กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-๒รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
…………………………………………………………………………………
แผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนงาน/โครงการจานวนรวมทั้งสิ้น
๓๘ รายการ ทั้งนี้ มี ๗ โครงการ ที่ได้ยกเลิกสถานะโครงการ เนื่องจาก สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน
ประมาณร้ อ ยละ 10 เพื่ อ น าไปจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2563
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยโครงการ
ดังต่อไปนี้ (ปอท. จานวน ๖ โครงการ และ ตป. จานวน ๑ โครงการ)
๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปอท.)
๒. โครงการจัดทาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital
Forensic Center) (ปอท.)
๓. โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจพิ สู จ น์ พ ยานหลั ก ฐานทางเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
๔. โครงการอบรมครูไซเบอร์ (Training for the trainers) (ปอท.)
๕. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน (ปอท.)
๖. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers) (ปอท.)
๗. โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2 (ตป.)
ดั ง นั้ น จึ ง เหลื อ แผนงาน/โครงการ ของ สป.ดศ. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนทั้ ง สิ้ น
๓๑ รายการ ซึ่ ง ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานของแผนงาน/โครงการต่ า งๆ
โดยวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น จากร้ อ ยละความก้ า วหน้ า เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายโครงการ สรุ ป ได้ ว่ า สป.ดศ.
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ผ ลการด าเนิ น งานในภาพรวมก้ า วหน้ า โดยเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.56
และเมื่อนามาเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ มี ผ ลการดาเนินงานก้า วหน้ ามากที่สุ ดเฉลี่ ยคิ ดเป็น ร้อ ยละ 96.67 และยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดาเนินงานความก้าวหน้าน้อยที่สุด
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.33 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ

-๓แผนภูมแิ สดงร้อยละผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลจาแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้

ร้อยละความก้าวหน้า

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙๖.๖๗
๑๐๐.

๘๗.๖๙

๗๘.๓๓

๘๗.๕๖

๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ความก้าวหน้าเฉลี่ย

ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ : พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานดิ จิ ทั ล และส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) และ
กองการต่างประเทศ (ตป.) ประกอบด้วย ๔ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.33
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) , กองกลาง (กก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 96.67
ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ : เสริ มสร้ างความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) , สานักงานคณะกรรมการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) , สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ,
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) , กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิ ดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และ กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) ประกอบด้วย
๑๘ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.69
รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

-๔ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
เป้าประสงค์ 1 ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ค่าเป้าหมายปี ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
หมายเหตุ
2563
ตัวชี้วดั
1. จานวนผู้ใช้ประโยชน์ต่อ
50,000 คน ศข./ ปอท. วัดจากการขยายโครงข่ายใน 24,700 หมู่บา้ น/
ยอดจากการขยายโครงสร้าง
เน็ตอาสาประชารัฐ/โครงการอินเทอร์เน็ต
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
ความเร็วสูงเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. จานวนนโยบาย/แผน/
ไม่น้อยกว่า
ตป./ยศ.
มาตรการ/มาตรฐาน/ความ
2 เรื่อง
ร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
มาตรการ / กลยุทธ์
1. สนั บสนุ นให้ ประชาชนเข้ าถึ งข้ อมู ลและบริ การที่ เท่ าเที ยมโดยผ่ านโครงข่ ายที่ ทั่ วถึ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
3. บูรณาการการทางานด้านการพัฒนาดิจิ ทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจน
ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกในระดับพื้นที่
4. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพโครงข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตระหว่ างประเทศสู่ การเป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
๒. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
๔ โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีน ด้านความร่วมมือในสาขา
เศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2

หน่วยงาน

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ศข.

85

ศข.
ศข.
ตป.

100
50
(ไม่นามาคานวณ)

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

รวม

78.33

-๕๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจทิ ลั
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน
และทาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider)
รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
๑. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมที่ ๑
การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมที่ ๒
การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
๓. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมที่ ๓
การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

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

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ
กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท

-๖สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
๑. ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๙
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๑
การขยายศักยภาพโครงข่าย
ภายในประเทศ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๒
การขยายความจุโครงข่ายระบบ
เคเบิลใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
-

-

-

Capacity)

๓. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๓
การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิล
ใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

-

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๕

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้มีการดาเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่างๆ
ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกระทรวงฯ อนุมัติรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ดาเนินการขยายความจุงวดที่ ๑ จานวน ๙๘๐ Gbps และ
ขยายความจุงวดที่ ๒ จานวน ๗๙๐ Gbps (รวมเป็น ๑,๗๗๐ Gbps) แล้วเสร็จ และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบ
เคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงฯ
ได้กาหนดให้ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตรา
ค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดาเนินการของ
บริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช้ในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิ ธิการใช้งานโดยขณะนี้ บมจ.
กสท โทรคมนาคม ได้นาสิทธิความจุที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว จานวน ๙๗๐ Gbps
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓)

