–

กลุมงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-๒รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ – ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
…………………………………………………………………………………
แผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนงาน/โครงการจํานวนรวมทั้งสิ้น
๓๘ รายการ ทั้งนี้ มี ๗ โครงการ ที่ไดยกเลิกสถานะโครงการ เนื่องจาก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงมาตรการ
ดานการงบประมาณเพื่ อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และสถานการณภัยแลง โดยใหหนวยงานพิจารณาปรับลดการใชจายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
ประมาณร อ ยละ 10 เพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. 2563
ตามหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยโครงการ
ดังตอไปนี้ (ปอท. จํานวน ๖ โครงการ และ ตป. จํานวน ๑ โครงการ)
๑. โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานพัสดุและผูที่เกี่ยวของ (ปอท.)
๒. โครงการจัดทําศูนยตรวจพิสูจนพยานหลักฐานคอมพิวเตอรและหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital
Forensic Center) (ปอท.)
๓. โครงการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานทางเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
๔. โครงการอบรมครูไซเบอร (Training for the trainers) (ปอท.)
๕. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใหกับขาราชการตํารวจดานการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการประชาชน (ปอท.)
๖. โครงการเสริมสรางประสิ ทธิภ าพขาราชการตํารวจในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.)
๗. โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ดานความรวมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2 (ตป.)
ดั ง นั้ น จึ ง เหลื อ แผนงาน/โครงการ ของ สป.ดศ. จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๓๑ รายการ ซึ่ ง ได มี ก ารวิ เ คราะห
ผลความก าวหน าในการดํ าเนิ น งานของแผนงาน/โครงการต างๆ ณ สิ้น ไตรมาสที่ ๓ - ๔ โดยวิเคราะห ป ระเมิ น
จากรอยละความก าวหนาเปรียบเทีย บกับ เปาหมายโครงการ สรุปไดวา สป.ดศ. มีผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔ กาวหนาโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 87.56 และเมื่อนํามาเปรียบเทียบในแตละยุทธศาสตร
สป.ดศ. พบวายุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานกาวหนา
มากที่ สุ ด เฉลี่ ย คิ ด เป น ร อ ยละ 96.67 และยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล และส งเสริ ม การ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดําเนินงานความกาวหนานอยที่สุดเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.33 ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิ

-๓แผนภูมิแสดงรอยละผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 – 4 ซึ่งสรุปผลจําแนกตามยุทธศาสตร สป.ดศ. ดังนี้

รอยละความกาวหนา

แผนภูมิแสดงรอยละผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ - ๔
๙๖.๖๗
๑๐๐.

๘๗.๖๙

๗๘.๓๓

๘๗.๕๖

๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

ความกาวหนาเฉลี่ย

ยุ ทธศาสตร ที่ ๑ : พั ฒ นาโครงสร างพื้ นฐานดิ จิ ทั ล และส งเสริ มการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคม หนวยงานผลักดันยุทธศาสตร ไดแก ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) และ
กองการตางประเทศ (ตป.) ประกอบดวย ๔ แผนงาน/โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.33
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ส งเสริมการบริหารจัดการองคก รอยางมี ประสิทธิภาพ หนวยงานผลักดัน ยุทธศาสตร ได แก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) , กองกลาง (กก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบดวย ๑๖ แผนงาน/โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 96.67
ยุ ทธศาสตร ที่ ๓ : เสริ มสร า งความมั่ น คงปลอดภั ยทางไซเบอร และความเชื่ อมั่ น ในการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
หนวยงานผลักดันยุทธศาสตร ไดแก กองกฎหมาย (กม.) , สํานักงานคณะกรรมการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สกมช.) , สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (สคส.) ,
กองปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) , กองบังคับการปราบปรามการ
กระทํ าความผิด เกี่ยวกั บอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) ประกอบด วย
๑๘ แผนงาน/โครงการ มีความกาวหนาโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 87.69
รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบงตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

-๔ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
เปาประสงค 1 ทุกภาคสวนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คาเปาหมายป ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
2563
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูใชประโยชนตอ
50,000 คน ศข./ ปอท. วัดจากการขยายโครงขายใน 24,700 หมูบาน/
ยอดจากการขยายโครงสราง
เน็ตอาสาประชารัฐ/โครงการอินเทอรเน็ต
พื้นฐานดานโทรคมนาคม
ความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. จํานวนนโยบาย/แผน/
ไมนอยกวา
ตป./ยศ.
มาตรการ/มาตรฐาน/ความ
2 เรื่อง
รวมมือทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
มาตรการ / กลยุทธ
1. สนั บสนุ นให ประชาชนเข าถึ งข อมู ลและบริ การที่ เท าเที ยมโดยผ านโครงข ายที่ ทั่ วถึงและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ดวยราคาที่เปนธรรม และจายได
2. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
3. บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาดิจิทัลของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาค ตลอดจน
ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผานกลไกในระดับพื้นที่
4. พั ฒ นานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความรวมมือทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล
มีแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ จํานวน ๔ โครงการ ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

ความกาวหนา
(รอยละ)

1.

โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพโครงข ายอิ นเทอรเน็ ตระหว างประเทศสู การเป น
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
โครงการจัดการประชุ มระดั บ รัฐ มนตรีไทย-จีน ดานความรวมมือในสาขา
เศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2

ศข.

85

ศข.
ศข.
ตป.

100
50
-

๒.
๓.
๔

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

รวม

(ไมนํามาคํานวณ)

78.33

-๕๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหนวยงาน
ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยใหมีโครงขายเชื่อมตอระหวางประเทศที่มีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความตองการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบาน
๒. เพื่อลดคาบริการการเชื่อมตออินเทอรเน็ตตางประเทศใหสามารถแขงขันไดกับประเทศเพื่อนบาน
และทําใหคาบริการอินเทอรเน็ตสําหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อสงเสริมการเขามาลงทุนของผูประกอบกิจการใหบริการดานเนื้อหา (Content Provider)
รายใหญ สงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ต หรือ ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรมที่ ๑
รอยละ ๑๐๐
การขยายศักยภาพโครงขายภายในประเทศ
๒. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรมที่ ๒
รอยละ ๑๐๐
การขยายความจุโครงขายระบบเคเบิลใตน้ําที่มีอยู (Upgrade Capacity)
๓. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรมที่ ๓
การกอสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศระบบใหม

-

-

-

-

-

รอยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงขายภายในประเทศ
กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงขายระบบเคเบิลใตน้ําที่มีอยู
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ ๓ การกอสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศระบบใหม
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใชงบประมาณ
๑. ไดรับจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน - บาท

-๖สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
ป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได
๑. รอยละความสําเร็จของการ รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๙
ดําเนินการกิจกรรมที่ ๑
การขยายศักยภาพโครงขาย
ภายในประเทศ
๒. รอยละความสําเร็จของการ รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
ดําเนินการกิจกรรมที่ ๒
การขยายความจุโครงขายระบบ
เคเบิลใตน้ําที่มีอยู (Upgrade
Capacity)

๓. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมที่ ๓
การกอสรางโครงขายเคเบิล
ใตน้ําระหวางประเทศระบบใหม

-

-

-

-

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย ผลที่ได
-

-

-

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๘๕

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงขายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณขอมูลเชื่อมตอกับประเทศเพื่อน
บานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดมีการดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณตามสถานีตางๆ
ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบรอยแลว และไดสงมอบอุปกรณใหกับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกระทรวงฯ อนุมัติรับงานไวใชในราชการแลว
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงขายระบบเคเบิลใตน้ําที่มีอยู (Upgrade Capacity)
ผลการดําเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดดําเนินการขยายความจุงวดที่ ๑ จํานวน ๙๘๐ Gbps และ
ขยายความจุงวดที่ ๒ จํานวน ๗๙๐ Gbps (รวมเปน ๑,๗๗๐ Gbps) แลวเสร็จ และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดอนุญาตให บมจ.กสท โทรคมนาคม ใชสิทธิการใชงานความจุจากการขยายระบบ
เคเบิลใตน้ําระหวางประเทศจากกิจกรรมยอยที่ ๒ แลว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ
ไดกําหนดใหภายใน ๒ ป นับถัดจากวันที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิการใชงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ตองลดอัตรา
คาบริการสื่อสารขอมูลระหวางประเทศจากการใชงานระบบเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศที่อยูภายใตการดําเนินการของ
บริษัทไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของอัตราคาบริการที่บริษัทใชในปที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิการใชงานโดยขณะนี้ บมจ.
กสท โทรคมนาคม ไดนําสิทธิความจุที่ไดรับอนุญาตเปดใชงานแลว จํานวน ๙๗๐ Gbps
(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)

