กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-๒รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
…………………………………………………………………………………
แผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนงาน/โครงการจานวนรวมทั้งสิ้น
๓๔ รายการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุล าคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๕) โดยวิเคราะห์ ประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๕๗.๕๘ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีผลการดาเนินงานก้ าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๔ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ผ ลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ ดังนี้
รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ ของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒
๓๔
๓๒ร้อยละความก้าวหน้า
๓๐
๒5

รวมเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๕๗.๕๘
๖๑.๒๑

10

47.51
64.00
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

สรุปผลจาแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ คือ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ๒
แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๔

-๓ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ : ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน่ ว ยงานผลั ก ดั น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการต่างประเทศ และสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ๒๑ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล หน่วยงานผลักดันยุ ทธศาสตร์ ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑๑ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๑
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจาแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ.
รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒
ของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ.
๖0

56.88

๕0

5.00
29.31

46.50

๔0
๓0

80.00

๒0

72.78

๑0

64.00

0

กก.

ตป.

ตส.

ปท.

57.45
พร.

ศท.

9.50
ศข.

สคส.

ปอท.

จากรูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ ของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ. พบว่า
แผนงาน/โครงการของ สคส., ปท. และ ศข. มีผลการดาเนินงานทุกโครงการก้าวหน้ ามากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้ อยละ
๘๐, ๗๒.๗๘ และ ๖๔ ตามลาดับ ส่วนแผนงาน/โครงการของ ตป. มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5
รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

-๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
เป้าประสงค์ ๑ ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู้ใช้ประโยชน์
ต่อยอดจากการขยายโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
๒. จานวนผู้ได้รับบริการโครงข่าย
แบบเปิด (Open Access)
ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ
และส่วนต่อขยาย

ค่าเป้าหมายปี
๒๕๖๕
๒.๙ ล้านคน

๔๐๐,๐๐๐
subscribers

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
ศข.
วัดจากการขยายโครงข่ายใน ๒๔,๗๐๐
หมู่บ้าน และเน็ตอาสาประชารัฐ โดยนา
ข้อมูลการรายงานผลการเข้าใช้เน็ตประชารัฐ
ของ NT มารายงานผลด้วย
ศข.
(๑) บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access)
เป็นการให้บริการต่อ port subscriber ไปถึง
ระดับครัวเรือน (last mile)
(๒) subscriber คือ ผู้ลงทะเบียนต่อ ๑
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอรับบริการโครงข่าย
ต่อขยายไปยังครัวเรือน

แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๓. บูรณาการการทางานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจน
ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกในระดับพื้นที่
๔. กาหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ในส่วนบริการปลายทาง (last mile)
ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ ลดการลงทุนที่ซ้าซ้อน
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๒ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Digital Hub)
๒. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

ศข.

๗๓

ศข.
รวม

๕๕
๖๔

-๕๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
: กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เพื่อลดค่าบริ การการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้ส ามารถแข่ งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน
และทาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า มาลงทุ น ของผู้ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ า นเนื้ อ หา ( Content Provider)
รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพ
โครงข่ายภายในประเทศ ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิล
ใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐
-

-

ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี เริ่ม กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕
หมายเหตุ : คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๓ เห็ น ชอบการขอปรับ แผนงานและงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ ในส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
กิจกรรมที่ ๒ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๕๐,๙๘๙,๐๐๐ บาท

-๖สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่าย
ภายในประเทศ ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
ท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทน
ระบบ PS)
๒.ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิล
ใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐
-

-

-

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๘

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๖๙

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมย่อยที่ ๑ การจั ดหาอุป กรณ์เพิ่มความจุโ ครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม
๒,๓๐๐ Gbps (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
ผลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ จ านวน ๑๕๑ สถานี พร้ อ มระบบต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น
เพื่อเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และไปยังสถานีเคเบิลใต้น้า
จั ง หวั ด ชลบุ รี เพชรบุ รี สงขลา สตู ล และศู น ย์ โ ทรคมนาคมของบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน)
ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps (ตามแผนเดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้อนุญาตให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
ยืมพัสดุอุปกรณ์ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์โครงการฯ รวมทั้งได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ส่งมอบงาน
ตามแผนงานการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพโครงข่ ายที่ ออกแบบไว้ เพื่ อทดแทนระบบ PS ให้ สป.ดศ. แล้ ว เมื่ อวั นที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ สป.ดศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบพัสดุฯ และอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน และรับมอบพัสดุตามแผนงานฯ เพื่อรับไว้ใช้ในราชการตามระเบียบต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps
ผลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ได้ น าสิ ท ธิ
การใช้งานความจุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเปิดใช้งานแล้ว จานวน ๑,๒๑๐ Gbps โดยภายหลังจากที่ได้รับมอบสิทธิ
การใช้งานจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ดาเนินการปรับลดอัตราค่าใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศ (IIG) และวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ตามเงื่อนไขข้อกาหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิการ
ใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ ภายใต้โครงการ ASEAN Digital
Hub ที่กาหนดให้ลดอัตราค่าบริการ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเส้นใหม่ (ASIA Direct Cable : ADC)
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อ
ประเทศไทยกั บประเทศต่ าง ๆ ร่ ว มกั บ ภาคี ส มาชิ ก ๖ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ได้ แ ก่ ประเทศไทย