-๗กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้นาระหว่
้
างประเทศระบบใหม่
ผลการดาเนินการ คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น้า
ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบารุงรักษาระบบ
(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract)
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทาให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซึ่งเงื่อนไขการดาเนินงานภายหลังลงนามจะดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท
โทรคมนาคม จาเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทาให้จาเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มมี ติเห็นชอบการขอ
ปรับแผนงานและงบประมาณในการดาเนินโครงการจากดยขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๓
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๕
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ โดยพื้นที่การดาเนินโครงการได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องรื้อย้ายแนว
สายเคเบิลใต้นาระหว่
้
างสถานีเคเบิลใต้น้าชลี ๑ (เพชรบุรี) และสถานีเคเบิลใต้น้าชลี ๓ (ชลบุรี) ที่เชื่อมโยงกัน
ผ่านระบบเคเบิลใต้น้า PS ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้อุปกรณ์ขยายความจุที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีทั้ง ๒
แห่งนั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ จึงมีความจาเป็นต้องออกแบบ
เส้นทางใหม่และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ได้เตรียมขยายความจุไว้แล้วทั้ง ๒ สถานี
ทาให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องยกเลิกการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้า PS จึงเป็นเหตุจาเป็นให้ต้องพิจารณาออกแบบ
ระบบในส่วนนี้ใหม่มาทดแทน ซึ่งในเบื้องต้นจะต้องจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์สารองเพิ่มเติม
ในเส้นทางเคเบิลที่จัดหามาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดาเนินงานโดย คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบการขอปรับแผนการดาเนินงานและงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ โดยให้
ใช้เงินที่ขยายเก็บไว้ จานวน 216 ล้านบาท เพื่อดาเนินการในปี 2563
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้นาระหว่
้
างประเทศระบบใหม่ มีเงื่อนไขการดาเนินงานภายหลัง
ลงนามจะดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จาเป็นต้องมีระยะเวลาใน
การตรวจรับอีกประมาณ ๒ เดือน ทาให้จาเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับแผนการดาเนินการโดยขอขยายระยะเวลาและงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของข้อตกลงระบบเคเบิลใต้น้า ADC ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบการขอปรับแผนการดาเนินงานและงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ
จากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. 2565 แล้ว
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

-๘๒. โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง
๒. เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนาแสงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและสุขศาลาพระราชทานที่ยังไม่
มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการขยาย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๒ ปี เริ่ม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และสุขศาลา
พระราชทาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
เมษายน ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๙๖,๘๘๔,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ดาเนินโครงการขยาย
๔๐
๘๕
๘๐
๙๕
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

-๙รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินโครงการขยาย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ Big Rock) โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
สายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียน จานวน ๑,๑๘๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และสุขศาลาพระราชทานที่ยังไม่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง จานวน ๔๘๔ แห่ง โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
ซึ่งบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ได้จัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณและการดาเนินการโครงการ
ที่กาหนดให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตพาดสายกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดได้ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จึงได้
ขอปรับแผนการดาเนินงาน โดยกาหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
และส่งมอบงานให้กระทรวงฯ แล้ว ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับไว้ใช้ในราชการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๐ ๓. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลระดับอาเภอให้เป็นกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่าย
ในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป
๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทลั (อสด.) ให้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในการสร้างการรับรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับดิจิทัล และข่าวสารอืน่ ๆ ที่มากับดิจิทัล
๓. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ และอาสาสมัครดิจิทัล
พร้อมระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการทางานที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอาเภอทั่วประเทศ
๘๘๐ อาเภอ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแกนนาอาสาสมัครดิจทิ ัล
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

โครงการใช้งบประมาณ
๑. โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙,๓๕๕,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๙,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีแกนนาอาสาสมัครดิจิทัลในทุกอาเภอทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๘๘๐ อาเภอ

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ และขอแก้ไขสัญญาจ้างดาเนินโครงการฯ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้ไม่สามารถจัดอบรมฯ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามสัญญาฯ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทาสมรรถนะพื้นฐานในการจัดทาหลักสูตรสาหรับฝึกอบรมแกนนาอาสาสมัครดิจิทัล

- ๑๑ ๒. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อจัดทาสมรรถนะพื้นฐานของ อสด. เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรวบรวมความเห็นประมวลเป็นร่างหลักสูตรการพัฒนา อสด. พร้อมส่งให้
หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาร่างหลักสูตรฯ โดยได้รวบรวมความต้องการของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกีย่ วข้อง
กับประชาชนโดยเฉพาะงานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระของภารกิจ/บทบาทหน้าที่ของ อสด. ที่คาดหวังและ
ช่องทางที่ อสด. จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมทั้งจัดทาสื่อการสอน และสร้างเครื่องมือ (แอปพลิเคชัน)
ในการพัฒนา อสด.
ทั้งนี้ จะจัดอบรมแกนนา อสด. จานวน ๘๘๐ คน แบ่งเป็น ๕ รอบ ตามภูมิภาค ในระหว่างเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกจากบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นแกนนาหรือผู้ประสานงาน
ในระดับจังหวัด/อาเภอ และขยายเครือข่าย อสด. ต่อไป โดยแกนนา อสด. จะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน
ในต่างจังหวัด รวมทั้งสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ไม่สามารถ
จัดอบรมฯได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามสัญญา
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2 การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
หมายเหตุ
ปี 2563
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ 80
ทุกสานัก
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ 80
ศปท. และทุกสานัก
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
ไม่น้อยกว่า 1
กก. และทุกสานัก
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้ต่อปี
4. ร้อยละความสาเร็จในการลด
ร้อยละ 7
ศท. และทุกสานัก
การใช้กระดาษ(Paperless)
5. ระดับความสาเร็จในการ
ระดับ 10
กก.
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากค่า
มาตรฐาน
6. จานวนบริการอัจฉริยะ
ไม่น้อยกว่า 1
กก.
บริการอัจฉริยะ (Smart Service)
(Smart Service) ที่กระทรวงฯ
บริการ
หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะ
ให้บริการประชาชนหน่วยงาน
อัตโนมัติที่ผู้รับบริการสามารถได้รับ
ภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึน้
บริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการ
หรือต่อยอดจากเดิม
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
ได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อ
รัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
มาตรการ / กลยุทธ์
1. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทั ล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบ
คลั ง ข้ อ มู ล ระบบศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง การพั ฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ประสาน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
6. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

- ๑๓ มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้

โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
โครงการจ้ างบ ารุ งรั กษา ซ่ อมแซมและแก้ ไขปั ญหาระบบห้ องเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ (Server Room)
๓. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
๕. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๖. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๗. โครงการการจ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา
เอกชน
๘. โครงการการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทางาน
๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๑. โครงการศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ประชาชน (Government
Contact Center : GCC 1111)
๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ศท.
ศท.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
100
100

ศท.
ศท.
ศท.
ศท.

