กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-๒รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติร าชการ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจ และสัง คม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๔)
…………………………………………………………………………………
แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั กงานปลัด กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสัง คม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนงาน/โครงการจานวนรวมทั้ งสิ้น ๔๔ โครงการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ ผลความก้าวหน้าใน การ
ดาเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓0 กันยายน
๒๕๖๔) โดยวิเคราะห์ประเมินจากร้ อยละความก้า วหน้าเปรีย บเทีย บกั บเป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ.
มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิด เป็นร้ อยละ 8๙.๖๑ และเมื่อนามาเปรียบเทีย บในแต่
ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่น ในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล มี ผ ลการด าเนิ นงานก้า วหน้ ามากที่ สุด เฉลี่ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 90.92 และยุ ท ธศาสตร์ที่ ๒
ส่งเสริมการบริหารจัด การองค์กรอย่า งมี ประสิ ทธิภาพ มีผลการดาเนินงานความก้า วหน้า น้อยที่สุ ดเฉลี่ย คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 8๗.๑๒ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากรู ป แผนภู มิแ สดงร้ อ ยละผลการด าเนิ น งานร ายยุ ท ธศาสตร์ ของ สป.ดศ.
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งสรุปผลจาแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้
แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดาเนิ นงานรายยุท ธศาสตร์
ของ สป.ดศ. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
90.80

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
8๗.๑๒

ยุทธสาสตร์ที่ ๓
90.92

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานดิ จิทั ล และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทั ลเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม หน่วยงานผลักดันยุท ธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ขับเคลื่อนการพั ฒนาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม (ศข.)
และกองการต่างประเทศ (ตป.) ประกอบด้วย ๕ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจั ดการองค์กรอย่ างมีประสิท ธิ ภาพ หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) กองกลาง (กก.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (ตส.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประกอบด้วย ๑๘ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้า
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่ น คงปลอดภั ยทางไซเบอร์ แ ละความเชื่ อมั่ นในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
หน่วยงานผลั กดั นยุ ท ธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) สานักงานคณะกรรมกา รคุ้ มครองข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คล
(สคส.) กองป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ปท.) กองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทาความผิด เกี่ย วกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกองสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)
ประกอบด้วย ๒๑ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.92

-๓รายละเอี ยดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
เป้าประสงค์ 1 ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ค่าเป้าหมายปี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
2564
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ใช้ประโยชน์
2.8 ล้านคน
ศข.
วั ด จ า กกา ร ขยา ยโ ค ร ง ข่ า ย ใ น
ต่อยอดจากการขยายโครงสร้าง
24,700 หมู่ บ้ า น และเน็ ต อา สา
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
ประชารัฐ โดยนาข้อมูล การรายงาน
ผลการเข้ า ใช้ เ น็ต ประชารัฐ ของ NT
มารายงานผลด้วย
2. จานวนนโยบาย/แผน/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ไม่น้อยกว่า
2 เรื่อง

ตป. / ยศ.

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเที ยมโดยผ่านโครงข่ายที่ ทั่วถึง และมีประสิทธิภ าพ
ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิ จ และยกระดับคุณภาพชีวิต
3. บู ร ณาการการท างานด้ า นการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ส่ ว นกลางและภู มิภาค
ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสัง คมผ่านกลไกในระดับ พื้นที่
4. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่ วมมื อทั้ งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จ
ดิจิทัล
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๕ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

1.
๒.

โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโครงข่ายอิน เทอร์ เ น็ ต
ระหว่ า งประเทศสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
การขยายโครงข่า ยอิ น เทอร์เ น็ ต ความเร็ ว สูง ให้ ค รอบคลุ มทั่ ว ประเทศ
เพื่อสนับสนุนการพั ฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)

ศข.
ศข.

65
๘9

ศข.

๑๐๐

๓.

-๔ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

๔
๕

โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิต
โครงการเป็ นเจ้ าภาพส าหรั บจั ดการประชุ มผู้ น าเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสอาเซี ยน
ด้ านดิ จิ ทั ล และผู้ น าสภาหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนา ค ม
แห่ งอาเซี ยนอย่ างไม่ เป็ นทางการ ครั้ งที่ 1 (The 1st ASEAN ADGSOM –
ATRC Leaders’ Retreat of 2021) และการประชุ มที่ เกี่ ยวข้ อง

ศข.
ตป.