-๗ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยสิทธิการใช้งานวงจร
เคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่ เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก ได้แก่ ๑) ประเทศไทย
ไปฮ่องกง ๒) ประเทศไทยไปสิ งคโปร์ และ ๓) ฮ่องกงไปประเทศญี่ปุ่น รองรับการใช้งานเส้ นทางละ ๙ Tbps
ซึ่ ง บมจ. โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงก่ อ สร้ า งและบ ารุ ง รั ก ษาระบบ ( Construction and
Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ โดย C&MA และ Supply Contract มีผ ลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ภายหลังที่ทุกภาคีสมาชิกและผู้รับจ้างลงนามครบถ้วนแล้ว) โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทดสอบระบบฯ รวมถึง
ส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๖
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๓ เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด เนื่องจากในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในน่านน้า
ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลานานกว่ าแผนที่กาหนด จึงส่งผลให้การ
ดาเนินการสารวจทางทะเลและการดาเนินการก่อสร้างระบบในขั้นตอนอื่น ๆ ล่าช้าออกไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดตั้งอุปกรณ์ในทะเล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้เรือติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ทั้งนี้ ภาคีสมาชิกของระบบฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร Force Majeure รวมทั้ง
คาชี้แจงที่ผู้รับจ้างแจ้ง ซึ่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีสมาชิกของระบบฯ ยังไม่ได้มีมติขยายระยะเวลา
ให้กับผู้จ้างและจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคาดว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับ ผู้รับจ้างอย่างเข้มข้น
เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดาเนินงานภาพรวมที่เหมาะสม และเร็วกว่ากาหนดเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
หมายเหตุ : คิดร้อยละของเป้าหมายทั้งโครงการรวมทั้ง ๓ กิจกรรมย่อย สาหรับในส่วนกิจกรรมย่อยที่ ๑ ตามแผนการดาเนินงาน
เดิมได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ จึงได้มีการปรับ
แผนงานและงบประมาณ และคิดร้อยละความก้าวหน้าของกิจกรรมย่อยที่ ๑ จากแผนการดาเนินงานที่ได้ปรับปรุง (แผนงานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)

๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน สามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนกิจกรรมด้านดิจิทัลให้กับหมู่บ้านได้
๒. เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาดิจิทัลในพื้นที่ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป
๓. เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง อสด. ประจาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มี อสด. ประจาหมู่บ้าน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ คน

-๘แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ธันวาคม ๒๕๖๔
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินการพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ประจาหมู่บ้าน”
กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ อสด. ประจาหมู่บ้าน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕
จัดทาแผนการปฏิบัติภารกิจ และลงพื้นที่ตามแผนฯ
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดาเนินการโครงการฯ การประเมินผล และถอดบทเรียน
สิงหาคม ๒๕๖๕
หมายเหตุ : ปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนงานโครงการฯ
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มี อสด. ประจาหมู่บ้าน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ คน

ผลที่ได้
๑๘๑ คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการดาเนินการพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน ประกอบด้วย
การออกแบบกระบวนการพัฒนา อสด. ในรูปแบบออนไลน์ จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ จัดอบรม “หลักสูตรการ
พัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจาหมู่บ้าน” ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน และจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อให้ อสด. ประจาหมู่บ้าน จัดทาแผนการปฏิบัติภารกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ พร้อมทั้งการกากับติดตามการ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนของ อสด. ประจาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจาหมู่บ้าน”
ผลการด าเนินการ คื อ ร่วมมือกับ พม. ในการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ด้านดิจิ ทัล
และเป็น อสด. ประจาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็น เครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่ว มกับแกนนา อสด. และ อสด.
ประจาหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการใช้งานด้านดิจิทัล พร้อมทั้งให้คาแนะนา และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้รู้เท่าทัน
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม โดยได้พิจารณาเงื่อนไขการเข้ารับอบรมเพื่อเป็น อสด.
ประจาหมู่บ้าน ซึ่งได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ประชาชนทั่วไปที่มีความสมัครใจหรือเป็นเครือข่าย

-๙อสด.ของสถิติจังหวัด และ ๒) เยาวชนที่เป็นเครือข่ายของ พม. ที่มีความสนใจและสมัครใจเป็น อสด.ประจาหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ได้จัดอบรมฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น อสด. ประจาหมู่บ้าน จานวน ๑๘๑ คน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ อสด. ประจาหมู่บ้าน จัดทาแผนการปฏิบัติ
ภารกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ
ผลการด าเนินการ คือ อยู่ ร ะหว่างการจัดกิจกรรมกลุ่ มผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการจัดตารางการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ๑๘ กลุ่มจังหวัด ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ยุคโควิด-๑๙ โดยในกลุ่มจะมีวิทยากร แกนนา อสด. และ อสด.ประจาหมู่บ้าน ที่ผ่านการอบรมแล้ว
เป็นพี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้คาแนะนา เพื่อให้ อสด.ประจาหมู่บ้าน
จัดทาแผนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ คนละอย่างน้อย ๑ แผน
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดาเนินการโครงการฯ การประเมินผล และถอดบทเรียน
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ๒ การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐

๑. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
๒. ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ ๘๐
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๓. จานวนองค์ความรู้ที่บุคลากร
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา ๓ องค์ความรู้ต่อปี
ศักยภาพ
๔. จานวนบริการอัจฉริยะ
ไม่น้อยกว่า
(Smart Service) ที่ สป.ดศ.
๑ บริการ
ให้บริการประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น
หรือต่อยอดจากเดิม
๕. ระดับความสาเร็จในการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานใน
ระบบ e-office

ระดับ ๕

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
กก.
(๑) กบค. เก็บรวบรวมตัวชี้วัดนี้เป็นของผู้บริหาร
และทุกกอง (๒) ค่าเฉลีย่ ร้อยละของผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ.
ศปท.
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๕
กก. /พร.
กก.