100
100
100
100

ศท.

100

ศท.
ศท.

100
100

ศท.
กก.

100
100

กก.

100

๑๓. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ
๑๕. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทัลระดับกลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)
๑๖. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กก.
กก

100

กก.

50

ปอท.

๐

ที่

แผนงาน/โครงการ

๑.
๒.

หน่วยงาน

100

ไม่นามาคานวณ

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

รวม

๙6.67

- ๑๔ ๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจา
ในการดาเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจาในการดาเนินการเพื่อดูแลและ
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มี สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน
ความพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วดั

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๕๖๙,๙๖๔.๙๕ บาท

- ๑๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง สามารถบริหารจัดการ
สามารถบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และ
จัดการระบบ
ให้มีความพร้อมใช้งาน
เครือข่ายกลางให้มี
คอมพิวเตอร์และ
ความพร้อมใช้งาน
เครือข่ายกลางให้มี
ความพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วดั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
งวดที่ ๔)
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๖ ๒. โครงการจ้างบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อบารุงรักษา ระบบสารองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสาหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room)
รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ของทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังนี้
- ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ารั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้
ปกติ
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

- ๑๗ -

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้
ปกติ
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
Room) สามารถใช้งานได้ปกติ (Server Room) สามารถ
ใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน เสร็จแล้ว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๘ ๓. โครงการการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าดาเนินการบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกลาง ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน ๑๖ รายการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
๒. มีเจ้าหน้าที่ ผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าดาเนินการบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน ๑๖ รายการ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๕๙๕,๐๐๐ บาท

- ๑๙ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งาน
ได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกลางสามารถ เครือข่ายกลางสามารถ
ใช้งานได้ปกติ
ใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๔ ด าเนิ น การจ้ า งบริ ห ารจั ด การระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยกลาง มี ผ ลด าเนิ น การ คื อ
ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จแล้ว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๗ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๙๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๐ ๔. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)
ชั้น ๖-๙ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระบบควบคุมประตู (Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

- ๒๑ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ระบบควบคุมประตู
(Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู
(Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มีผลดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตรวจรับงาน
งวดที่ ๔ แล้ว) ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒ ๕. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบารุงรักษา และพัฒนา
ให้สอดคล้องกับงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทางานได้เป็น
ปกติ
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๒๓ ตัวชี้วดั
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทางานได้เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย 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
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๔ ๖. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบารุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วดั
ระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมสามารถทางานได้เป็นปกติ

ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทางานได้
เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

- ๒๕ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อย 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
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๖ ๗. โครงการการจ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้ างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องระบบฯ ได้รับการ
บารุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทางานได้
เป็นปกติ

ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓. ลงนามในสัญญา
๔. ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๔๔,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
สามารถทางานได้เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

- ๒๗ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการ
จัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๔ ด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาระบบฯ และตรวจรั บ งานฯ มี ผ ลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การ
เสร็จเรียบร้อย 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
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๘ ๘. โครงการการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทางาน
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อเช่าใช้งานอุปกรณ์กระจายการทางานของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทางาน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจาย
การทางาน จานวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท

- ๒๙ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการ
ทางาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
มีระบบเครือข่ายพร้อม
อุปกรณ์กระจายการทางาน
จานวน ๑ ระบบ

ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายพร้อม
อุปกรณ์กระจายการทางาน
จานวน ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายการทางาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มีผลดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
งวดที่ ๕ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๖ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๗ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๘ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๙ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๐ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๑๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๐ ๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชารุดและ
เริ่มเสื่อมสภาพ

-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๗ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 3๑ สิงหาคม 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
๔. ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล(พร้อม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสานักงาน)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด 3500 ANSI Lumens)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๓
ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

- ๓๑ กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๒ ๑๐. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

ตัวชี้วดั
มีจานวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๘ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๓ - สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
๓) ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
๔) ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged
Infrastructure พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จานวน 3 Node (จานวน ๑ ระบบ)
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เสมือน
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ ๒
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๓
ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓
ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๒,๐๗๕,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีจานวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและเพิ่มประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ระบบ
-

- ๓๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ มีผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ มีผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีผลดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
การตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานแล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๔ ๑๑. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหน่วยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถ
โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้าซ้อนของภาครัฐ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐
(ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี โดยจัดทาสัญญาจ้าง ครั้งละ ๖ เดือน คือ ๑. เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓ และ ๒. เริม่ วันที่ ๑ เมษายน 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สัญญาจ้างครัง้ ที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ๑ ตุลาคม 256๒ - ๓๑ มีนาคม 256๓
เพื่อประชาชน
สัญญาจ้างครัง้ ที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ๑ เมษายน 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๓
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ๑ เมษายน 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๓
เพื่อประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๘,๗๕๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐๘,๒๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจ้างครั้งที่ ๑
จานวน ๕๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
สัญญาจ้างครั้งที่ ๒
จานวน ๕๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ๓๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
(สัญญาจ้างครัง้ ที่ ๑)