-๗กิจกรรมที่ ๓ การกอสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศระบบใหม
ผลการดําเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดตอบรับการเขารวมลงทุนของระบบเคเบิลใตน้ํา
ASIA Direct Cable (ADC) อยางเปนทางการ โดยไดเขารวมลงนามในขอตกลงกอสรางและบํารุงรักษาระบบ
(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจางกอสรางระบบ (Supply Contract)
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทําใหมีผลบังคับใชอยางเปนทางการวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ซึ่งเงื่อนไขการดําเนินงานภายหลังลงนามจะดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท
โทรคมนาคม จําเปนตองมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทําใหจําเปนตองขยายระยะเวลาโครงการถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบการขอ
ปรับแผนงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการจากดยขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการกิจกรรมยอยที่ ๓
จากป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน พ.ศ. ๒๕๖๕
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงขายภายในประเทศ โดยพื้นที่การดําเนินโครงการไดรับผลกระทบจาก
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการทาเรือแหงประเทศไทย เนื่องจากตองรื้อยายแนว
สายเคเบิลใตน้ําระหวางสถานีเคเบิลใตน้ําชลี ๑ (เพชรบุรี) และสถานีเคเบิลใตน้ําชลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกัน
ผานระบบเคเบิลใตน้ํา PS ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงเปนเหตุใหอุปกรณขยายความจุที่ติดตั้งอยูที่สถานีทั้ง ๒
แหงนั้น ไมสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางสมบูรณเต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว จึงมีความจําเปนตองออกแบบ
เสนทางใหมและจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณที่ไดเตรียมขยายความจุไวแลวทั้ง ๒ สถานี
ทําให บมจ. กสท โทรคมนาคม ตองยกเลิกการใชงานระบบเคเบิลใตน้ํา PS จึงเปนเหตุจําเปนใหตองพิจารณาออกแบบ
ระบบในสวนนี้ใหมมาทดแทน ซึ่งในเบื้องตนจะตองจัดหาอุปกรณและอุปกรณสํารองเพิ่มเติม
ในเสนทางเคเบิลที่จัดหามาใหม ซึ่งมีผลตอวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดําเนินงานโดย คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบการขอปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ โดยให
ใชเงินที่ขยายเก็บไว จํานวน 216 ลานบาท เพื่อดําเนินการในป 2563
กิจกรรมที่ ๓ การกอสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศระบบใหม มีเงื่อนไขการดําเนินงานภายหลัง
ลงนามจะดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จําเปนตองมีระยะเวลาใน
การตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทําใหจําเปนตองขยายระยะเวลาโครงการถึงปงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงมีความ
จําเปนตองปรับแผนการดําเนินการโดยขอขยายระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหสอดคลองตามเงื่อนไขของขอตกลงระบบเคเบิลใตน้ํา ADC ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบการขอปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ
จากเดิมสิ้นสุดป พ.ศ. 2563 ไปสิ้นสุดจนถึงป พ.ศ. 2565 แลว
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๘๕ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๘๕ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

-๘๒. โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อหนวยงาน
ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงขายอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีแบบเกาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยเคเบิลใยแกวนําแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไมมีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
๒. เพื่อขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงขายอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีแบบเกาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยเคเบิลใยแกวนําแสงไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสุขศาลาพระราชทานที่ยังไม
มีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการขยาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยละ ๔๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๒ ป เริ่ม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และสุขศาลา
พระราชทาน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
เมษายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
๑. ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน - บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
ป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได
รอยละความสําเร็จของการ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ดําเนินโครงการขยาย
๔๐
๘๕
๘๐
๙๕
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
รอยละ
รอยละ
๑๐๐
๑๐๐

-๙รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดมอบหมายให บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการขยาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ Big Rock) โดยการขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และปรับปรุงโครงขายอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีแบบเกาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน จํานวน ๑,๑๘๗ แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และสุขศาลาพระราชทานที่ยังไมมีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง จํานวน ๔๘๔ แหง โดยวิธีเบิกจายงบประมาณแทนกัน
ซึ่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณและการดําเนินการโครงการ
ที่กําหนดใหแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แตเนื่องจากยังมีปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตพาดสายกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดได บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงได
ขอปรับแผนการดําเนินงาน โดยกําหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย
และสงมอบงานใหกระทรวงฯ แลว ซึ่งกระทรวงฯ ไดรับไวใชในราชการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐ ๓. โครงการการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ชื่อหนวยงาน
ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค
๑. พัฒนาแกนนําอาสาสมัครดิจิทัลระดับอําเภอใหเปนกลไกการประสานงานและการสรางเครือขาย
ในระดับหมูบานและชุมชนตอไป
๒. เพื่อพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ใหเปนตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสรางการรับรูเขาใจ
เกี่ยวกับดิจิทัล และขาวสารอื่น ๆ ที่มากับดิจิทัล
๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเปนชองทางการประสานงานระหวางหนวยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัครดิจิทลั
พรอมระบบติดตามประเมินผลใหรองรับการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
มีแกนนําอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอําเภอทั่วประเทศ
๘๘๐ อําเภอ
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ จัดทําแอปพลิเคชัน “เครือขายเน็ตอาสาประชารัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนําอาสาสมัครดิจิทัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสรางเครือขายอาสาสมัครดิจิทัล

โครงการใชงบประมาณ
๑. โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๙,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีแกนนําอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอําเภอทั่วประเทศ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
๘๘๐ อําเภอ

ผลที่ได
-

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ ๒ และขอแกไขสัญญาจางดําเนินโครงการฯ
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถจัดอบรมฯ
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามสัญญาฯ นอกจากนี้ อยูระหวางเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทําสมรรถนะพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรสําหรับฝกอบรมแกนนําอาสาสมัครดิจิทัล

- ๑๑ ๒. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงฯ เพื่อจัดทําสมรรถนะพื้นฐานของ อสด. เมื่อ
วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรวบรวมความเห็นประมวลเปนรางหลักสูตรการพัฒนา อสด. พรอมสงให
หนวยงานดังกลาวพิจารณารางหลักสูตรฯ โดยไดรวบรวมความตองการของหนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ
กับประชาชนโดยเฉพาะงานในสวนภูมิภาคเพื่อใหไดเนื้อหาสาระของภารกิจ/บทบาทหนาที่ของ อสด. ที่คาดหวังและ
ชองทางที่ อสด. จะสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได พรอมทั้งจัดทําสื่อการสอน และสรางเครื่องมือ (แอปพลิเคชัน)
ในการพัฒนา อสด.
ทั้งนี้ จะจัดอบรมแกนนํา อสด. จํานวน ๘๘๐ คน แบงเปน ๕ รอบ ตามภูมิภาค ในระหวางเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกจากบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อเปนแกนนําหรือผูประสานงาน
ในระดับจังหวัด/อําเภอ และขยายเครือขาย อสด. ตอไป โดยแกนนํา อสด. จะไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับบทบาทภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับประชาชน
ในตางจังหวัด รวมทั้งสมรรถนะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากเกิดปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถ
จัดอบรมฯไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามสัญญา
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๕๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๕๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๒ ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 2 การบริหารราชการในองคกรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ป 2563
ตัวชี้วัด
1. รอยละความสําเร็จของการ
รอยละ 80
ทุกสํานัก
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. รอยละความสําเร็จของการ
รอยละ 80
ศปท. และทุกสํานัก
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. รอยละ 80 ของบุคลากรที่
ไมนอยกวา 1
กก. และทุกสํานัก
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
องคความรูตอป
4. รอยละความสําเร็จในการลด
รอยละ 7
ศท. และทุกสํานัก
การใชกระดาษ(Paperless)
5. ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 10
กก.
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาจากคา
มาตรฐาน
6. จํานวนบริการอัจฉริยะ
ไมนอยกวา 1
กก.
บริการอัจฉริยะ (Smart Service)
(Smart Service) ที่กระทรวงฯ
บริการ
หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะ
ใหบริการประชาชนหนวยงาน
อัตโนมัติที่ผูรับบริการสามารถไดรับ
ภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
บริการดิจิทัลที่เกี่ยวของกับการ
หรือตอยอดจากเดิม
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
ไดโดยไมตองรองขอหรือยื่นเรื่องตอ
รัฐผานอุปกรณดิจิทัลที่หลากหลาย
มาตรการ / กลยุทธ
1. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติก ารดิ จิ ทั ล และบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้ งระบบ
คลั ง ข อ มู ล ระบบศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง การพั ฒ นาและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบงานคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. เผยแพร ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร
4. สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีธรรมาภิบาล
5. ประสาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
6. มีการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

- ๑๓ มีแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ จํานวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินงาน ดังนี้

โครงการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
โครงการจ างบํ ารุ งรั ก ษา ซ อ มแซมและแก ไขป ญ หาระบบห อ งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร (Server Room)
๓. โครงการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายกลาง
โครงการจางบํารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
๕. โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๖. โครงการจางบํารุงรักษาระบบอิ นทราเน็ ตของสํ านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๗. โครงการการจางบํ ารุงรักษาระบบเบิ กจ ายเงิน เดื อนพนักงานจ างเหมา
เอกชน
๘. โครงการการเชาระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจายการทํางาน
๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรแมขายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๑. โครงการศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ประชาชน (Government
Contact Center : GCC 1111)
๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ศท.
ศท.

ความกาวหนา
(รอยละ)
100
100

ศท.
ศท.
ศท.
ศท.

100
100
100
100

ศท.

100

ศท.
ศท.

100
100

ศท.
กก.

100
100

กก.

100

๑๓. โครงการการเปนขาราชการและพนักงานราชการที่ดี
๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบั ติราชการของขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ
๑๕. โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)
๑๖. โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานพัสดุและผูที่เกี่ยวของ

กก.
กก

100

กก.

50

ปอท.

๐

ที่

แผนงาน/โครงการ

๑.
๒.