ศท.

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพคิดจาก
จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ และ
จ้างเหมาปฏิบัติงาน
บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง
บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการ
สามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันได้
โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
(๑) ตัวชี้วัดตามประกาศ สป.ดศ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนใน สป.ดศ.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ ๑ รวบรวมข้อมูล และจัดหมวดหมู่
ระดับ ๒ ออกแบบแฟ้มข้อมูล (Data Catalog)
ระดับ ๓ กาหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ระดับ ๔ นาเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive
ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ.
ประกาศให้ใช้
ระดับ ๕ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและนาเข้าข้อมูล
ในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office
หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ โดยมีการ
แบ่งปันข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

- ๑๑ ตัวชี้วัด
๖. ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก
ค่ามาตรฐาน

๗. จานวนนโยบาย/แผน/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๕
ระดับ ๕

ไม่น้อยกว่า
๒ เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
กก.
(๑) ตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ และ ๒๖ ก.ย. ๖๐
ในการกับดูแลการประหยัดพลังงานในภาค
ราชการ และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ ของสานักงาน ก.พ.ร.
(๒) กลุ่มงานพัสดุ สามารถใช้ผลการ
ประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th
ของสานักนโยบายและแผนพลังงาน
โดยกาหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ
กม./ตป. /ยศ.

แนวทางการพัฒนา
๑. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจน
มีการประสาน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๒. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการบริการ ให้ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
๓. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๔. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
๖. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย
รวมทั้งพัฒ นานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่ว มมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๗. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๒๑ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
๑
๒

แผนงาน/โครงการ
การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน
ตส.
กก.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
๒๙.๓๑
๓๗.๕

- ๑๒ ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

๓

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนา
ร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact
Center: GCC 1111)
โครงการการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ สป.ดศ.
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.ดศ.
เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โครงการจ้างบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Server Room)
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบ
เครือข่ายกลาง
โครงการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสานักงาน (e-Office)
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการจ้างบารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)
โครงการการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสาหรับ
เว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate)
ชนิด Wildcard
โครงการเป็นเจ้าภาพสาหรับจัดการประชุมคณะทางานเอเปค
ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunication and
Information Working Group Meeting : APECTEL WG)
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

กก.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
๕๐

กก.

๔๕

กก.

๕๐

กก.

๕๐

พร.
พร.
ศท.

๔
๑๕
๒๐

ศท.

๖๐

ศท.
ศท.
ศท.

๖๐
๖๐
๖๐

ศท.
ศท.
ศท.
ศท.
ศท.
ศท.

๖๒
๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐

ตป.

๕

สคส.

๘๐

รวม

๔๗.๕๑

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

- ๑๓ ๑. การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาระบบตรวจสอบภายในของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
เป้าหมาย/ผลผลิต ของแผนงานโครงการ
ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนสามารถบรรลุ ผ ล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
- ไม่มี แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
- ไม่มี –
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีทั้งหมด ๕ กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ งานให้ความเชื่อมั่น
ผลการด าเนิ น งาน คื อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
(Compliance Auditing) จ านวน ๑ เรื่ อง การปฏิ บัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดทาแผนการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบ
ที่หน่วยรับตรวจ (กองกลาง) และได้รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ปดศ. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่ง ปดศ.
รับทราบและลงนามในหนังสือถึง รมว.ดศ. แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจ กรรมที่ ๒ การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๔ ผลการด าเนิน งาน คื อ ได้สอบทานระบบควบคุมภายในของสานักงานปลั ดกระทรวงกระทรวงดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอบทานระบบควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ผลการดาเนินงาน คือ
๑) จัดทากฎบัตรของกลุ่ มตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ ปดศ. เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ปดศ. รับทราบและเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๒) รายงานสรุ ปผลการปฏิบั ติงานตามแผนการตรวจสอบ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕)
ได้เสนอ ปดศ. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ปดศ. รับทราบและเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ การตรวจติดตามผล
ผลการดาเนินงาน คือ การจัดทาแนวทางและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) การตรวจสอบการบริหารด้านการเงิน/บัญชี
กิจกรรมที่ ๕ การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน คือ ได้ดาเนินการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ การปฏิบัติตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงความจงรั กภักดี เฉลิ มพระเกียรติ และระลึ กถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่าง ๆ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมเรียนรู้และน้อมนาเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดารัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน

- ๑๕ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
(หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนินการตามนโยบายสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
กิจกรรมที่ 8 โครงการอื่นๆ ตามที่สานักพระราชวังและสานักนายกรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด ดังนี้
๑. กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564

ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๕
มิถุนายน ๒๕๖5
กรกฎาคม ๒๕๖5
สิงหาคม ๒๕๖5
เมษายน ๒๕๖5
กรกฎาคม ๒๕๖5
ธันวาคม ๒๕๖4
มกราคม ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖5
พฤศจิกายน 2564

- ๑๖ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
๓. ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับประกอบพิธีรับบัตรอานวย ประจาปี ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ธันวาคม 2564
มกราคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการเอง จานวน 21,000 บาท คงเหลืองบประมาณจานวน 479,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๓๗.๕