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

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (สัญญาจ้างครั้งที่ ๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC
1111)
ผลการด าเนิ น การ คื อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล หน่ ว ยงานของรั ฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่ ว นราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จานวน ๙๕ จุด ผล
การดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจานวน
๕๓๓,๐๖๙ สาย ให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บแชท (Web Chat) จานวน ๔,๐๓๒ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านระบบ Voice bot
จานวน ๙๗,๑๗๓ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จานวน ๖๔๙ กระทู้ ตอบในกล่องข้อความ Pantip จานวน ๒๙๙ ข้อความ
และตอบในกล่องข้อความ Facebook จานวน ๒๖ ข้อความ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ผลการด าเนิ น การ คื อ มี การประชาสั มพั นธ์ โครงการศู นย์ บริ การข้ อมู ลภาครั ฐเพื่ อ ประชาชน (GCC 1111)
และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทางสื่อออนไลน์
๑. เว็ บ ไซต์ (www.gcc.go.th) จั ด ท าข้ อ ความประชาสัมพั นธ์ ผ่า นเว็ บ ไซต์ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดาเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จานวน ๔๗๖ ข้อความ
๒. โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่
Facebook จานวน ๒,๐๒๒ ข้อความ Twitter จานวน ๒,๐๒๒ ข้อความ โดยดาเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป
รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ ประชาชน (GCC
1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111
ผลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “สานสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ GCC 1111
ปี ๒๕๖๓” ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสานงาน
โครงการ GCC 1111 จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสัมมนาฯ จานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

- ๓๖ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๗ ๑๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหน่วยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ และระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงด้านต่าง ๆ
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ หล่ า ข้ า ราชการ พนั ก งาน และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสังคม
ร่วมเรียนรู้และน้อมนาเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดารัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๖ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ โครงการน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5
กิ จ กรรมที่ ๓ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐

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

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

๖ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๓๘ โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙00,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมราลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผลการดาเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิ จ กรรมที่ ๒ โครงการน้ อ มร าลึ ก ใน พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีผลการดาเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๓ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี
มีผลการดาเนินการ คือ เมื่ อวันที่ ๑ มิ ถุนายน 256๓ วันที่ 3 มิถุนายน 256๓ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผลการดาเนินการ คือ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 256๓ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 256๓ ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มีผลการดาเนินการ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๙ ๑๓. โครงการการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี
ชื่อหน่วยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการท างานร่ว มกั นเป็ น ที ม มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานสามัค คี ทั้ง ภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๙๙

๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ร้อยละ ๙๙
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 โดยแบ่งระยะเวลา
การด าเนิ น งานเป็ น ๒ ครั้ ง คื อ ครั้ ง ที่ ๑ ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ – เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่ ๒
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ตุลาคม ๒๕๖๒
ดาเนินการครัง้ ที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดาเนินการ/
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
มกราคม ๒๕๖๓
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มกราคม ๒๕๖๓
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
มกราคม ๒๕๖๓
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- ๔๐ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

ดาเนินการครัง้ ที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดาเนินการ/
ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

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

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,109,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ ๙๙

ร้อยละ
๑๐๐

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๒
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖2
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ๒๕๖2
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 20 - 26 มกราคม ๒๕๖๓
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๓

- ๔๑ กิจกรรม
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานวิทยากร/ จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
๓. ประสานเรื่องสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. ดาเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

ผลการดาเนินงาน
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดาเนินการแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดย กก. ขอ
อนุมัติกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เมื่อ มิถุนายน 2563
สานักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการดาเนินโครงการ
ส่งให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด
ของกลุ่มเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดาเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทาให้
ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยที่จัดล่าช้า ทาให้การเสนอขอนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๒ ๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงฯ
ชื่อหน่วยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อและสอดรับกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน หรือ
ระหว่างข้าราชการกับวิทยากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
สังคมจานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
๑ ตุลาคม 256๒ ภายนอก ในหลักสูตรที่จาเป็น (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)
๓๐ กันยายน 256๓
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
๑ ตุลาคม 256๒ (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)
๓๐ กันยายน 256๓
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
๑ ตุลาคม 256๒ เจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม
๓๐ กันยายน 256๓
โครงการใช้งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,423,4๐๐ บาท และถูกปรับลด
เพื่อนางบประมาณไปจัดท าร่างพระราชบัญ ญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ งเป็นการส่งคืน
งบประมาณตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เห็ นชอบหลั กเกณฑ์ การโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน
1,000,000 บาท คงเหลือ 1,423,4๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
และสังคมจานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
1 องค์ความรู้

- ๔๓ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
การส่งข้าราชการระดับ
ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก
ในหลักสูตรที่จาเป็น