(ยกเลิ กสถานะโครงการ เพื่ อนํ างบประมาณไปจัดทํ ารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓)

หนวยงาน

รวม

100

ไมนํามาคํานวณ

๙6.67

- ๑๔ ๑. โครงการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดจางเจาหนาที่จากผูใหบริการ/บริษัท ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจํา
ในการดําเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เจาหนาที่ ผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจําในการดําเนินการเพื่อดูแลและ
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลางใหมี สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายกลางใหมีความพรอมใชงาน
ความพรอมใชงาน
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แลวเสร็จ รอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แลวเสร็จ รอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔,๕๖๙,๙๖๔.๙๕ บาท

- ๑๕ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง สามารถบริหารจัดการ
สามารถบริหาร
ระบบคอมพิวเตอรและ
จัดการระบบ
ใหมีความพรอมใชงาน
เครือขายกลางใหมี
คอมพิวเตอรและ
ความพรอมใชงาน
เครือขายกลางใหมี
ความพรอมใชงาน
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลดําเนินการ คือ ดําเนินการบํารุงรักษา ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (อยูระหวางตรวจรับงาน
งวดที่ ๔)
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖ ๒. โครงการจางบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขปญหาระบบหองเครื่องคอมพิวเตอร (Server Room)
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่ อบํ ารุงรักษา ระบบสํารองไฟฟ าระบบปรับ อากาศสําหรับ ห องเครื่องคอมพิวเตอรกลาง (Server Room)
รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปดใชงานอยางตอเนื่อง ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ของทุกวันไมมีวันหยุด ประกอบดวยอุปกรณของระบบตางๆ ดังนี้
- ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟา (Electrical System)
- ระบบแจงเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ํารั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปดปดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกลองวงจรปด (CCTV System)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
หองเครื่องคอมพิวเตอร (Server Room) สามารถใชงานไดปกติ

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
หองเครื่องคอมพิวเตอร (Server Room)
สามารถใชงานไดปกติ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แลวเสร็จ รอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แลวเสร็จ รอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

- ๑๗ โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
หองเครื่องคอมพิวเตอร (Server Room)
สามารถใชงานไดปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ผลที่ได
หองเครื่องคอมพิวเตอร (Server หองเครื่องคอมพิวเตอร
Room) สามารถใชงานไดปกติ (Server Room) สามารถ
ใชงานไดปกติ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลดําเนินการ คือ ดําเนินการบํารุงรักษา ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน เสร็จแลว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๘ ๓. โครงการการจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายกลาง
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจางบริษัทผูเชี่ยวชาญเขาดําเนินการบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรและ
เครือขายกลาง ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน ๑๖ รายการ ใหอยูในสภาพพรอมใช
งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
๒. มี เจ าหน า ที่ ผู ท่ีมีความรู ความเชี่ย วชาญเขาดําเนิ น การบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขปญ หาอุป กรณ
คอมพิ วเตอรและเครือขายกลาง ของสํานั กงานปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม จํ านวน ๑๖ รายการ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลางสามารถใชงานไดปกติ

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
สามารถใชงานไดปกติ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แลวเสร็จ รอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แลวเสร็จ รอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

- ๑๙ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลางสามารถใชงาน
ไดปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ผลที่ได
ระบบคอมพิวเตอรและ ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายกลางสามารถ เครือขายกลางสามารถ
ใชงานไดปกติ
ใชงานไดปกติ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิ จ กรรมที่ ๔ ดํ าเนิ น การจ า งบริ ห ารจั ด การระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเครือ ข า ยกลาง มี ผ ลดํ าเนิ น การ คื อ
ดําเนินการบํารุงรักษา ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จแลว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๗ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐ ๔. โครงการจางบํารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่อจางผูใหบริการ/บริษัท ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเขามาบํารุงรักษาซอมแซมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)
ชั้น ๖-๙ อาคารรวมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใชงานไดปกติ

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบควบคุมประตู (Access Control)
สามารถใชงานไดปกติ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการบํารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แลวเสร็จ รอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แลวเสร็จ รอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

- ๒๑ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใชงาน
ไดปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ระบบควบคุมประตู
(Access Control)
สามารถใชงานไดปกติ

ผลที่ได
ระบบควบคุมประตู
(Access Control)
สามารถใชงานไดปกติ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการบํารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
มีผลดําเนินการ คือ ดําเนินการบํารุงรักษา ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตรวจรับงาน
งวดที่ ๔ แลว) ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒ ๕. โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางตอเนื่อง ระบบฯ ไดรับการบํารุงรักษา และพัฒนา
ใหสอดคลองกับงานดานสารบรรณของหนวยงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

ตัวชี้วัด
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานไดเปนปกติ
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานไดเปนปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ระยะเวลาที่ไมสามารถใช
งานระบบฯ ไมเกิน
๖ ชั่วโมงตอครั้ง

ผลที่ได
ระยะเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานระบบฯ ไมเกิน
๖ ชั่วโมงตอครั้ง

- ๒๓ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จเรียบรอย ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๔ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๙๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๔ ๖. โครงการจางบํารุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการระบบอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมเปน ไปอยาง
ตอเนื่อง ระบบฯ ไดรับการบํารุงรักษา และพัฒนาใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของหนวยงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
ระบบอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมสามารถทํางานไดเปนปกติ

ระยะเวลาที่ไมสามารถใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบอินทราเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทํางานได
เปนปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ระยะเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

ผลที่ได
ระยะเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

- ๒๕ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอย ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๖ ๗. โครงการการจางบํารุงรักษาระบบเบิกจายเงินเดือนพนักงานจางเหมาเอกชน
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่ อให การบริการระบบเบิ กจ ายเงิน เดือนพนักงานจางเหมาเอกชนเปนไปอย างตอเนื่ องระบบฯ ได รับ การ
บํารุงรักษา และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักเกณฑการเบิกจายของหนวยงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓

ระบบเบิกจายเงินเดือนพนักงานจางเหมาเอกชนสามารถทํางานได
เปนปกติ

ระยะเวลาที่ไมสามารถใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๔๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๖๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษางวดงานที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๔๔,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบเบิ ก จ ายเงิน เดื อนพนั ก งานจ า งเหมาเอกชน
สามารถทํางานไดเปนปกติ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ระยะเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

ผลที่ได
ระยะเวลาที่ไมสามารถ
ใชงานระบบฯ
ไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอครั้ง

- ๒๗ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิ จ กรรมที่ ๑ จั ด ทํ า ข อ กํ า หนดและขอบเขตของงาน (TOR) มี ผ ลการดํ า เนิ น การ คื อ คณะกรรมการฯ
ดําเนินการจัดทําราง TOR เสร็จเรียบรอย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางฯ เสร็จเรียบรอย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิ จ กรรมที่ ๔ ดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบฯ และตรวจรั บ งานฯ มี ผ ลการดํ า เนิ น การ คื อ ดํ า เนิ น การ
เสร็จเรียบรอย ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๙๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๘ ๘. โครงการการเชาระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจายการทํางาน
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเชาใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อเชาใชงานอุปกรณกระจายการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจายการทํางาน

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
มีระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจาย
การทํางาน จํานวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการจางบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แลวเสร็จ รอยละ ๒๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แลวเสร็จ รอยละ ๓๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แลวเสร็จ รอยละ ๔๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แลวเสร็จ รอยละ ๕๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๕ แลวเสร็จ รอยละ ๕๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๖ แลวเสร็จ รอยละ ๖๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๗ แลวเสร็จ รอยละ ๗๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๘ แลวเสร็จ รอยละ ๗๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๙ แลวเสร็จ รอยละ ๘๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑๐ แลวเสร็จ รอยละ ๘๕
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑๑ แลวเสร็จ รอยละ ๙๐
- ดําเนินการบํารุงรักษา งวดงานที่ ๑๒ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

- ๒๙ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจายการ
ทํางาน

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
มีระบบเครือขายพรอม
อุปกรณกระจายการทํางาน
จํานวน ๑ ระบบ

ผลที่ได
มีระบบเครือขายพรอม
อุปกรณกระจายการทํางาน
จํานวน ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเสร็จแลว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๔ ดําเนินการเชาระบบเครือขายพรอมอุปกรณกระจายการทํางาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
มีผลดําเนินการ คือ ดําเนินการบํารุงรักษา ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
งวดที่ ๕ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๖ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๗ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๘ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๙ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๐ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๐ ๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนที่ชํารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓

มีจํานวนครุภัณฑคอมพิ วเตอรเพื่อทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีชํารุดและ
เริ่มเสื่อมสภาพ

-

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 3๑ สิงหาคม 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. จัดซื้อครุภัณฑตามกระบวนการ
๓. สงมอบและติดตั้งครุภัณฑ
๔. ตรวจรับครุภัณฑพรอมใชงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล(พรอม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสํานักงาน)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (ขนาด 3500 ANSI Lumens)

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๓
ตั้งแต พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่ชํารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
-

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑตามกระบวนการ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๑ กิจกรรมที่ ๓ สงมอบและติดตั้งครุภัณฑ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑพรอมใชงาน มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว ตามหนังสือที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๒ ๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรแมขายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อหนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนที่ชํารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

ตัวชี้วัด
มีจํานวนระบบคอมพิวเตอรแมขายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๘ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) จัดซื้อครุภัณฑตามกระบวนการ
๓) สงมอบและติดตั้งครุภัณฑ
๔) ตรวจรับครุภัณฑพรอมใชงาน
- ระบบคอมพิวเตอรแมขายแบบ Hyper Converged
Infrastructure พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 3 Node (จํานวน ๑ ระบบ)
- อุปกรณกระจายสัญญาณคอมพิวเตอรเสมือน
- อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall)
แบบที่ ๒
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (Core Switch)

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๓
ตั้งแต พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓
ตั้งแต กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๒,๐๗๕,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีจํานวนระบบคอมพิวเตอรแมขายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
๑ ระบบ
-