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2๓ ตุลาคม ๒๕๖4
-

- ๑๗ กิจกรรม

ผลการดาเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
(หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนินการตามนโยบายสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
(หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนินการตามนโยบายสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร
กิจกรรมที่ 8 โครงการอื่นๆ ตามที่สานักพระราชวังและสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนด ดังนี้
๑. กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการดิจิทัล ดาเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 29 พฤศจิกายน
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2564
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564
๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕
ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
๕ ธันวาคม 2564
๓. ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับประกอบพิธีรับบัตรอานวย ประจาปี ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการดิจิทัล
๑๗ มกราคม 256๕
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูต ร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงดิ จิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

- ๑๘ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. เพื่ อปลู กฝั งปรั ชญาการเป็ นข้ าราชการที่ ดี มี คุ ณธรรมจริ ยธรรม และประพฤติ ตนตามหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อเสริมสร้างการทางานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. จัดเตรียมและดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. จัดเตรียมและดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

ผลการดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖4 – เดือนมีนาคม ๒๕๖5

เมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖5

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 624,28๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ๑๙ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. จัดเตรียมและดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. จัดเตรียมและดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๙

-

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย ปดศ. ได้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดาเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
4-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้งบประมาณ
ในการดาเนินการทั้งสิ้น 293,617.75 บาท
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๓๓ คน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๑. กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ดาเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ทาให้ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยที่จัดล่าช้า ทาให้การเสนอขอนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย
๒. เนื่องจากเนื่ องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ
ทั่ว โลกได้เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น และมีการเกิดกรณีไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ กลายพันธุ์
สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งส่งผลกระทบในประเทศไทย ในเวลาต่อมาทาให้ผู้จัดการอบรมฯ ต้องพิจารณา
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ในปัจจุบันประกอบการดาเนินโครงการ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์
ในภายหลัง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๒๐ ๔. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สป.ดศ.) ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมและสอดรับกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand 4.0
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สป.ดศ. ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๒ องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ในหลักสูตรที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(มีค่าลงทะเบียน)
กิจกรรม

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘๘,๒๒๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จ านวนองค์ความรู้ ที่บุ คลากรของ สป.ดศ. ร้อยละ ๘๐ ได้ รั บ การ ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้
พัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการ Happy Work Happy Life สร้างสมดุลชีวิตการทางานของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

- ๒๑ ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษแบบดิจิทัล ในองค์กร ระหว่างวันที่ 15
มีนาคม – 16 มิถุนายน 2565 จานวน ๘ ราย
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของ สป.ดศ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 โดย ปดศ. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
(ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดาเนินงานเตรียมการฝึกอบรม)
กิ จ กรรมที่ ๒ ส่ ง บุ ค ลากรของ สป.ดศ. เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก ในหลั ก สู ต ร
ที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14 (นางสาวพิยะดา สุดกังวาล)
2. โครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตร ผู้ ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวได้ขอถอนตัว เข้าร่วม
โครงการฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะขอให้สานักงานองคมนตรี นาความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา)
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง ได้แก่ หลักสูตรการบังคับคดีสาหรับเจ้าพนักงานบั งคับ
ทางปกครอง รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (นายชุมพล ลงมือทา ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ)
๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัสดุ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม) ได้แก่
๔.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สาหรับเจ้าหน้าที่ ระดับชานาญ
การ หรือชานาญงาน หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2565 (นางสาวศิริกาญจน์ จินดา
พรหม ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ)
๔.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course) สาหรับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ
หรือปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2565 (นายรณวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่ ว โลก
ได้เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ มและทวี ความรุ นแรงขึ้น และการเกิ ดกรณีไวรัส โคโรนา 2019 กลายพันธุ์ส ายพั น ธุ์
โอมิครอน (Omicron) จึงส่งผลกระทบในประเทศไทย ทาให้ผู้จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกมีการปรับปรุง
หลักสูตรในหลายโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้จัดอบรมอาจปรับเปลี่ ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์
หรื อ เลื่ อ นการอบรมออกไปก่ อ น เพื่ อ ชะลอและป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคฯ ส่ ง ผลให้ ผู้ จั ด การอบรม
ต้องดาเนินการปรับ ปรุงแผนการปฏิบัติร าชการให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถดาเนิน การ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ได้
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๒๒ ๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง
ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ) และนามาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน
๒. เพื่อพัฒนาและจัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เ กิด
สังคมแห่งการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อดาเนินการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ การผลิตสื่ อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่ อเผยแพร่ ในรู ปแบบต่าง ๆ
ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเอง
จากภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้
๕. เพื่อดาเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่
ร้อยละ ๑๐๐
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม
รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้สาเร็จตามกาหนด
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ส่งมอบเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมรายงานผล
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๒๕
กิจกรรมที่ ๒ ส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมรายงานผล
ธันวาคม ๒๕๖๔ –
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๕๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบเอกสารรายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report)
มีนาคม –
พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๗๕
มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมรายงานผลการ
กรกฎาคม –
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๑๐๐
กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรม

- ๒๓ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๘๒๘,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๔,๘๒๗,๘๔๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้ในทางที่เหมาะสม
รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้สาเร็จตามกาหนด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๕๐