ผลการดาเนินการ

มีค่าใช้จ่าย
๑) หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผต.ปิยนุชฯ/ ผต.พลวรรธน์ฯ)
๒) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (ผต.คนึงนิจ
ฯ)
๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ
ประจาปี ๒๕63
(ทสส.อังคณาฯ / ผช.ปดศ.กอบสิริฯ) (สานกงาน ก.พ. ยกเลิก)
๔) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผอ.สมศรีฯ)
กิจกรรมที่ ๒
มีค่าใช้จ่าย
การส่งข้าราชการเข้ารับการ
๑) โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18
ฝึกอบรมเฉพาะด้านและทั่วไป (CDIC 2019) (ผอ.สมศรีฯ / น.ส.ชิดใจฯ)
กับหน่วยงานภายนอก
๒) โครงการประกาศนีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปี
งบประมาณ 2563 หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 (น.ส.อารยาฯ /
น.ส.เกศราฯ ตส.)
๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) (นายวิชญ์ศรุตฯ / นายรณวิทย์ฯ /
น.ส.ปภาอรฯ / น.ส.จันทร์จิราฯ กพส.กก.)
๔) หลักสูตร ผูช้ ่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจาปี 2563 (น.ส.สุคนธ์ฯ ยศ.)
๕) หลักสูตรงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รุ่นที่ 17 (น.ส.อุมาพรฯ
กก.)
๖) หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น
รุ่นที่ 8 (นายอาทรฯ .กก.)
๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 (น.ส.อภิสราฯ กม.)
กิจกรรมที่ ๓
๑) โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดาเนินงานของ ดศ.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
และส่วนราชการในสังกัดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล
ปฏิบัติงานของข้าราชการและ ๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูล
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน
ฝอย
ปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลัก ๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Inforgraphic
และทักษะเสริม
๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Digital Transformation ของ สป.ด
ศ. ปีงบประมาณ 2563

- ๔๔ กิจกรรม

ผลการดาเนินการ
๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต” ของ สป.ดศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร "องค์กร
Smart คน Active"

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา
กระทบต่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๕ ๑๕. โครงการจัด จ้า งที่ป รึก ษาเพื่อจัดทาหลัก สูตรนักบริหารดิจิทัล ระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (นบก.ดศ.)
ชื่อหน่วยงาน
กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สป.ดศ. มีแนวทางในการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรนักบริหารดิจิทลั ระดับกลาง ที่ได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
๒. เพื่อให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลาง มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่ ก.พ. กาหนด
๓. เพื่อให้ที่ปรึกษาทดลองการใช้หลักสูตรและประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม
(Behavior Evaluation)
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทาหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
1 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๑ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการ / รายละเอียด TOR
ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒
3. ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓
4. ที่ปรึกษาฯ ดาเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
5. ดาเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กาหนดใน TOR
พฤษภาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓
6. เสร็จสิ้นโครงการ
กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 256๓
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,323,0๐๐.- บาท และถูกปรับลดจาด พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
300,000.- บาท คงเหลือ 2,023,0๐๐.- บาท
งบประมาณตามสั ญญาจ้ างและใช้ จริ ง จ านวน 1,860,000.- บาท โดยที่ ปรึ กษาฯ ด าเนิ นการโครงการตาม
ขอบเขตงาน TOR ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔

- ๔๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
1 หลักสูตร
-

ตัวชี้วดั
สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดทาหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัล
ระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑) จัดทาร่างโครงการ/รายละเอียด TOR
๒) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
๓) ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
๔) ที่ปรึกษาฯ ดาเนินการโครงการตามขอบเขตงาน TOR
๕) ดาเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กาหนดใน TOR
๖) เสร็จสิ้นโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖4
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖4
มกราคม ๒๕๖4

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี 2563 ท าให้ ค ณะกรรมการจั ด ท าข้ อ ก าหนดและขอบเขตงาน ( TOR) จะต้ อ งพิ จ ารณา TOR
และราคากลางอีกครั้ง เพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๔๗ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
เป้าประสงค์ 3 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
หมายเหตุ
ปี 2563
ตัวชี้วดั
1. จ านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
ไม่น้อยกว่า
ปท. /ปอท./
กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/
2 เรื่อง
สคส./สกมช./
มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศ
กม. / ตป. /
และต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ศท.
เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย และ
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. ร้อยละความสาเร็จของเรื่องที่ให้บริการ
ร้อยละ 90
ปอท. ปท.
ป้ องกั นหรื อป้ องปราม และอ านวยความ
ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการตรวจพบ
ร้อยละ 5
ปอท.
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดย
ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
4. จ านวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/
ไม่น้อยกว่า
กส.
มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤตสื่อสาร
1 เรื่อง
มาตรการ / กลยุทธ์
1. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย และ
เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ความก้าวหน้า
ที่
โครงการ
หน่วยงาน
(ร้อยละ)
1 การพั ฒนา ปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และประกาศที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
กม.
100
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
100
2 โครงการจั ด ตั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สกมช.
ไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
3 โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สคส.
100
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปท.
80
5 โครงการค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
ปท.
100
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

- ๔๘ ที่

โครงการ

หน่วยงาน

6
7

โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมพนั ก งานสอบสวนและบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย
โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
โครงการจั ด ท าศู น ย์ ต รวจพิ สู จ น์ พ ยานหลั ก ฐานคอมพิ ว เตอร์ แ ละหลั ก ฐาน
ทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center)

ปท.
บก.ปอท.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
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

(ไม่นามาคานวณ)

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

14 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี บก.ปอท.
(ไม่นามาคานวณ)
ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

15 โครงการอบรมครูไซเบอร์

บก.ปอท.

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

(ไม่นามาคานวณ)

16 โครงการอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ข้ า ราชการต ารวจด้ า นการสื บ สวน บก.ปอท.
(ไม่นามาคานวณ)
สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั่ ว ประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

17 โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพข้ า ราชการต ารวจในการป้ อ งกั น และ บก.ปอท.
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)

(ไม่นามาคานวณ)

(ยกเลิกสถานะโครงการ เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)

18 โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหาร
ประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

กส.