- ๓๓ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑตามกระบวนการ มีผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแลว
กิจกรรมที่ ๓ สงมอบและติดตั้งครุภัณฑ มีผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑพรอมใชงาน มีผลดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแลวตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๔ ๑๑. โครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหนวยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค
๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและบริการ รวมถึงเรื่องรองเรียนตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว
๓. การใหบริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเขาและการโทรออก รวมทั้งสามารถ
โอนสายไปยังเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายไดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออํานวยความสะดวกและลดคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมาติดตอกับสวนราชการโดยตรง
5. ลดคาใชจายดานการลงทุนที่ซ้ําซอนของภาครัฐ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการ
คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔.๐
(ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป โดยจัดทําสัญญาจาง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓ และ ๒. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สัญญาจางครั้งที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ การใหบริการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐ ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
เพื่อประชาชน
สัญญาจางครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ การใหบริการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ เมษายน 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐ ๑ เมษายน 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๓
เพื่อประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและผูปฏิบัติงาน GCC 1111
โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจางครั้งที่ ๑
จํานวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจางครั้งที่ ๒
จํานวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ๓๕ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการ
(สัญญาจางครั้งที่ ๑)

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๗๗
ไมนอยกวา ๔.๐
(ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน (สัญญาจางครั้งที่ ๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การใหบริการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC
1111)
ผลการดํ า เนิ น การ คื อ มี ก ารให บ ริ ก ารข อ มู ล หน ว ยงานของรั ฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส ว นราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหนวยงานอิสระ ๓ หนวยงาน คือ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดใหบริการ จํานวน ๙๕ จุด ผล
การดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีการใหบริการขอมูลภาครัฐแกประชาชน รวมจํานวน
๕๓๓,๐๖๙ สาย ใหขอมูลผานชองทางเว็บ แชท (Web Chat) จํานวน ๔,๐๓๒ ครั้ง ให ขอมูลผานระบบ Voice bot
จํานวน ๙๗,๑๗๓ ครั้ง ตอบกระทู Pantip จํานวน ๖๔๙ กระทู ตอบในกลองขอความ Pantip จํานวน ๒๙๙ ขอความ
และตอบในกลองขอความ Facebook จํานวน ๒๖ ขอความ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ผลการดํ า เนิ น การ คื อ มี การประชาสั มพั นธ โครงการศู นย บริ การข อมู ลภาครั ฐเพื่ อประชาชน (GCC 1111)
และขอมูลขาวสารของภาครัฐที่สําคัญผานชองทางตางๆ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทางสื่อออนไลน
๑. เว็ บ ไซต (www.gcc.go.th) จั ด ทํ าข อ ความประชาสั ม พั น ธ ผ านเว็ บ ไซต ได แ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ
ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนยบริการขอมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จํานวน ๔๗๖ ขอความ
๒. โซเชียลเน็ตเวิรค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทําขอความประชาสัมพันธและขอมูลขาวสารของ
หนวยงานภาครัฐผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรคของโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ไดแก
Facebook จํานวน ๒,๐๒๒ ขอความ Twitter จํานวน ๒,๐๒๒ ขอความ โดยดําเนินการโพสตขอมูล ขาวสารทั่วไป
รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ และขอมูลที่อยูในความสนใจของประชาชนในแตละชวงเวลา
รวมทั้งการจัดกิ จกรรมเพื่อสรางการมี สวนรวมระหวางประชาชนกับ ศูน ยบ ริการขอมู ลภาครัฐเพื่ อประชาชน (GCC
1111) ผาน Facebook Fanpage และเว็บไซต Pantip.com
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ผูปฏิบัติงาน GCC 1111
ผลการดํ า เนิ น การ คื อ ดํ าเนิ น การจั ด สั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “สานสั ม พั น ธ เครื อ ข า ยภาครั ฐ GCC 1111
ป ๒๕๖๓” ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพฯ โดยมีผูประสานงาน
โครงการ GCC 1111 จากหนวยงานภาครัฐเขารวมสัมมนาฯ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

- ๓๖ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๗ ๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหนวยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ และระลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ
พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีสิน ทร มหาวชิร าลงกรณ พระวชิร เกล า
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ
๒. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงดานตาง ๆ
๓. เพื่ อ ส งเสริ ม ให เหล า ข าราชการ พนั ก งาน และเจ าหน า ที่ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
รวมเรียนรูและนอมนําเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดํารัสไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ โครงการน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งใน
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิ จ กรรมที่ ๒ โครงการน อมรํ าลึ ก ในพระมหากรุณ าธิคุ ณ เนื่อ งในวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
กิ จ กรรมที่ ๓ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สุ ทิ ด า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยละ ๘๐

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิ จ กรรมที่ ๕ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๓๘ โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ.256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙00,000 บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
รอยละ ๘๐ รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ โครงการนอมรําลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร มีผลการดําเนิน การ คือ เมื่อวัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๒
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยไมไดใชงบประมาณ
กิ จ กรรมที่ ๒ โครงการน อ มรํ า ลึ ก ใน พระมหากรุณ าธิคุ ณ เนื่ อ งในวัน คล า ยวัน สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 มีผลการดําเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
กิ จ กรรมที่ ๓ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี
มี ผ ลการดํ า เนิ น การ คือ เมื่ อวั น ที่ ๑ มิ ถุน ายน 256๓ วัน ที่ 3 มิถุน ายน 256๓ และวัน ที่ ๒๓ มิถุน ายน ๒๕๖๓
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีผลการดําเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 256๓ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 256๓ ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
มีผลการดําเนินการ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๙ ๑๓. โครงการการเปนขาราชการและพนักงานราชการที่ดี
ชื่อหนวยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการบรรจุใหมที่อยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่ อ เสริ ม สร า งการทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม มี สัม พั น ธภาพที่ ดี ก อ ให เกิ ด การประสานสามั ค คี ทั้ งภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยละ ๙๙

๑. รอยละขาราชการบรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผานการอบรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. รอยละขาราชการบรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
รอยละ ๙๙
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผานการอบรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (ครั้งที่ ๒)
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยแบงระยะเวลา
การดํ า เนิ น งานเป น ๒ ครั้ ง คื อ ครั้ ง ที่ ๑ ระหว า งเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ – เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่ ๒
ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
จัดทําแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเปนขาราชการที่ดี
ตุลาคม ๒๕๖๒
ดําเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทํา (ราง) โครงการฝกอบรม/กําหนดการ พรอมกับขออนุมัติดําเนินการ/
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
มกราคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารวางและเครื่องดื่ม
มกราคม ๒๕๖๓
๔. ดําเนินการฝกอบรม
มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดําเนินโครงการการเปนขาราชการที่ดี
กุมภาพันธ ๒๕๖๓

- ๔๐ กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทํา (ราง) โครงการฝกอบรม/กําหนดการ พรอมกับขออนุมัติดําเนินการ/
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารวางและเครื่องดื่ม
๔. ดําเนินการฝกอบรม
๕. สรุปผลการดําเนินโครงการการเปนขาราชการที่ดี

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ.256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,109,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. รอยละขาราชการบรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผานการอบรม
ตามระยะเวลาที่กําหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. รอยละขาราชการบรรจุใหมที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผานการอบรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (ครั้งที่ ๒)

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
รอยละ ๙๙
รอยละ
๑๐๐
รอยละ ๙๙

รอยละ
๑๐๐

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กิจกรรม
จัดทําแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเปนขาราชการที่ดี
ดําเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทํา (ราง) โครงการฝกอบรม/กําหนดการ พรอมกับขอ
อนุมัติดําเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารวางและเครื่องดื่ม
๔. ดําเนินการฝกอบรม
๕. สรุปผลการดําเนินโครงการการเปนขาราชการที่ดี

ผลการดําเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๒
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒
ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖2
ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๖2
ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 20 - 26 มกราคม ๒๕๖๓
ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๓

- ๔๑ กิจกรรม

ดําเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทํา (ราง) โครงการฝกอบรม/กําหนดการ พรอมกับขอ
อนุมัติดําเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารวางและเครื่องดื่ม
๔. ดําเนินการฝกอบรม
๕. สรุปผลการดําเนินโครงการการเปนขาราชการที่ดี

ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน ก.พ. เปนผูดําเนินการแบบออนไลน
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย กก. ขอ
อนุมัติกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการดังกลาว
เมื่อ มิถุนายน 2563
สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปผลการดําเนินโครงการ
สงใหแกสวนราชการตนสังกัด
ของกลุมเปาหมาย เรียบรอยแลว

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
กระบวนการบรรจุ แต งตั้ ง ของส วนราชการในสังกัดกระทรวงดําเนิน การในชวงเวลาที่แตกตางกัน ทําให
สวนราชการสงขอมูลขาราชการกลุมเปาหมายใหหนวยที่จัดลาชา ทําใหการเสนอขอนุมัติโครงการลาชาไปดวย
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๒ ๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ชื่อหนวยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมตอและสอดรับกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐
๒. เพื่ อให เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรีย นรู ประสบการณ ระหวางขาราชการที่เขารับ การฝกอบรมด วยกัน หรื อ
ระหวางขาราชการกับวิทยากร สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน ตลอดจนสรางเครือขายในการทํางานรวมกัน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓

รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ไมนอยกวา 1 องคความรู
สังคมจํานวนองคความรูที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การสงขาราชการระดับผูบริหารเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน
๑ ตุลาคม 256๒ ภายนอก ในหลักสูตรที่จําเปน (ทั้งมีและไมมีคาใชจาย)
๓๐ กันยายน 256๓
กิจกรรมที่ ๒ การสงขาราชการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
๑ ตุลาคม 256๒ (ทั้งมีและไมมีคาใชจาย)
๓๐ กันยายน 256๓
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการและ
๑ ตุลาคม 256๒ เจาหนาที่ในสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม
๓๐ กันยายน 256๓
โครงการใชงบประมาณ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับ จัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,423,4๐๐ บาท และถูกปรับ ลด
เพื่ อนํ างบประมาณไปจั ดทํ า รา งพระราชบั ญ ญั ติ โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป น การสงคื น
งบประมาณตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ ก ารโอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป ๒๕๖๓ จํ านวน
1,000,000 บาท คงเหลือ 1,423,4๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ไมนอยกวา 1 องคความรู
และสังคมจํานวนองคความรูที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
1 องคความรู
ตัวชี้วัด

- ๔๓ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
การสงขาราชการระดับ
ผูบริหารเขารับการฝกอบรม
กับหนวยงานภายนอก
ในหลักสูตรที่จําเปน

กิจกรรมที่ ๒
การสงขาราชการเขารับการ
ฝกอบรมเฉพาะดานและทั่วไป
กับหนวยงานภายนอก

กิจกรรมที่ ๓
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาที่ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลัก
และทักษะเสริม

ผลการดําเนินการ

มีคาใชจาย
๑) หลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผต.ปยนุชฯ/ ผต.พลวรรธนฯ)
๒) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) (ผต.คนึงนิจฯ)
๓) โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ
ประจําป ๒๕63
(ทสส.อังคณาฯ / ผช.ปดศ.กอบสิริฯ) (สํานกงาน ก.พ. ยกเลิก)
๔) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผอ.สมศรีฯ)
มีคาใชจาย
๑) โครงการอบรมการปองกันความปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 18
(CDIC 2019) (ผอ.สมศรีฯ / น.ส.ชิดใจฯ)
๒) โครงการประกาศนีบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจําป
งบประมาณ 2563 หลักสูตร Fundamental รุนที่ 1 (น.ส.อารยาฯ /
น.ส.เกศราฯ ตส.)
๓) โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-CPP) (นายวิชญศรุตฯ / นายรณวิทยฯ /
น.ส.ปภาอรฯ / น.ส.จันทรจิราฯ กพส.กก.)
๔) หลักสูตร ผูชวยผูตรวจราชการมืออาชีพ ประจําป 2563 (น.ส.สุคนธฯ ยศ.)
๕) หลักสูตรงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธดิจิทัล รุนที่ 17 (น.ส.อุมาพรฯ กก.)
๖) หลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระดับตน
รุนที่ 8 (นายอาทรฯ .กก.)
๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 50 (น.ส.อภิสราฯ กม.)
๑) โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดําเนินงานของ ดศ.
และสวนราชการในสังกัดใหแกนักเรียนทุนรัฐบาล
๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
๓) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Inforgraphic
๔) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน Digital Transformation ของ สป.ดศ.
ปงบประมาณ 2563
๕) โครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงสูสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต” ของ สป.ดศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร "องคกร
Smart คน Active"

- ๔๔ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ดวยเหตุการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนตนมา
กระทบตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐0 ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐0 ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๕ ๑๕. โครงการจั ด จ า งที่ ป รึ กษาเพื่ อจั ด ทํ าหลั กสูต รนั ก บริห ารดิ จิทั ลระดับ กลาง กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสังคม (นบก.ดศ.)
ชื่อหนวยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค
1. เพื่อให สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
๒. เพื่อใหบุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคลองกับ Competency ตามที่ ก.พ. กําหนด
๓. เพื่อใหที่ปรึกษาทดลองการใชหลักสูตรและประเมินผลการฝกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม
(Behavior Evaluation)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทําหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
1 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการ / รายละเอียด TOR
ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2. ขออนุมัติดําเนินโครงการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
3. ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
4. ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
5. ดําเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กําหนดใน TOR
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
6. เสร็จสิ้นโครงการ
กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. 256๓
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,323,0๐๐.- บาท และถูกปรับลดจาด พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
300,000.- บาท คงเหลือ 2,023,0๐๐.- บาท
งบประมาณตามสั ญญาจ างและใช จริ ง จํ านวน 1,860,000.- บาท โดยที่ ปรึ กษาฯ ดํ าเนิ นการโครงการตาม
ขอบเขตงาน TOR ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔

- ๔๖ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ผลที่ได
เปาหมาย
ผลที่ได
1 หลักสูตร
-

ตัวชี้วัด
สามารถออกแบบ พั ฒ นาและจั ดทํ าหลักสูตร “นั กบริห ารดิ จิทั ล
ระดั บ กลาง” กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสังคม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

กิจกรรม
๑) จัดทํารางโครงการ/รายละเอียด TOR
๒) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
๓) ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ
๔) ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
๕) ดําเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กําหนดใน TOR
๖) เสร็จสิ้นโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ลงนามสัญญาจางแลว
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖4
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖4
มกราคม ๒๕๖4

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ขออนุมัติป รับลดงบประมาณ เพื่อนํ างบประมาณไปจัดทํ ารางพระราชบัญ ญั ติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนการสงคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑการโอนงบประมาณ
รายจ ายประจํ าป 2563 ทํ าให ค ณะกรรมการจั ด ทํ าข อ กํ า หนดและขอบเขตงาน (TOR) จะต อ งพิ จ ารณา TOR
และราคากลางอีกครั้ง เพื่อใหครบถวนตามขั้นตอน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๕0 ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๕0 ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๗ ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เปาประสงค 3 ทุกภาคสวนมีความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ป 2563
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
ไมนอยกวา
ปท. /ปอท./
กฎ ระเบี ย บ /ป ระกาศ /ม าต รการ/
2 เรื่อง
สคส./สกมช./
มาตรฐาน/ความรวมมือดานในประเทศ
กม. / ตป. /
และต า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ศท.
เสริ ม สร า งความมั่ น คงปลอดภั ย และ
ความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2. รอยละความสําเร็จของเรื่องที่ใหบริการ
รอยละ 90
ปอท. ปท.
ป องกั นหรื อป องปราม และอํ านวยความ
ยุติธรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการตรวจพบ
รอยละ 5
ปอท.
เว็บไซตที่ไมเหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดย
ใชเครื่องมือที่ทันสมัย
4. จํ า นวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/
ไมนอยกวา
กส.
มาตรฐาน/ความรวมมือดานวิกฤตสื่อสาร
1 เรื่อง
มาตรการ / กลยุทธ
1. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยูในปจจุบันใหทันสมัย และ
เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความรวมมือทั้งในประเทศ และระหวางประเทศเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สงเสริมใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
4. เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ
มีแผนงาน/โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ ๓ จํานวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินงาน ดังนี้
ความกาวหนา
ที่
โครงการ
หนวยงาน
(รอยละ)
1 การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และประกาศที่ เกี่ ยวข องกั บ การ
กม.
100
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
100
2 โครงการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สกมช.
ไซเบอรแหงชาติ (NCSA)
3 โครงการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สคส.
100
4 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
ปท.
80
5 โครงการคาบํารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจนหลักฐานทาง
ปท.
100
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการดานสังคม

- ๔๘ ที่

โครงการ

หนวยงาน

6
7

โครงการศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม (Fake News)
โครงการฝ กอบรมเพิ่ มประสิทธิภาพให กับ ขาราชการตํ ารวจเพื่ อปรับ ความรู
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอาชญากรรมคอมพิวเตอร
โครงการอบรมพนั ก งานสอบสวนและบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการประชาชน
โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม รูเทาทันภัยไซเบอร (จาฮูกสอนเด็ก)
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซตที่มีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลาย
โครงการจัดหาชุดอุปกรณวิเคราะหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการจัดหาระบบสืบ ค น เสี ย งในคลิป วิดีโอ วิเคราะห ขอมูล อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
โครงการจั ด ทํ าศู น ย ต รวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานคอมพิ ว เตอร แ ละหลั ก ฐาน
ทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center)

ปท.
บก.ปอท.

ความกาวหนา
(รอยละ)
40
100

บก.ปอท.

100

บก.ปอท.
บก.ปอท.
บก.ปอท.
บก.ปอท.

100
20
100
100

บก.ปอท.

-

8
9
10
11
12
13

(ไมนํามาคํานวณ)

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

14 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางเทคโนโลยี บก.ปอท.
(ไมนํามาคํานวณ)
ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

15 โครงการอบรมครูไซเบอร

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

บก.ปอท.

-

(ไมนํามาคํานวณ)

16 โครงการอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ ข า ราชการตํ ารวจด านการสื บ สวน บก.ปอท.
(ไมนํามาคํานวณ)
สอบ ส วน แล ะป ราบ ป ราม อาชญ ากรรมทางเทคโนโลยี ทั่ วประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการประชาชน
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

17 โครงการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพข า ราชการตํ า รวจในการป อ งกั น และ บก.ปอท.
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563)

18 โครงการเชาระบบวิทยุ โทรคมนาคมรองรับ การสื่อสารรอง สํ าหรับผู บริห าร
ประเทศและหัวหนาหนวยงานระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค

-

(ไมนํามาคํานวณ)

กส.