100
๑๐๐

รวม

90.80

-๕๑. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมั ครดิ จิทัล (อสด.)
ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา อสด. ให้เป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
๒. เพื่อจัดอบรม อสด. ประจาหมู่บ้าน
๓. เพื่อสร้าง อสด. ประจาหมู่บ้านนาร่อง ให้เป็นกลไกการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยในระดับหมู่ บ้าน
๔. เพื่อสร้าง อสด. ประจาหมู่บ้านต้นแบบ ในการพัฒนาดิจิทัลในพื้นที่
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน

มี อสด. ประจาหมู่บ้าน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๓๐๐ วัน เริ่ม - สิ้นสุด แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และบทเรียนสาหรับ
การอบรมในชั้นเรียน หลักสูตร อสด.
กิจกรรมที่ ๒ อบรมพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน จานวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน
และ อสด. ประจาหมู่บ้านปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือก อสด. ประจาหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมนามาถอดบทเรียน
เพื่อสร้าง อสด. ประจาหมู่บ้านต้นแบบ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ภายใน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๒๑๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ภายใน ๓๐๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ
๑. โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๕๗๑,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มี อสด. ประจาหมู่บ้าน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ คน

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
การพั ฒ นาบทเรี ย น อิ เ ล็ ก ทร อนิ ก ส์ (e-Learning) หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นา อสด.” และเมื่ อ วั น ที่
๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ จ านวน ๔๐๖ คน ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น อสด. ประจ าหมู่บ้าน
อี ก หน้ า ที่ ห นึ่ ง ได้ เ ข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศ ผ่ า นระบบ Video Conference โดยได้ รั บ ทราบถึ ง ภารกิ จ เป้ า หมาย

-๖และขั้นตอนการดาเนิ นการเพื่ อปฏิบั ติ งานเป็ น อสด. ประจาหมู่บ้า น พร้อมทั้งได้ ให้ พนั กงานราชการเฉพา ะกิ จ
ดังกล่าว ลงทะเบียนและดาวน์โหลดแอปพลิเ คชันอาสาสมั ครดิจิทัล เพื่อให้สามารถเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
การจัดอบรมพัฒนา อสด. ประจาหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อ นเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิท ธิ ภาพโครงข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ตระหว่ างประเทศสู่ การเป็ นศู น ย์ก ลางการแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ศข.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้า งพื้ นฐานของประเทศไทยให้ มีโครงข่า ยเชื่อ มต่อระหว่ างประเทศ ที่มีเสถียรภาพ
มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่ อนบ้าน
๒. เพื่ อ ลดค่ า บริ ก ารการเชื่อ มต่ อ อิ นเทอร์เ น็ ต ต่ างประเทศให้ส ามารถแข่ง ขั นได้ กั บประเทศเพื่ อนบ้าน
และทาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับประชาชนถูกลง
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ มการเข้ า มาลงทุ น ของผู้ ป ร ะกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ า นเนื้ อ หา ( Content Provider)
รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางการแลกเปลี่ ยนข้อ มู ลอิ น เทอร์ เน็ ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔

ปี พ.ศ.
๒๕๖๕

๑ . ร้ อ ยละควา มส า เร็ จของการ ด า เนิ น กา รกิ จ กร ร ม
ที่ ๑ กา ร ขยา ยศั กยภา พโคร งข่ า ยภา ยใน ปร ะ เ ท ศ
ในส่ วนที่ ได้ รั บผลกระทบจากท่ าเรื อแหลมฉบั ง (แผนงานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
๒. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน การกิ จกรรมที่ ๒ การ
ขยายความจุ โ ครงข่ ายระบบเคเบิ ล ใต้ น้าที่ มีอ ยู่ ( Upgrade
Capacity)
๓. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนิน การกิ จกรรมที่ ๓ การ
ก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศระบบใหม่