100

รวม

87.69

- ๔๙ ๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหน่วยงาน
กองกฎหมาย (กม.)
วัตถุประสงค์
การพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ เรื่อง

๒ เรื่อง

๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
เห็นชอบในหลักการ
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ - ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
๔
๓
๒
๔
๑
๓
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๕๐ กิจกรรมที่ 3 รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็นชอบในหลักการ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้/ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนที่ต้องดาเนินการ
หลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดาเนินการมีความล่าช้า
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๑ ๒. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
วัตถุประสงค์
เพื่อการผลั กดันให้มี นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบีย บ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่ ว มมื อ
ด้ า นในประเทศ และต่ า งประเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่ น ในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้าน
ในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม 256๒ สิ้นสุด 30 กันยายน 256๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. สนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ของสานักงาน และด้านงานภารกิจตามที่ พรบ. กาหนด
๒. สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)
๓. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.)
๔. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)
๕. สนับสนุนด้านงานจัดประชุมของคณะอืน่ ๆ ตามที่ กมช. กกม. และ กบส. แต่งตั้ง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ –
เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๐๗๐,00๐ บาท

- ๕๒ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรม ทั้งหมดจานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุน ด้านงานธุรการ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไปของสานักงาน และด้านงาน
ภารกิจตามที่ พรบ. กาหนด
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การจัดทาร่างระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับหน่วยงาน CII และหน่วยงาน
ก ากั บ ดู แ ลทั้ ง ๖ ด้ า น รวม ๘ ครั้ ง (ในช่ ว งปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๓) และจะน าผล
ที่ได้เสนอต่อ กกม. พิจารณาต่อไป (คาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
๓. การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสานักงานฯ ร่างคาขอ
จั ด กลุ่ ม องค์ ก ารมหาชน ร่ า งโครงสร้ า งส านั ก งาน ร่ า งแผนอั ต ราก าลั ง ร่ า งข้ อ มู ล เพื่ อ เสนอของบทุ น ประเดิ ม
และร่างระเบียบ/ข้อบังคับ/ระเบียบของสานักงาน เพื่อนาเสนอต่อ กบส.พิจารณา
๔. การประชุ ม หารื อ แนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ กั บ หน่ ว ยงาน CII
กลุ่มความมั่นคงของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๕ การจัดงาน Cybersecurity Knowledge Sharing เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๖. การด าเนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาด าเนิ น งานวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและประเมิ น ค่ า งาน
เพื่อประกอบการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๗. การดาเนินการจ้างที่ปรึกษาการดาเนินการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างเงินเดือนและลักษณะงานของ
บุคลากรของ สกมช.
๘. การดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทากฎหมายลาดับรอง ภายใต้ พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. การด าเนิ น การจ้ า งด าเนิ น งานออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในอาคารเพื่ อ ประกอบการจั ด ตั้ ง
สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑๐. การจ้างดาเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)
ผลการดาเนินการ คือ
๑. จั ด ประชุ ม กมช. จ านวน ๒ ครั้ ง (ครั้ ง ที่ 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 สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม)
ผลการดาเนินการ คือ มีการจัดประชุม กกม. จานวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อการประชุม กกม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนงานการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.)
ผลการดาเนินการ คือ จัดประชุม กบส. จานวน 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. แต่งตั้ง
ผลการดาเนินการ คือ
๑. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ จ 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
เบอร์แห่งชาติ จานวน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๓)
๓. รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น ให้ มี น โยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/
มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
๔. ปัจจุบัน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้ออกระเบียบ/
ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว จานวน ๕ ฉบับ ได้แก่
๑) ระเบียบคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการผู้ ทร งคุ ณวุ ฒิ ใ นคณะกรรมการก ากั บดู แลด้ านความมั่ นคง ปล อดภั ยไซเ บ อร์
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
๒) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
๓) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ไ ซ เ บ อ ร์ ( ป ร ะ ก า ศ ณ วั น ที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๔) ประกาศคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ นคงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ประกาศ ณ วันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๓)
๕) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

- ๕๔ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ขั้ น ตอนต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจั ด ตั้ งส านั กงานคณะกรรมการการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ย แห่งชาติ
(สกมช.) มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องดาเนินการตามลาดับ บางเรื่องต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลาเร่ ง รั ด และบางเรื่ อ งมี ปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งจึ ง ท าให้ เ กิ ด
ความล่ า ช้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ สกมช. ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนแผนการด าเนิ น งาน
และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของงาน โดยดาเนินการในเรื่อง
ที่มีความสาคัญและเร่งด่วนก่อน เป็นต้น
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๕ ๓. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมี หน่วยงานที่ ท าหน้ าที่ ก ากั บ ดูแลและบริ หารจั ดการงานที่ เกี่ ย วกั บการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุ ค คล
ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คณะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชาญ และคณะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านใน
ประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ค่าเป้าหมายปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
จัดทานโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/
ความร่วมมือด้านในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท (ปรับลดการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๓๓๗,๘0๐ บาท)
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า
๓ เรื่อง
๒ เรื่อง