100

รวม

87.69

- ๔๙ ๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และประกาศที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหนวยงาน
กองกฎหมาย (กม.)
วัตถุประสงค
การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย
และความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ

ป พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ เรื่อง

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ เรื่อง

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป เริ่ม ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอรางกฎหมาย/ปรับแกไขกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
เห็นชอบในหลักการ
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช/ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณ - ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน - บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
ป พ.ศ. ๒๕๖๒
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได
จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
๔
๓
๒
๔
๑
๓
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสนอรางกฎหมาย/ปรับแกไขกฎหมาย
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว

- ๕๐ กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช/ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากกฎหมายแตละฉบับมีสาระสําคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงตองพิจารณาโดยรอบคอบและใหสอดคลองกัน
เพื่อใหกฎหมายแตละฉบับเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
หลายขั้นตอน จึงอาจสงผลใหการดําเนินการมีความลาชา
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๑ ๒. โครงการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (NCSA)
ชื่อหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สกมช.)
วัตถุประสงค
เพื่ อ การผลั ก ดั น ให มี น โยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรว มมื อ
ด า นในประเทศ และต า งประเทศ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเสริ ม สร า งความมั่ น คงปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรวมมือดาน
ในประเทศ และตางประเทศ ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด

คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ไมนอยกวา ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป เริ่ม ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุด 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. สนับสนุน ดานงานธุรการ ดานงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป
ของสํานักงาน และดานงานภารกิจตามที่ พรบ. กําหนด
๒. สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.)
๓. สนับสนุนดานงานจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (กกม.)
๔. สนับสนุนดานงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กบส.)
๕. สนับสนุนดานงานจัดประชุมของคณะอื่นๆ ตามที่ กมช. กกม. และ กบส. แตงตั้ง

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ –
เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท

- ๕๒ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรวมมือ
ดานในประเทศ และตางประเทศ ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
ไมนอยกวา ๕ เรื่อง
๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรม ทั้งหมดจํานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุน ดานงานธุรการ ดานงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน และดานงาน
ภารกิจตามที่ พรบ. กําหนด
ผลการดําเนินการ คือ
๑. การจัดทํารางระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ
๒. จัดประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กับหนวยงาน CII และหนวยงาน
กํ า กั บ ดู แ ลทั้ ง ๖ ด า น รวม ๘ ครั้ ง (ในช ว งปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ - เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๓) และจะนํ า ผล
ที่ไดเสนอตอ กกม. พิจารณาตอไป (คาดวาชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
๓. การจั ด ทํ ารางแผนปฏิ บั ติ การระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานั กงานฯ รางคําขอ
จั ด กลุ ม องค ก ารมหาชน ร า งโครงสร า งสํ า นั ก งาน ร า งแผนอั ต รากํ า ลั ง ร า งข อ มู ล เพื่ อ เสนอของบทุ น ประเดิ ม
และรางระเบียบ/ขอบังคับ/ระเบียบของสํานักงาน เพื่อนําเสนอตอ กบส.พิจารณา
๔. การประชุ ม หารื อ แนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร กั บ หน ว ยงาน CII
กลุมความมั่นคงของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕ การจัดงาน Cybersecurity Knowledge Sharing เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๖. การดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น งานวิ เ คราะห ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและประเมิ น ค า งาน
เพื่อประกอบการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
๗. การดําเนินการจางที่ปรึกษาการดําเนินการวิเคราะหกรอบโครงสรางเงินเดือนและลักษณะงานของ
บุคลากรของ สกมช.
๘. การดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทํากฎหมายลําดับรอง ภายใตพระราชบัญญั ติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. การดํ า เนิ น การจ า งดํ า เนิ น งานออกแบบสถาป ต ยกรรมภายในอาคารเพื่ อ ประกอบการจั ด ตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
๑๐. การจางดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.)
ผลการดําเนินการ คือ
๑. จั ด ประชุ ม กมช. จํ านวน ๒ ครั้ ง (ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๓ วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓)
๒. เตรียมการจัดประชุม กมช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

- ๕๓ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม)
ผลการดําเนินการ คือ มีการจัดประชุม กกม. จํานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อการประชุม กกม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กบส.)
ผลการดําเนินการ คือ จัดประชุม กบส. จํานวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และ ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะอื่นๆ ตามที่ กมช. กกม. และ กบส. แตงตั้ง
ผลการดําเนินการ คือ
๑. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
ด า นความมั่ นคงปลอดภั ยไซเบอรและคณะกรรมการบริหารสํ านั กงานคณะกรรมการการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ย
ไซเบอร จํ านวน ๕ ครั้ ง (ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวั นที่ ๑๐ มี นาคม ๒๖๓ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อวั นที่ ๒๐ มี นาคม ๒๕๖๓
ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๒. การจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรแห งชาติ จํ านวน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อวัน ที่ ๓๐
กรกฎ าคม ๒ ๕ ๖ ๓ ครั้ ง ที่ ๓ /๒ ๕ ๖ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๘ สิ ง หาคม ๒ ๕ ๖ ๓ และครั้ ง ที่ ๔ /๒ ๕๖ ๓ เมื่ อ วั น ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๓)
๓. รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น ให มี น โยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/
มาตรฐาน/ความรวมมือดานในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด
๔. ปจจุบั น คณะกรรมการการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยไซเบอรแห งชาติ (กมช.) ไดออกระเบี ยบ/
ประกาศที่เกี่ยวของแลว จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก
๑) ระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ
ก ารส รรห าก รรม ก ารผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน ค ณ ะก รรม ก ารกํ ากั บ ดู แ ล ด าน ค วาม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ยไซ เบ อ ร
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
๒) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณ ะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
๓) ประกาศคณะกรรมการการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร แห งชาติ เรื่ อง แต งตั้ ง
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร (ประกาศ ณ วั น ที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๔ ) ป ระกาศค ณ ะกรรม การการรั ก ษ าความมั่ น คงป ล อด ภั ยไซเบ อร แ ห งช าติ
เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (ประกาศ ณ วันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๓)
๕) ประกาศสํ านั กนายกรัฐ มนตรี เรื่อง แต งตั้งกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

- ๕๔ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ขั้ น ตอนต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจัด ตั้ งสํานั ก งานคณะกรรมการการรักษาความมั่ น คงปลอดภั ย แห งชาติ
(สกมช.) มีห ลายขั้นตอน ซึ่งแต ละขั้นตอนจะตองดําเนินการตามลําดับ บางเรื่องตองดําเนินการให แลวเสร็จภายใน
กํ า หนดระยะเวลาเร ง รั ด และบางเรื่ อ งมี ป จ จั ย ภายนอกที่ ไม ส ามารถควบคุ ม ได เ ข า มาเกี่ ย วข อ งจึ ง ทํ า ให เ กิ ด
ความล า ช าไม เป น ไปตามแผนการดํ าเนิ น งานที่ กํ าหนดไว ทั้ งนี้ สกมช. ได มี ก ารปรับ เปลี่ ย นแผนการดํ าเนิ น งาน
และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค อาทิ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยดําเนินการในเรื่อง
ที่มีความสําคัญและเรงดวนกอน เปนตน
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๗๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๕ ๓. โครงการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ชื่อหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (สคส.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ มี ห น ว ยงานที่ ทํ าหน าที่ กํ ากับ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การงานที่ เกี่ ย วกั บ การคุ มครองข อมู ล ส ว นบุ ค คล
ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณ ะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล คณะกรรมการผู เ ชี่ ย วชาญ และคณ ะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรวมมือดานใน
ประเทศ และตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

คาเปาหมายป
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไมนอยกวา ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
จัดทํานโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/
ความรวมมือดานในประเทศ และตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท (ปรับลดการใชจาย
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท เพื่อนําไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลั ก เกณฑ และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๓๓๗,๘0๐ บาท)
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จํานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรวมมือ
ดานในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
ไมนอยกวา
๓ เรื่อง
๒ เรื่อง

- ๕๖ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรม จั ด ทํ า นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร ว มมื อ
ดานในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผลการดําเนินการ คือ
๑. ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๒. พระราชกฤษฎี กากํ า หนดหน ว ยงานและกิ จ การที่ ผู ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ คคลไม อ ยู ภ ายใต บั งคั บ
แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองข อมู ลส วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั น ที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. ประกาศกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม เรื่ อง มาตรฐานการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของข อมู ล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. เนื่ อ งจากช ว งระยะเวลาที่ ดํ า เนิ น การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ตามมาตรา ๙๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู ระหวางที่ มีการแต งตั้ งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา จึงทําใหมีผ ลกระทบตอการนําเสนอ
หลั กเกณฑ และวิธีการสรรหาบุ คคลเพื่ อแตงตั้ งเป น ประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรร
หาประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติฯ ซึ่งสงผลใหการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภ ายในกํ า ห นดระยะเวลาเร ง รั ด ตามมาตรา ๙ ๑
แหงพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําหนาที่คณะกรรมการคุมครองขอมูล
ส ว นบุ คคล ได นํ า เรี ย นป ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล า วต อ คณะรั ฐ มนตรี ฯ เพื่ อ โปรดทราบ โดยคณะรั ฐ มนตรี ฯ
มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมทํ า หน า ที่ ค ณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล
ส ว นบุ ค คล ได เสนอเรื่ อ งต อ คณะรั ฐ มนตรี ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีฯ มีมติอนุมัติแตงตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย
ภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จะเรงดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯ กําหนด เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามลําดับตอไป
๓. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมทํ า หน า ที่ ค ณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล
ส ว นบุ ค คลได รั บ การจั ด สรรงบประมาณป ๒๕๖๓ จํ า นวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท ปรั บลดการใช จ ายงบประมาณป
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อนําไปจัดทํารางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลื อ ๕,๓๓๗,๘0๐ บาท
โดยงบประมาณส ว นใหญ เป น ค า ตอบแทนเพื่ อ ใช ในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ
ตามพระราชบั ญ ญั ติฯ เนื่ องด วยป ญ หาและอุป สรรคดังที่ กลาวมาขางตน ทํ าให ที่ ผานมามีการใชจายงบประมาณ
ไปเพี ย งบางส ว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารใช จ า ยงบประมาณเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล

- ๕๗ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําหน าที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดนําเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ภายใต โครงการนี้ ม าดํ า เนิ น กิ จ กรรมจั ด ทํ า แผนแม บ ทการดํ า เนิ น งานด า นการส ง เสริ ม และการคุ ม ครองข อ มู ล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อใหประเทศไทยมีแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนภารกิจที่
สําคัญประการหนึ่งซึ่งกําหนดไวในหนาที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
๔. ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ที่ กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองข อ มู ล
สวนบุคคลตองจัดทํารางแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่สอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ รวมทั้งรางแผนแมบทและมาตรการแกไขปญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติฯ ที่กําหนดใหคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่
และอํานาจในการจัดทําแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่สอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรช าติ และแผนระดั บ ชาติ ที่เกี่ย วข อง เพื่อเสนอต อคณะกรรมการดิ จิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐0 ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐0 ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๘ ๔. โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
ชื่อหนวยงาน
กองปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อมีศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในการเฝาระวังวิเคราะหการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อมีบุคลากรพรอมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝาระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจนหลักฐาน
งานดานกฎหมาย และภาษาในการนํ าเทคโนโลยีที่จะทําให การใชงานเพื่อสืบ คนเป นไปไดรวดเร็วมีหลักฐานในการ
รวบรวมขอมูลหาผูกระทําความผิดตามกฎหมายได
๓. เพื่อเชาใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตและระบบงานสนับสนุนการดําเนินการเฝาระวังการจัดเก็บหลักฐาน
และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคําสั่งศาลใหระงับการเผยแพรแลว
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ศูนย

มีศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ป เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจาง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท

- ๕๙ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เปาหมาย
๑ ศูนย

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลที่ได
อยูระหวางดําเนินการ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดําเนินการ คือ อนุมัติโครงการแลว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดําเนินการ คือ อนุมัติ TOR แลว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจาง
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดําเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจางฯ แลว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบรอยแลว อยูระหวางการเบิกจายเงิน
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดําเนินการ คือ อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ*
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๘๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๘๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๐ ๕. โครงการคาบํารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
การใหบริการดานสังคม
ชื่อหนวยงาน
กองปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อการบํารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ/โปรแกรมฯ สําหรับงานตรวจพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ ชุดอุปกรณตรวจพิสูจนโทรศัพทมือถือ
โปรแกรมตรวจพิสูจนหลักฐานคอมพิวเตอร เปนตน
๒. เพื่อใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเปนหนวยงานการใหบริการดานการตรวจวิเคราะห
และพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
บํารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจนหลักฐาน พรอมไลเซนส

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
๗ รายการ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ เมษายา ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทํา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจาง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
บํารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจนหลักฐาน
พรอมไลเซนส

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
๗ รายการ
๗ รายการ

- ๖๑ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดําเนินการ คือ อนุมัติโครงการแลว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทํา TOR
ผลการดําเนินการ คือ จัดทํา TOR แลว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจาง
ผลการดําเนินการ คือ เรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดําเนินการ ลงนามในสัญญาจางฯ แลว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจายรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจายรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเสนอ กก. เบิกจายรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ ๒ ตามกําหนด แตเอกสารประกอบการสงมอบงานยังไมถูกตองครบถวน
คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดดําเนินการแจงใหผูรับจางแกไข
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๒ ๖. โครงการศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม (Fake News)
ชื่อหนวยงาน
กองปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนศูนยรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห เนื้อหา ขอมูลและขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอรเน็ตและ
เครือขายสังคม อันอาจสงผลกระทบเชิงลบตอสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมื อ
ในการจัดการแกไขและเผยแพรเนื้อหาที่ถูกตองตอสาธารณะ
2) เพื่ อ รั บ แจ ง ข า วและเบาะแสของข อ มู ล เท็ จ ที่ เ ผยแพร อ ยู ในสั ง คม ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด
และมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
3) เพื่อนําเสนอ หรือแจงเตือนแกหนวยงาน และประชาชนถึงขอมูลอันเปนเท็จ
4) เพื่อดําเนินงานการบริหารงานขาวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแตตนตอขาวสาร
เสนทางเผยแพร ตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของ
5) เพื่อมีบุ คลากรพรอมเครื่องมือในการปฏิ บัติงานสนับสนุ น งานด านการวิเคราะห เนื้อหา บริหารการขาว
และรับแจงเตือนผานชองทางตางๆ ภายใตโครงการ และดําเนินการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมไป
ถึงประชาชนและสื่อมวลชน
6) เพื่อใหมีชองทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจงเตือนเรื่องที่มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคงในวงกวาง เชน ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปดศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ศูนย

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจาง
เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘
๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

- ๖๓ โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
๑ ศูนย
๑ ศูนย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดําเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการไดรับอนุมัติแลว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดํ าเนิ นการ คื อ อยู ระหวางดํ าเนิ นการจัดทํ าข อกํ าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เมื่ อวันที่ ๑๕ เมษายน
๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจาง
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดําเนินการ ลงนามในสัญญาจางฯ แลว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจายเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดําเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจายเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดําเนินการ คือ มีผลการดําเนินการ คือ อยูระหวางตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดําเนินการ คือ มีผลการดําเนินการ คือ อยูระหวางตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๘
ผลการดําเนินการ คือ มีผลการดําเนินการ คือ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ ๓,๔ ตามกําหนด แตเอกสารผูรับจางสงมอบงานยังไมถูกตองครบถวน
คณะกรรมการตรวจรับแจงใหแกไข
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๔๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๔๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๔ ๗. โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให กับขาราชการตํารวจเพื่อปรับความรูเกี่ยวกับคอมพิ วเตอรและอาชญากรรม
คอมพิวเตอร
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การทํ างานและข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง กระบวนการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แนวทางในการสื บ สวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมได ซั ก ซ อ มการปฏิ บั ติ พร อ มทั้ ง สรุ ป ป ญ หาและแนวทางแก ไขป ญ หา
ในการปฏิบัติ เพื่อปองกันขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การอบรมมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ซึ่ ง จะเป น ประโยชน
ในการประสานงานในโอกาสตอไป
๔. เพื่ อ ให ผู เข า รั บ การอบรมมี ค วามรู ค วามเข าใจในพระราชบั ญ ญั ติ ว าด ว ยการกระทํ าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
ขาราชการตํารวจมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุนที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุนที่ ๒

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท

- ๖๕ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย
ผลที่ได
รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐

ขาราชการตํารวจมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ เกิดสถานการณเชื้อไวรัส COVID - 19 ยกเลิกเหลือ ๑ รุน
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม ครั้งที่ ๒
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุน จํานวน ๑๔๐ นาย เพื่อนํางบประมาณไปจัดทํารางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการสงคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ
การโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ เปนจํานวนเงิน ๖๐๑,๘๐๐ บาท
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๖ ๘. โครงการอบรมพนั กงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางาน
และการใหบริการประชาชน
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อวิเคราะห ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหา
แนวทางแกไขรวมกันเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่ อ ให ข า ราชการตํ า รวจได มี ส ว นร ว มในการระดมความคิ ด เห็ น ในการปฏิ รู ป ระบบงานสอบสวน
ของหน ว ยงานเสนอแนะแนวทางแก ไ ขป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง สามารถนํ า กรอบแนวทางที่ ไ ด ร ว มกั น
ระดมความคิดเห็นไปแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดตรงตอประเด็นมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให ข า ราชการตํ า รวจผู เ ข า ร ว มโครงการ ได พ บปะ กระชั บ ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรูซึ่งกันและกัน สรางความรักความสามัคคี เปนการสงเสริมการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมกันระดมความคิดเห็น
จํานวน ๑๐๐ นาย
ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหนวยงาน หาแนวทางแกไขปญหา
(จํานวน ๒ รุน รุนละ ๕๐ คน)
อุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงาน

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕6๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. อบรมรุนที่ ๑
๒. อบรมรุนที่ ๒

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖3

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๗๔,๔00 บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม รวมกันระดม
ความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหนวยงาน หาแนวทาง
แกไขปญหา อุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงาน

ป พ.ศ. ๒๕๖๒
เปาหมาย
ผลที่ได
จํานวน ๑๐๐ นาย
จํานวน
(จํานวน ๒ รุน
๕๐ นาย
รุนละ ๕๐ คน)

- ๖๗ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุนที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ ยกเลิกจํานวน ๑ รุน นําสงเงินคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุนที่ ๒
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด สงผลกระทบตอแผนการดําเนินงาน
๒. ป ญ หาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ งไม ส ามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
๓. ขออนุ มัติป รับ ลดเหลื อ ๑ รุน เพื่ อนํ างบประมาณไปจั ดทํ ารางพระราชบัญ ญั ติโอนงบประมาณรายจ าย
ประจํ า ป พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๓ ซึ่ ง เป น การส ง คื น งบประมาณ ตามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี ที่ เ ห็ น ชอบหลั ก เกณ ฑ การ
โอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ เปนจํานวนเงิน ๓๗,๒๐๐ บาท
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๘ ๙. โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม รูเทาทันภัยไซเบอร (จาฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี และสามารถปองกันภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ตในเบื้องตนได สามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปถ า ยทอดให บุ ค คลใกล เ คี ย งได ป ลู ก ฝ ง ค า นิ ย มในการเทิ ด ทู น จงรั ก ภั ก ดี รวมทั้ ง พิ ทั ก ษ และปกป อ งสถาบั น
พระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
รอยละ ๗๕
(จํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจางเหมาใหผูประกอบการดําเนินการฝกอบรม
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และรูเทาทันภัยตางๆ ที่แฝง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
มากับการใชอินเทอรเน็ต การใชเทคโนโลยี และการปลูกฝงคานิยมในการ
เทิดทูน จงรักภักดี พิทักษและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ใหแก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาตางๆ
๔. จัดทําสรุปและการประเมินผลโครงการ
กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภัยที่จะ
เกิดขึ้นจากการใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย ผลที่ได
๑,๒๐๐ คน
-