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ ส่ ง มอบเอกสารรายงานเบื้ อ งต้ น (Inception Report) พร้ อมรายงานผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๒๕
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นาเสนอกรอบ
แนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน และพร้ อ มส่ ง มอบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ไฟล์ ทั้ ง ในรู ป แบบที่ ส ามารถปรั บ แก้ ไ ข ได้
และไม่ส ามารถปรั บ แก้ ไขได้ โดยบั น ทึกลงในแผ่ น CD จานวน ๖ ชุด รายละเอียดประกอบด้ว ย (๑) แผนการ
ดาเนินงาน (๒) รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) (๓) แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และ (๔) รายงานผลการเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ ดาเนิน การแล้ ว เสร็จ
ตามกาหนด
กิจ กรรมที่ ๒ ส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๕๐
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูล
ดิจิ ทัลไฟล์ ทั้งในรู ปแบบที่สามารถปรั บแก้ได้ แ ละไม่ ส ามารถปรับ แก้ ไ ด้ โดยบั น ทึ ก ลงในแผ่ น CD จ านวน ๖ ชุด
โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่ างน้อย ดังนี้ ๑) รายงานการให้ คาปรึกษาและเสนอแนะ และ ๒) รายงานผลการ
ดาเนินงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการ พร้อมหลักฐานประกอบ
กิจ กรรมที่ ๓ ส่งมอบเอกสารรายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) พร้อมรายงานผลการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ คือ –
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์
ที่ดาเนินการได้ตามแผนกาหนดร้อยละ ๑๐๐
ผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี -

- ๒๔ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองตอบนโยบาย e - Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
๓. เพื่อให้บริการในลั กษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้ง
สามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทุกวัน
๔. เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
๕. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้าซ้อนของภาครัฐ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(Government Contact Center : GCC 1111)
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๙,๒๙๗,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๙๙,๒๖๗,๐๐๐ บาท

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕

- ๒๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)
ตัวชี้วัด

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center :
GCC 1111)
ผลการด าเนิ น การ คื อ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล หน่ ว ยงานของรั ฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่ ว นราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จานวน
๙๕ จุด ผลการดาเนินการประกอบด้วย มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ - ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๕) รวมจ านวน ๒๙๗,๑๙๗ สาย ให้ บริการข้อมูล ผ่ านช่องทาง Voice bot จานวน
๒๓๖,๖๑๑ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จานวน ๑,๒๙๔ ครั้ง ตอบกระทู้ Pantip จานวน ๙๖๕ กระทู้
ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จานวน ๘๐๐ ข้อความ ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จานวน ๗๐๗ ข้อความ
ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จานวน ๕๕ ข้อความ และให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จานวน ๑๔ ข้อความ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ผลการดาเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดาเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จานวน ๒,๖๒๔ ข้อความ
๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้แก่ Facebook จานวน ๕,๕๘๓ ข้อความ Twitter
จานวน ๕,๕๘๓ ข้อความ และ Pantip จานวน ๙๖๕ ข้อความ โดยดาเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ
คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111
ผลการด าเนิ น การ คื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามแผน ก าหนดด าเนิ น การระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม –
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี -

- ๒๖ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. โครงการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ.
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐
(PMQA ๔.๐)
๒. เพื่อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. เพื่ อ ยกระดั บ ผลการประเมิ น การเป็ น ระบบราชการ 4.0 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑ รายงาน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๒ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๘,๗๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๘,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ รายงาน
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอ ปดศ. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

- ๒๗ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ รั บ องค์ ค วามรู้
ที่หลากหลายและต่อเนื่อง
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในสานัก งานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและและมุ่งสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต
๓. เพื่อให้มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. เพื่อให้มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาความรู้ในองค์กร
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนการดาเนินการจัดกิจกรรม KM Forum / กิจกรรม I - Share

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑๔ ครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓0 กันยายน 2565
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓0 กันยายน 2565
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓0 กันยายน 2565
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓0 กันยายน 2565

1. จัดประชุมคณะทางาน KM สป.ดศ.
2. จัดประชุมคณะทางานผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Admin)
3. จัดกิจกรรม KM Forum
4. จัดกิจกรรม I – Share
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๕,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๕,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ๒๘ ตัวชี้วัด
จานวนการดาเนินการจัดกิจกรรม KM Forum / กิจกรรม I - Share

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๔ ครั้ง
๒ ครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะทางาน KM สป.ดศ.
มีผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะทางานผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Admin)
มีผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม KM Forum
ผลการดาเนินการ คือ จัดกิจกรรม KM Forum แล้ว จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่องสถานะและทิศทางของตลาดทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
๑) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๒) นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และ ๓) นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงาน Strategic Initiative & Industry Utility ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว
เป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. และหน่วยงานภายนอก
จานวน ๑๑๕ คน
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรม I – Share
ผลการดาเนินการ คือ จัดกิจกรรม I – Share แล้ว จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
ทักษะการนาเสนอ (Presentation Skills) โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ.
จานวน ๓๗๕ คน
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

- ๒๙ ตัวชี้วัด
มีจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชารุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๕ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
พฤษภาคม ๒๕๖๕
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน ๑๒ เครื่อง
- เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens) จานวน ๑ เครื่อง
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชารุดและเริ่ม
เสื่อมสภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑๓ รายการ
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ผลดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๓๐ ๑๐. การจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความประสงค์จะจ้า งบารุงรักษาระบบ
สารองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสาหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเปิ ดใช้งานอย่ างต่อเนื่ อง ให้ อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่ว โมงของทุกวันไม่มีวันหยุ ด
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)
เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ
มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าดาเนินการบารุงรักษาระบบสารองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสาหรับห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงของทุกวันไม่มีวันหยุด
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๔

