำม
กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรสัญญำ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำสัญญำลงนำม
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๕

๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลั กกำรทำงำนและข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกระบวนกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ แนวทำงในกำรสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวม
พยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมได้ ซั ก ซ้ อ มกำรปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ปั ญ หำและแนวทำงแก้ ไ ขปั ญ หำ
ในกำรปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลำดหรือข้อบกพร่อง และสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำร
ประสำนงำนในโอกำสต่อไป
๔. เพื่อให้ ผู้ เข้ำรั บ กำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติว่ำด้ว ยกำรกระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้ำรำชกำรตำรวจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรทำงำนและข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกระบวนกำรธุรกรรมทำงอิเล็ก ทรอนิกส์ แนวทำงในกำร
สืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกรำคม – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
สิงหำคม – กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ข้ำรำชกำรตำรวจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรทำงำนและข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ รวมถึ ง กระบวนกำรธุ ร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทำงในกำรสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐
-

๖๖

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ รอสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ รอสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น จำนวน ๑๔๐ นำย เพื่อนำงบประมำณไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกำรส่งคืนงบประมำณ ตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2563
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ - ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ - ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๗

๑๑. โครงการอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ข้ า ราชการต ารวจด้า นการสืบ สวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีกำรสืบสวน สอบสวน และปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
ให้กับข้ำรำชกำรตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ
๒. เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปพัฒนำ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรสืบสวน สอบสวน และปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำหรับก้ำวเข้ำสู่ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้ำรำชกำรตำรวจที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีกำรสืบสวน สอบสวน
ร้อยละ ๗๕
และปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกรำคม – กันยำยน ๒๕6๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. ร่ำงโครงกำรและขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร
๒. ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำร
๓. จั ด กำรฝึ ก อบรมโครงกำรฝึ ก อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพให้ กั บ
ข้ ำ รำชกำรต ำรวจด้ ำ นกำรสื บ สวน สอบสวน และปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีให้กับ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
ภำยในห้วงระยะเวลำที่กำหนดไว้

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกรำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖3
มกรำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖3
มกรำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖3

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 439,400 บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
ข้ำรำชกำรตำรวจที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีกำรสืบสวน สอบสวน และ
ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๗๕

๖๘

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ร่ำงโครงกำรและขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงกำรแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ ประสำนหน่วยในสังกัด ส่งข้ำรำชกำรตำรวจเข้ำรับกำรอบรมแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้กับข้ำรำชกำรตำรวจด้ำนกำรสืบสวน
สอบสวน และปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ภำยในห้วงระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงรอสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนินงำน
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖๙

๑๒. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ เยำวชน นั กเรี ยน นั กศึกษำในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจำกกำร
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสำมำรถป้องกันภัยคุกคำมทำงอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ำยทอดให้บุคคลใกล้เคียงได้ปลูกฝังค่ำนิยมในกำรเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์ และปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เยำวชน นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภัยที่จะ
ร้อยละ ๗๕
เกิดขึ้นจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
(จำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. เสนอขออนุมัติโครงกำร
๒. จัดจ้ำงเหมำให้ผู้ประกอบกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
๓. จัดบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน และรู้เท่ำทันภัยต่ำงๆ ที่แฝงมำ
กับกำรใช้อินเทอร์เน็ต กำรใช้เทคโนโลยี และกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรเทิดทูน
จงรั กภั กดี พิ ทั กษ์ และปกป้ องสถำบั น พระมหำกษั ตริ ย์ ให้ แก่ เยำวชน
นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำต่ำงๆ
๔. จัดทำสรุปและกำรประเมินผลโครงกำร

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ เมษำยน - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ เมษำยน - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๑ เมษำยน - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๙๒๗,๐๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ตัวชี้วัด
เยำวชน นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๗๕

-

๗๐

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ร่ำงโครงกำรและขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติดำเนินโครงกำรแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำร
ผลการดาเนินการ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจ้ำงเหมำผู้ประกอบกำร
กิจกรรมที่ ๓ จัดกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพให้กับข้ำรำชกำรตำรวจด้ำนกำรสืบสวน
สอบสวน และปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ภำยในห้วงระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่ำงรอสถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปกติ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๒. ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรโครงกำรได้ตำมปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๑

๑๓. โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองสื่อสำรโทรคมนำคม (กส.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีบริกำรระบบสื่อสำรทำงวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสำรกลำงที่สำมำรถใช้ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน
ระดับกระทรวงได้ทุกสถำนกำรณ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มี ร ะบบวิ ท ยุ โทรคมนำคมรองรับ กำรใช้ งำนของ
หน่วยงำนระดับกระทรวง ระดับจังหวัด

ไม่น้อยกว่ำ
๑๑๐ เครื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่ำ
110 เครื่อง
และระบบโทรศัพท์
ผ่ำนดำวเทียม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่ำ
110 เครื่อง
และระบบบริหำรจัดกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลำดำเนินงำน ๖ เดือน เริ่มเดือนเมษำยน ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยำยน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิ จ กรรมที่ ๑ รำยงำนผลกำรติดตั้ งโครงข่ ำยวิ ท ยุค มนำคมแบบดิจิทัล
ที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนำคม
กิจกรรมที่ ๒ รำยงำนสรุปกำรใช้งำนประจำเดือน พร้อมเอกสำรเรียกเก็บ
ค่ำเช่ำใช้บริกำรให้กับผู้เช่ำหลังจำกกำรให้บริกำรวิทยุคมนำคม

เมษำยน ๒๕๖๓ - พฤษภำคม ๒๕๖๓
พฤษภำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บำท
งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณสำหรับดำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บำท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย (เชิงปริมำณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนำคม ไม่น้อยกว่ำ
รองรั บ กำรใช้ ง ำนของ ๑๑๐ เครื่อง
หน่วยงำนระดับกระทรวง
ระดับจังหวัด

-

ไม่น้อยกว่ำ
110 เครื่อง
และระบบโทรศัพท์
ผ่ำนดำวเทียม

-

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่ำ 110 เครื่อง
และระบบบริหำรจัดกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย
1 ระบบ

๗๒

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ขณะนี้โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำสัญญำลงนำม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ รำยงำนผลกำรติดตั้งโครงข่ำยวิทยุคมนำคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กำหนด พร้อมส่งมอบ
เครื่องวิทยุคมนำคม
ผลการดาเนินการ กิจกรรมที่ ๒ รำยงำนสรุปกำรใช้งำนประจำเดือน พร้อมเอกสำรเรียกเก็บค่ำเช่ำใช้บริกำรให้กับผู้เช่ำหลังจำก
กำรให้บริกำรวิทยุคมนำคม
ผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๓