- ๖๙ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนิการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๐ ๑๐. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซตที่มีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลาย
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให การตรวจสอบเว็ บ ไซต ที่ ถู กป ด กั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยตรวจสอบในทุ ก เว็ บ ไซต แ ละทุ ก ผู ให บ ริ ก าร
ทําสถิติการปดกั้นเว็บไซต สามารถชี้วัดไดชัดเจนวาไดทําการปดกั้นไปจํานวนเทาไหรและป ดกั้น ไปแลวจริงเทาไหร
ให เจ าหน า ที่ ใช เป น พยานหลั กฐานประกอบ โดยมีค วามน าเชื่อ ถือ สามารถระบุ เว็บ ไซตและผูให บ ริการ เป น การ
ประหยั ด เวลาและทรั พ ยากรบุ ค คล สามารถนํ า ทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี ค า ไปทํ าอย างอื่ น ที่ มี ป ระโยชน ม ากกว าการ
มาตรวจสอบการปดกั้นเว็บไซต
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีเว็บไซตที่มาสารถตรวจสอบสถานะการปดกั้นของ
เว็บไซตที่ผิดกฎหมาย ตรวจสอบเจาของผูใหบริการ และจัดทําเปนสถิติ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
1. จัดทํารางขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกําหนด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
3. การบริหารสัญญา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีมีเว็บไซตที่มาสารถตรวจสอบสถานะการปดกั้นของเว็บไซตที่ผิดกฎหมาย
ตรวจสอบเจาของผูใหบริการ และจัดทําเปนสถิติ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย ผลที่ได
๑ ระบบ
-

- ๗๑ รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทํารางขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกําหนด
ผลการดําเนินการ คือ ลงนามทําสัญญาเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดําเนินการ คือ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไมสามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๒๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๒๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๒ ๑๑. โครงการจัดหาชุดอุปกรณวิเคราะหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับ สนุน การตรวจพิ สูจนหลักฐานคอมพิ วเตอรของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใหทันสมัยและเปนปจจุบัน เพื่อใหเจาหนาที่ของ
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะหและพิสูจน
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
ข า ราชการตํ า รวจ กองบั งคั บ การปราบปรามการกระทํ าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ชุดอุปกรณวิเคราะหขอมูล
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีชุดอุปกรณที่ทันสมัย สามารถนํามาสืบคน และ
ทางอิเล็กทรอนิกส
วิ เ คราะห ข อ มู ล จากการตรวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จํานวน 18 รายการ
ที่มีหลากหลายประเภท ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอมูลที่เพียงพอตอการ
นําไปประกอบการดําเนินคดีจากหนวยงานที่รองขอ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
1. จัดทํารางขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
2. ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ างตามขั้ นตอนกระบวนการที่ ทางราชการ
กําหนด
3. การบริหารสัญญา

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๓
มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท

- ๗๓ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ป พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาหมาย
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา ชุดอุปกรณวิเคราะห
ความผิ ดเกี่ ยวกั บ อาชญ ากรรมท างเท ค โน โล ยี ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
มี ชุ ด อุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย สามารถนํ า มาสื บ ค น และ จํานวน 18 รายการ
วิเคราะหขอมูลจากการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ล ากหลายประเภ ท ได อ ย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ข อ มู ล ที่ เพี ย งพอต อ การนํ า ไป
ประกอบการดําเนินคดีจากหนวยงานที่รองขอ

ผลที่ได
ชุดอุปกรณวิเคราะห
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 18 รายการ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทํารางขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกําหนด
ผลการดําเนินการ คือ ลงนามทําสัญญาเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ป ญ หาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ งไม ส ามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๔ ๑๒. โครงการจัดหาระบบสืบคนเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะหขอมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหนวยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดหาระบบสืบคนและติดตามขอมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปดเผยบนระบบเครือขายสังคมออนไลน
ยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุก (Facebook) ที่เปนสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet
Streaming) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะหและจัดทํารายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพรบนเครือขายสังคมออนไลนยู
ทูป (YouTube) หรือเฟซบุก (Facebook) ที่เปนสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet
Streaming) ที่มีการเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมจากขอมูลที่สืบคนมา ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี มีอุปกรณเครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใชในการสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. เป น เครื่ อ งมื อ ในการค น หา รวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น คดี กั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
ระบบสืบคนและติดตามขอมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปดเผยบนระบบเครือขาย
สังคมออนไลน และวิทยุและโทรทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Streaming)
ที่เปนสาธารณะที่สามารถนํามาเปนพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทํางาน
ในเชิงปองกันเหตุได

คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ างตามขั้ นตอนกระบวนการที่
ทางราชการกําหนด
กิจกรรมที่ ๒ บริหารสัญญา

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

- ๗๕ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบสืบคนและติดตามขอมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปดเผยบนระบบเครือขาย
สังคมออนไลนและวิทยุและโทรทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Streaming)
ที่เปนสาธารณะที่สามารถนํามาเปนพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทํางาน
ในเชิงปองกันเหตุได

ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาหมาย ผลที่ได
๑ ระบบ ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกําหนด
ผลการดําเนินการ คือ ลงนามทําสัญญาเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ การบริหารสัญญา
ผลการดําเนินการ คือ ดําเนินการเรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลาชากวากําหนด
๒. ป ญ หาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ งไม ส ามารถ
ดําเนินการโครงการไดตามปกติ
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๖ ๑๓. โครงการเชาระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สําหรับผูบริหารประเทศและหัวหนาหนวยงาน
ระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค
ชื่อหนวยงาน
กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเปนระบบสื่อสารกลางที่สามารถใชติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน
ระดับกระทรวงไดทุกสถานการณ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ป พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใชงาน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา ๑๑๐ เครื่อง
ของหนวยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ๑๑๐ เครื่อง
๑๑๐ เครื่อง
และระบบบริหารจัดการ
และระบบโทรศัพท
เชื่อมโยงเครือขาย
ผานดาวเทียม
๑ ระบบ
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงขายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุม
พื้นที่กําหนด พรอมสงมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน พรอมเอกสารเรียกเก็บคาเชา
ใชบริการใหกับผูเชาหลังจากการใหบริการวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๓ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน พรอมจัดทํารายงานสรุปปญหา
การเชาใช พรอมขอเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน
กิจกรรมที่ ๕ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน พรอมจัดทํารายงานสรุปปญหา
การเชาใช พรอมขอเสนอแนะ ครั้งที่ ๒

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
เมษายน – พฤษภาคม
๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใชงบประมาณ
โครงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจาง หรืองบประมาณสําหรับดําเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท

- ๗๗ สรุปผลการดําเนินงาน
ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลที่ได
เปาหมาย
ผลที่ได
มีระบบวิทยุโทรคมนาคม ไมนอยกวา ครบถวน ไมนอยกวา ครบถวน
๑๑๐
๑๑๐ เครื่อง
รองรับการใชงานของ
และระบบ
หนวยงานระดับกระทรวง เครื่อง
โทรศัพท
ระดับจังหวัด
ผานดาวเทียม

ป พ.ศ. ๒๕๖๕
เปาหมาย
ผลที่ได
ไมนอยกวา ๑๑๐ ครบถวน
เครื่อง และระบบ
บริหารจัดการ
เชื่อมโยงเครือขาย
๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงขายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กําหนด พรอมสงมอบ
เครื่องวิทยุคมนาคม
ผลการดําเนินการ คือ รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบแลว
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน พรอมเอกสารเรียกเก็บคาเชาใชบริการใหกับผูเชาหลังจาก
การใหบริการวิทยุคมนาคม
ผลการดําเนินการ คือ ไดรับรายงานสรุปการใชงานประจําเดือนและรายงานใหผูบริหารทราบแลว
กิ จ กรรมที่ ๓ รายงานสรุ ป การใช ง านประจํ า เดื อ น พร อ มจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ป ญ หาการเช า ใช
พรอมขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการ คือ ไดรับรายงานสรุปการใชงานประจําเดือนและรายงานใหผูบริหารทราบแลว
กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใชงานประจําเดือน
ผลการดําเนินการ คือ ไดรับรายงานสรุปการใชงานประจําเดือนและรายงานใหผูบริหารทราบแลว
กิ จ กรรมที่ ๕ รายงานสรุ ป การใช ง านประจํ า เดื อ น พร อ มจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ป ญ หาการเช า ใช
พรอมขอเสนอแนะ ครั้งที่ ๒
ผลการดําเนินการ ไดรับรายงานสรุปการใชงานประจําเดือนและรายงานใหผูบริหารทราบแลว
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ป ญหาสถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการเขาไปติดตั้ งฯ
จะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหน ว ยงานก อ นให ผู รั บ จ า งฯ เข า ไปติ ด ตั้ ง อี ก ทั้ ง ไม ส ามารถ
จัดฝกอบรมที่โรงแรมไดจึงตองดําเนินการแกไขสัญญา
ความกาวหนาของการดําเนินการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้งโครงการ
มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๘ -