- ๕๖ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรม จั ด ท านโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบี ย บ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่ ว มมื อ
ด้านในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการดาเนินการ คือ
๑. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. พระราชกฤษฎี ก าก าหนดหน่ ว ยงานและกิ จ การที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ
แห่ งพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. ประกาศกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม เรื่ อง มาตรฐานการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. เนื่ อ งจากช่ ว งระยะเวลาที่ ด าเนิ นการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามมาตรา ๙๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างที่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประธานรัฐสภา จึงทาให้มีผลกระทบต่อการนาเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งส่งผลให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดระยะเวลาเร่ ง รั ด ตามมาตรา ๙๑
แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคล ได้ น าเรี ย นปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ า วต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ฯ เพื่ อ โปรดทราบ โดยคณะรั ฐ มนตรี ฯ
มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมท าหน้ า ที่ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คล ได้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย
ภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะเร่งดาเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯ กาหนด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามลาดับต่อไป
๓. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมท าหน้ า ที่ ค ณะ กรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕,๙๓๗,๘0๐ บาท ปรั บลดการใช้ จ่ ายงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลื อ ๕,๓๓๗,๘0๐ บาท
โดยงบประมาณส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า ตอบแทนเพื่ อ ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
ตามพระราชบัญ ญั ติฯ เนื่องด้วยปัญ หาและอุปสรรคดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณ
ไปเพี ย งบางส่ ว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล

- ๕๗ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้นาเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ภายใต้ โ ครงการนี้ ม าด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด ท าแผนแม่ บ ทการด าเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม และการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจที่
สาคัญประการหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๔. ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ที่ ก าหนดให้ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลต้องจัดทาร่างแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่างแผนแม่บทและมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กาหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
และอานาจในการจัดทาแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐0 ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕๘ ๔. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ชื่อหน่วยงาน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน
งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนาเทคโนโลยีที่จะทาให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปได้รวดเร็วมีหลักฐานในการ
รวบรวมข้อมูลหาผู้กระทาความผิดตามกฎหมายได้
๓. เพื่อเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดาเนินการเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน
และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๓๖๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท

- ๕๙ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
๑ ศูนย์

ผลที่ได้
อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ*
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๐ ๕. โครงการค่าบารุงรักษาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับ
การให้บริการด้านสังคม
ชื่อหน่วยงาน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการบารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ สาหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ
โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์
และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
บารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๕๐ วัน เริ่มวันที่ เมษายา ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๘๑๖,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
บารุงรักษา อัปเกรดชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมไลเซนส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๗ รายการ
๗ รายการ

- ๖๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ อนุมตั ิโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR
ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจ่ายรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจ่ายรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเสนอ กก. เบิกจ่ายรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามกาหนด แต่เอกสารประกอบการส่งมอบงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๒ ๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
ชื่อหน่วยงาน
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือ
ในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
2) เพื่ อ รั บ แจ้ ง ข่ า วและเบาะแสของข้ อ มู ล เท็ จ ที่ เ ผยแพร่ อ ยู่ ใ นสั ง คม ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
3) เพื่อนาเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ
4) เพื่อดาเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นตอข่าวสาร
เส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว
และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไป
ถึงประชาชนและสื่อมวลชน
6) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจหรือ
ความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๘ เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
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 โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๓,๔๐๙,๙๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอ กก. เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดาเนินการ คือ มีผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๘
ผลการดาเนินการ คือ มีผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓,๔ ตามกาหนด แต่เอกสารผู้รบั จ้างส่งมอบงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจรับแจ้งให้แก้ไข
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๔ ๗. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง กระบวนการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แนวทางในการสื บ สวน สอบสวน
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ซั ก ซ้ อ มการปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ในการประสานงานในโอกาสต่อไป
๔. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้าราชการตารวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท

- ๖๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั

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

ข้าราชการตารวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรม ครั้งที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19 ยกเลิกเหลือ ๑ รุ่น
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม ครั้งที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น จานวน ๑๔๐ นาย เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักเกณฑ์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ เป็นจานวนเงิน ๖๐๑,๘๐๐ บาท
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๖ ๘. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทางาน
และการให้บริการประชาชน
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด เห็ น ในการปฏิ รู ป ระบบงานสอบสวน
ของหน่ ว ยงานเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง สามารถน ากรอบแนวทางที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น
ระดมความคิดเห็นไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ได้ พ บปะ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็น
จานวน ๑๐๐ นาย
ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหา
(จานวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน)
อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕6๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. อบรมรุ่นที่ ๑
๒. อบรมรุ่นที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖3

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๔,๔00 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวน ๑๐๐ นาย
จานวน
(จานวน ๒ รุ่น
๕๐ นาย
รุ่นละ ๕๐ คน)

- ๖๗ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อบรมรุ่นที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกจานวน ๑ รุน่ นาส่งเงินคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมรุ่นที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
๒. ปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
๓. ขออนุมัติปรับลดเหลือ ๑ รุ่น เพื่อนางบประมาณไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ ง เป็ น การส่ ง คื น งบประมาณตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก าร
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ เป็นจานวนเงิน ๓๗,๒๐๐ บาท
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖๘ ๙. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี และสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ า ยทอดให้ บุ ค คลใกล้ เ คี ย งได้ ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในการเทิ ด ทู น จงรั ก ภั ก ดี รวมทั้ ง พิ ทั ก ษ์ และปกป้ อ งสถาบั น
พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละ ๗๕
(จานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑,๒๐๐ คน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
มากับการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี และการปลูกฝังค่านิยมในการ
เทิดทูน จงรักภักดี พิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ
๔. จัดทาสรุปและการประเมินผลโครงการ
กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๒๗,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะ
เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
๑,๒๐๐ คน
-