- ๓๑ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไข
ปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- 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 (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server
Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

ผลที่ได้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server
Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑. จ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

- ๓๒ วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างผู้ให้บ ริ การ/บริ ษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิ ด ขึ้น
กับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สป.ดศ.) ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดอุปกรณ์ตามภาคผนวก โดย
มีระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบควบคุมประตู (Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ 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
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access
ระบบควบคุมประตู (Access
Control) สามารถใช้งานได้ปกติ Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

- ๓๓ กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๐
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถปฏิบัติงานประจา
ในการดาเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
ให้มีความพร้อมใช้งาน
เครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ๓๔ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๕๖๙,๙๕๖ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบ
สามารถบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มี คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
ความพร้อมใช้งาน
ให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๓
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้ างบริ ษัทผู้ เชี่ยวชาญเข้าด าเนิ นการบ ารุงรั กษาซ่ อมแซมและแก้ ไขปัญหาอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ ายกลาง ของส านั กงานปลั ดกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม ให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ งานและ
มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน

- ๓๕ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง
และระบบเครือข่ายกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- 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
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๐๕๙,๗๕๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๘๘๔,๒๖๓.๗๗ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
สามารถใช้งานได้ปกติ
สามารถใช้งานได้ปกติ
สามารถใช้งานได้ปกติ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ๓๖ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔. เช่าใช้ระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สายของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบเครือข่ายสารองระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือนเริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่าย
ไร้สาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- 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

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ๓๗ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม
- 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

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒,๐๘๗,๗๘๔ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่าย
ไร้สายของ สป.ดศ.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
มีระบบเครือข่ายสารอง
ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายสารอง
ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าใช้ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/
๓๕๑ ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๖๔ ตรวจรั บ งานงวดที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๖๔ ตามหนั ง สื อ ที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่
ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๖
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๓๘ ๑๕. การจ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการ
บารุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทางาน
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ได้เป็นปกติ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
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
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถ
ระยะเวลาที่ไม่สามารถ ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ทางานได้เป็นปกติ
ใช้งานระบบฯ ไม่เกิน
ใช้งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

- ๓๙ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๒/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย
และดาเนิ นการตรวจรั บงานงวดที่ ๑ เรี ย บร้อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรั บ ฯ
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๖. โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่างๆ
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เช่าใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการเช่าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน เดือน ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

- ๔๐ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน เดือน ปี)

- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมาย
ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่างๆ เช่าใช้ระบบสานักงาน เช่าใช้ระบบสานักงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ๑ ระบบ
(e-Office) ๑ ระบบ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกจิ กรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย
และดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือ
ที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ในระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๒
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๔๑ ๑๗. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารระบบเว็ บ ไซต์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบารุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทางาน ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ได้เป็นปกติ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
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
(ระบุวัน เดือน ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน
และสังคม สามารถทางานได้เป็นปกติ
ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชัว่ โมงต่อครั้ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

- ๔๒ กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย
และดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือ
ที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ในระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๘. โครงการจ้างบารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการ
บริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบารุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) สามารถทางาน
ได้เป็นปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน เดือน ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔

- ๔๓ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน เดือน ปี)

กิจกรรม
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office)
สามารถทางานได้เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน
ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย
และดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ในระหว่างตรวจรับงาน
งวดที่ ๒
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๔๔ ๑๙. โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer
Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL
Certificate) ชนิด Wildcard เป็นการเช่าบริการด้านความปลอดภัยสาหรับระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้
*.mdes.go.th (Sub Domain) ทาให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับ
การเข้ารหัส
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัย ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain)
ในการรับส่งข้อมูล
ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๗,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๖,๙๐๖ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain)
ระบบเว็บไซต์ ภายใต้
ระบบเว็บไซต์ ภายใต้
มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
*.mdes.go.th (Sub
*.mdes.go.th (Sub
Domain) ได้รับการเข้ารหัส Domain) ได้รับการเข้ารหัส
ความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี ความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

- ๔๕ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการด าเนิน การ คือ ลงนามในสั ญญาจ้างแล้ ว ตามใบสั่ ง เช่า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๗๙๕ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเช่าใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
และรายละเอีย ดการส่งมอบงาน ดังนี้ ผู้ ใช้บริการเช่าใบรับรองอิเล็ กทรอนิกส์ความปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ฯ
ได้ส่งมอบงานตามหนังสือเลขที่ ๐๖/๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ดาเนินการตรวจรับงาน
และรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (โครงการฯ มีการ
ชาระเงินจานวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๖,๙๐๖ บาท)
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๐. โครงการเป็นเจ้าภาพสาหรับจัดการประชุมคณะทางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ (ตป.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสมาชิก
๒๑ เขตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและ
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประชุม
๔. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

- ๔๖ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ จากทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๕๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อเสนอโครงการและร่าง TOR และขออนุมัติ
TOR พร้ อมทั้งงบประมาณส าหรั บการจั ดการประชุมฯ เสนอร่าง
คาสั่งจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับการจัดประชุมฯ
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑
๒. เตรียมการจัดประชุม และจัดประชุม
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม 256๔
ธันวาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม 2565
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ จากทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๒๕๐ คน
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อเสนอโครงการและร่าง TOR และขออนุมัติ TOR พร้อมทั้งงบประมาณสาหรับการ
จัดการประชุมฯ เสนอร่างคาสั่งจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับการจัดประชุมฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย รมว.ดศ. ได้อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ -

- ๔๗ กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วย ๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ และ ๒. เตรียมการจัดประชุม
และจัดประชุม
ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ตป. ได้ ข ออนุ มั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก การด าเนิ น การโครงการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม คณะท างานเอเปค
ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group Meeting :
APEC TELWG) ภายในวงเงิน ๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้ส อดคล้องกับ
หลักการเรื่องความคุ้มค่าในการบริหารจัดการและใช้งบประมาณที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
เนื่องจากมีจานวนเขตเศรษฐกิจที่ตอบรับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ ๖๔ จานวน
๗ เขตเศรษฐกิจ (ประมาณ ๑๕ คน) จากจานวนสมาชิกเอเปคทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ไว้ที่จานวนไม่ต่ากว่า ๒๕๐ คน (ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการนาเสนอ
ปดศ. เพื่อขออนุมัติยกเลิกการดาเนินการโครงการฯ และอนุมัติให้ยกเลิกคาสั่ง สป.ดศ. ที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกาหนดราคากลาง โครงการเป็นเจ้าภาพ
สาหรับจัดการประชุมคณะทางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and
Information Working Group Meeting: APEC TELWG)
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๑. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คณะกรรมการก ากั บ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ
ด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
๒ เรื่อง

- ๔๘ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสานักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สาหรับใช้ในการดาเนินงานของสานักงาน
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/
ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า
๒ เรื่อง
๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ คือ
๑.๑ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจานวน ๑๐ คน และได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑.๓ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ๔๙ ๑.๔ สป.ดศ. ท าหน้ า ที่ สคส. อยู่ ร ะหว่ า งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจานวน ๗ คน ซึ่งคาดว่าจะมีการ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
๑.๕ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. จะเร่งดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสานักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในการดาเนินงานของสานักงาน
ผลการดาเนินการ คือ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. ได้ดาเนินการจัดซื้อกระดาษ A4 สาหรับใช้ในการดาเนินงาน
ของสานักงาน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี –
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๕๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ที่ ๓ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จในการ
ร้อยละ ๙๕
ปท.
ดาเนินการและสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการกระทาความผิด
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบ
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

ร้อยละ ๕

ปท.

๓. ร้อยละความสาเร็จของการจับกุม ร้อยละ ๙๗
ปอท.
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
ของเป้าหมาย
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๔. จานวนหน่วยงานระดับกระทรวง
๑๒๘ แห่ง
กส.
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ (เพิ่มหน่วยงาน
การสื่อสารในภาวะวิกฤต และมี
ภาครัฐ ๒๑
ความพร้อมในระบบสื่อสารสารอง
แห่ง)
ของภาครัฐ
๕. จานวนบุคลากรและประชาชน
๒,๐๐๐ คน ปท. / ปอท.
ที่ได้รับการยกระดับทักษะรองรับ
การสร้างความตระหนักในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ๓ เรือ่ ง ได้แก่
(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจร
(๓) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการนา
ข้อมูลผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเป็นฐานในการคานวณ
โดยมีผลการดาเนินการปิดกั้นเว็บไซต์
ที่ไม่เหมาะสม จานวน ๓,๘๑๕ เว็บไซต์
จากค่าเฉลี่ยผลการจับกุม ๓ ปี ย้อนหลัง

ที่มาของการกาหนดค่าเป้าหมายได้มาจาก
การรวบรวมข้อมูลเป้าหมายโครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สป.ดศ. (ปท.)
และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด : ยศ.

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. บริหารจัดการโครงสร้ างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ รวมทั้งพัฒนาระบบสื่ อสารหลั ก และสื่อสารส ารอง
เพื่อรองรับการทางานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
๓. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทุ ก รู ป แบบได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ รู้ เ ท่ า ทั น
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

- ๕๑ มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๑๑ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

๑

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center
: AFNC)
๒ ค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม
๓ โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๕ โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
๖ โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๗ โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
๘ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
๙ โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ในสังกัด บก.ปอท.
๑๐ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
๑๑ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ปท.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
๕๘.๓๓

ปท.

๑๐๐

ปท.
ปอท.

๖๐
๒๕

ปอท.
ปอท.

๒๐
๒๐

ปอท.

๙๐

ปอท.

๑๐๐

ปอท.

๙๐

ปอท.
ปอท.

๙๐
๒๐

รวม

๖๑.๒๑

หน่วยงาน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้
๑. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต
และเครื อข่ายสั งคม อัน อาจส่ งผลกระทบเชิงลบต่อสั ง คม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน
มีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
๒. เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อ มูล เท็จ ที่เ ผยแพร่อ ยู่ใ นสัง คม ที่อ าจทาให้เ กิด ความเข้า ใจผิ ด
และมีผลกระทบต่อความมั่น คงของประเทศ
๓. เพื่อนาเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

- ๕๒ ๔. เพื่อดาเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นตอข่าวสาร
เส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว
และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
๖. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๔ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
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
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐
กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔ มกราคม ๒๕๖๕
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๔ เมษายน ๒๕๖๕
๔ พฤษภาคม๒๕๖๕
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑ กันยายน ๒๕๖๕
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๙,๙๙๗,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๗๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท

- ๕๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง แล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘ ผลการดาเนินการ คือ –
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ ผลการดาเนินการ คือ –
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ค่าบารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านสังคม
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์สืบสวน

- ๕๔ และวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ ,
แวร์เอเบิ้ล และอินเทอร์เน็ตออฟติง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม
ส าหรั บ กู้ข้อมูล ที่ถูกลบ โปรแกรมวิเคราะห์ ห ลั กฐานคอมพิว เตอร์ MAC พร้อมโปรแกรมจาลองและวิเ คราะห์
คอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทาสาเนาฮาร์ดไดร์ฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับวิเคราะห์หลัก ฐานทางดิจิทัล
เป็นต้น
๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สาหรับทาสาเนาในการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจัดเก็บเอกสารรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ใช้เป็นพยานในชั้นศาล
๓. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บารุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๔ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ กันยายน ๒๕๖๔
๑ กันยายน ๒๕๖๔
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณปี พศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๘๕,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๖๖๕,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
บารุงรักษา อัพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์ ๓ รายการ ๓ รายการ
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว

- ๕๕ กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์การกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อให้มีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์
หลั กฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนาเทคโนโลยี ที่จ ะทาให้ ก ารใช้ งานเพื่ อ สื บ ค้ นเป็น ไปได้ รวดเร็ ว
มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทาความผิดตามกฎหมายได้
๓. เพื่อเช่าใช้บริการเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดาเนินการเฝ้าระวังการจัด เก็ บ
หลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
จานวน ๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๔
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- ๕๖ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
จานวน ๑ ศูนย์

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ผลการดาเนินการ คือ –
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ท ดแทนที่ ช ารุ ด และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

- ๕๗ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท.
มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จานวน ๓๔ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน ๑๔ เครื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๗ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๐๘๗,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๐๘๗,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มี ๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จานวน ๓๔ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
สี จานวน ๑๔ เครื่อง
ตัวชี้วัด

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๕๘ ๕. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยจากการใช้สื่อออนไลน์และสามารถป้องกันภัย
คุกคามในเบื้องต้นได้
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ชิดได้
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัย จานวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
จากสื่อสังคมออนไลน์และสามารถป้องกันภัยคุกคามในเบื้องต้นได้
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
ได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาสรุปและการประเมินผลโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๐๑,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๐๑,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงภัยจากสื่อสังคมออนไลน์และสามารถป้องกัน
ภัยคุกคามในเบื้องต้นได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
จานวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
คน ได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว

ผลที่ได้
-

- ๕๙ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม
ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาสรุปและการประเมินผลโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ จั ด การบรรยายให้ ค วามรู้ ด้ า นการสื บ สวนและรวบรวมพยานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้ง
ประสบการณ์ ก ารท างาน แนวคิ ด ในการสื บ สวนป้ อ งกั น อาญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพั ฒ นาความร่ ว มมื อ
ของหน่วยงานในเครือข่าย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ๖๐ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ที่
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
และการให้บริการประชาชน
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

- ๖๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบั ติ ง าน ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติง านที่ ผ่ านมา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด เห็ น ในการปฏิ รู ป ระบบงานสอบสวน
ของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนากรอบแนวทางที่ได้ร่วมกันระดมความคิด
นาไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจได้ พ บปะ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ
ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี และเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด กองบังคับการ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จานวน ๕๐
ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย
นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี จานวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ
ปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้ารับการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย
จานวน ๕๐ นาย

- ๖๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพนักงาน
สอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรามาาร์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน
๒. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็ กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคไซเบอร์
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน และนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใ นการ
บูรณาการในการทางานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานและข้อมูล
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ นาย
แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ๖๓ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๙๙,๓๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๙๙,๓๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ทางานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน
สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้ารับการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ นาย
จานวน ๑๗๕ นาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๓ จั ด อบรมตามโครงการฯ ผลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การจั ด อบรมโครงการอบรม
เพิ่มประสิ ทธิภ าพให้ กับ ข้าราชการตารวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๙. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท.
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ เข้าใจโครงสร้าง อานาจและหน้าที่ของหน่วยงาน

- ๖๔ ๒. เพื่ อให้ ข้ าราชการต ารวจที่ย้ ายมาดารงตาแหน่ งใหม่ เข้ าใจระเบี ยบ ข้ อกฎหมายที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จานวนข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ในสังกัดกองบังคับการปราบปราม
จานวนไม่น้อยกว่า
การกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอดความรู้
๑๐๐ นาย
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ ในสังกัด
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนไม่น้อยกว่า มีผู้เข้ารับการอบรม
๑๐๐ นาย
จานวน ๑๐๐ นาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๓ จั ด อบรมตามโครงการฯ ผลการด าเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การจั ด อบรมโครงการอบรม
ปรับพื้นฐานข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี -

- ๖๕ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงินและงบประมาณ
ชือ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน
และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน
และงบประมาณให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่ง ใส มีประสิทธิภาพ
และสามารถดาเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน
การคลัง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
จานวนผู้เข้าอบรม
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
และงบประมาณ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ๖๖ ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้าอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จานวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑. โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีแก่ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้ง
ประสบการณ์ ก ารท างาน แนวคิ ด ในการสื บ สวนป้ อ งกั น อาญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพั ฒ นาความร่ ว มมื อ
ของหน่วยงานในเครือข่าย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

- ๖๗ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
๕๐ คน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
- ไม่มี ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๖๘ -