- ๖๙ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนิการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๐ ๑๐. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลาย
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบเว็บ ไซต์ที่ ถูก ปิด กั้นมีป ระสิท ธิภ าพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้ บริ ก าร
ทาสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าได้ทาการปิดกั้นไปจานวนเท่าไหร่และปิดกั้นไปแล้วจริงเท่าไหร่
ให้เจ้าหน้าที่ใ ช้เป็นพยานหลั กฐานประกอบ โดยมีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุเว็บไซต์และผู้ให้บริการ เป็นการ
ประหยั ด เวลาและทรั พ ยากรบุ ค คล สามารถน าทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค่ า ไปท าอย่ า งอื่ น ที่ มี ป ระโยชน์ ม ากกว่ า การ
มาตรวจสอบการปิดกั้นเว็บไซต์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ข้าราชการตารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีเว็บไซต์ที่มาสารถตรวจสอบสถานะการปิดกั้นของ
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ตรวจสอบเจ้าของผู้ให้บริการ และจัดทาเป็นสถิติ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
1. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
3. การบริหารสัญญา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕,๘๒๕,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั
ข้าราชการตารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีมีเว็บไซต์ที่มาสารถตรวจสอบสถานะการปิดกั้นของเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย
ตรวจสอบเจ้าของผู้ให้บริการ และจัดทาเป็นสถิติ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
๑ ระบบ
-

- ๗๑ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๒ ๑๑. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องมือ ชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุ บัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้ า ราชการต ารวจ กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูล
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถนามาสืบค้น และ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตรวจพิ สู จ น์ พ ยานหลั ก ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จานวน 18 รายการ
ที่มีหลากหลายประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอต่ อการ
นาไปประกอบการดาเนินคดีจากหน่วยงานที่ร้องขอ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
1. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
2. ด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตามขั้ นตอนกระบวนการที่ ทางราชการ
กาหนด
3. การบริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๑,๒๓๙,๑๐๐ บาท

- ๗๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วดั

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ข้าราชการตารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทา ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
มี ชุ ด อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย สามารถน ามาสื บ ค้ น และ จานวน 18 รายการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ล ากหลายประเภท ได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอต่ อ การน าไป
ประกอบการดาเนินคดีจากหน่วยงานที่ร้องขอ

ผลที่ได้
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 18 รายการ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๔ ๑๒. โครงการจัดหาระบบสืบค้นเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงาน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรม ที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet
Streaming) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อจัดหาระบบในการวิเคราะห์และจัดทารายการคลิปเสียงในวิดีโอที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยู
ทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นสาธารณะ หรือวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet
Streaming) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลที่สืบค้นมา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการค้ น หา รวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมทีม่ ีการเปิดเผยบนระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming)
ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนามาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทางาน
ในเชิงป้องกันเหตุได้

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ ดาเนินการจั ดซื้ อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่
ทางราชการกาหนด
กิจกรรมที่ ๒ บริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๘,๔๕๔,๖๐๐ บาท

- ๗๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลทางอาชญากรรมที่มีการเปิดเผยบนระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์และวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Streaming)
ที่เป็นสาธารณะที่สามารถนามาเป็นพยานหลักฐานในทางคดี และสามารถทางาน
ในเชิงป้องกันเหตุได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป้าหมาย ผลที่ได้
๑ ระบบ ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ การบริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. การจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่าช้ากว่ากาหนด
๒. ปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามปกติ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๗๖ ๑๓. โครงการเช่าระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ชื่อหน่วยงาน
กองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์
ตัวชี้วดั /ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง
ของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ๑๑๐ เครื่อง
๑๑๐ เครื่อง
และระบบบริหารจัดการ
และระบบโทรศัพท์
เชื่อมโยงเครือข่าย
ผ่านดาวเทียม
๑ ระบบ
ตัวชี้วัด

แผนระยะเวลาดาเนินงานทัง้ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุม
พื้นที่กาหนด พร้อมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่า
ใช้บริการให้กบั ผู้เช่าหลังจากการให้บริการวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๓ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมจัดทารายงานสรุปปัญหา
การเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน
กิจกรรมที่ ๕ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมจัดทารายงานสรุปปัญหา
การเช่าใช้ พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เมษายน – พฤษภาคม
๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๙๔๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท

- ๗๗ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลที่ได้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
มีระบบวิทยุโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า ครบถ้วน ไม่น้อยกว่า ครบถ้วน
รองรับการใช้งานของ
๑๑๐
๑๑๐ เครื่อง
หน่วยงานระดับกระทรวง เครื่อง
และระบบ
ระดับจังหวัด
โทรศัพท์
ผ่านดาวเทียม
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ รายงานผลการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่กาหนด พร้อมส่งมอบ
เครื่องวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนินการ คือ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน พร้อมเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าใช้บริการให้กับผู้เช่าหลังจาก
การให้บริการวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจาเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๓ รายงานสรุ ป การใช้ ง านประจ าเดื อ น พร้ อ มจั ด ท ารายงานสรุ ปปั ญ หาการเช่ า ใช้
พร้อมข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจาเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ รายงานสรุปการใช้งานประจาเดือน
ผลการดาเนินการ คือ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจาเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๕ รายงานสรุ ป การใช้ ง านประจ าเดื อ น พร้ อ มจั ด ท ารายงานสรุ ป ปั ญ หาการเช่ า ใช้
พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒
ผลการดาเนินการ ได้รับรายงานสรุปการใช้งานประจาเดือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการเข้าไปติดตั้งฯ
จะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานก่ อ นให้ ผู้ รั บ จ้ า งฯ เข้ า ไปติ ด ตั้ ง อี ก ทั้ ง ไม่ ส ามารถ
จัดฝึกอบรมที่โรงแรมได้จึงต้องดาเนินการแก้ไขสัญญา
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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