-

-

ร้อยละ
๑๐๐

-

ร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
๑๐๐

-๗แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี เริ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเ มื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบการขอปรับแผนงานและงบปร ะมาณ
ในการดาเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. 2565 แล้ว
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ การขยายศั ก ยภาพโครงข่ ายภายในประเทศ ในส่ วนที่
ได้ รั บ ผลกร ะทบจ ากท่ า เรื อ แหลมฉบั ง (แผน งา น การ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
กิ จ กรรมที่ ๒ การขยายความจุ โ ครงข่ า ยระบบเคเบิ ล ใต้ น้ าที่ มี อ ยู่
(Upgrade Capacity)
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่ างประเทศระบบใหม่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๒๖๙,๗๘๔,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมาย ผลที่ได้

๑. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยาย
ศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ
ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรื อ
แหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายที่ ออกแบบไว้
เพื่อทดแทนระบบ PS)
๒. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยาย
ความจุโครงข่ายระบบเคเบิล
ใต้น้าที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)
๓. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้าง
โครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ
ระบบใหม่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป้าหมาย ผลที่ได้

ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐
๘๖

ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละ ร้อยละ
๖๘
๑๐๐

-๘รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ ๑ การจั ด หาอุ ปกรณ์ เ พิ่ มความจุ โครงข่า ยเชื่ อ มโยงไปยัง ชายแดนฯ ขนาดความจุรวม
๒,๓๐๐ Gbps (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)
ผลการดาเนิ 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 าเป็น
เพื่อเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่ อมโยงไปยั งชายแดนกับ ประเทศกั มพูชา ลาว และเมียนมา และไปยังสถานีเคเบิล ใต้ น้ า
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 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จากัด (มหาชน) ยืมพัสดุอุปกรณ์ไปใช้ งานตามวั ตถุป ระสงค์โ ครงการฯ รวมทั้งได้ดาเนินการติด ตั้ง อุป กรณ์ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงข่ า ยที่ อ อกแบบไว้ เ พื่ อ ทดแทนระบบ PS เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ กร ะบวนการ รั บ ไว้ ใช้ ง าน อย่ า งเป็ น ทา ง กา ร
ซึ่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อาจต้องรอให้ภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือมีการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการในลาดับถัดไปก่อนส่งมอบให้แก่ สป.ดศ. ต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศของระบบที่ มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps
ผลการดาเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การเสร็จ เรี ยบร้อ ยแล้ ว โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่ง ชาติ ได้ น าสิ ทธิการ
ใช้งานความจุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเปิดใช้งานแล้ว จานวน 1,290 Gbps โดยการดาเนินการในขณะนี้สามารถปรับ
ลดราคาค่าบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (IG) ได้ร้อยละ ๔๕ – ๕0 และวงจรเช่าส่วนบุ คคลระหว่ า ง
ประเทศ (IPLC) ได้ ร้ อ ยละ ๓๐ ซึ่ ง สามารถปรับ ลดอั ตราค่ า บริ ก ารได้ มากกว่ า ร้อ ยละ ๒0 ของอั ต ราค่ า บริการ
ตามเงื่ อ นไขข้ อ ก าหนดฯ ทั้ ง นี้ จากการปรั บ ลดอั ต ราค่ าบริก าร ท าให้ IG Traffic มี ก ารใช้ ง าน ๙๙๙.๑๘ Gbps
Bandwicth (IPLC) มีการใช้งาน ๓,๓๘๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)
กิจกรรมย่อ ยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิ ลใต้น้ าระหว่า งประเทศเส้น ใหม่ (ASIA Direct Cable : ADC)
ผลการดาเนิ น การ คือ ดาเนินการก่อสร้า งระบบ โดยผู้รับจ้างได้ ทา Project Management Plan and
Quality Assurance Review ออกแบบระบบฯ และส ารวจทางทะเลเพื่ อ ออกแบบเส้ น ทา งในการติ ด ตั้ ง จ ริ ง
(Marine Route Survey) ทางด้ า นเหนื อ ของระบบฯ น่ า นน้ าฮ่ อ งกง และทางด้ า นใต้ ข องระบบฯ เสร็ จ แล้ ว
รวมถึ ง ได้ ด าเนิ นการจนได้ รับ ใบอนุญ าตเพื่ อ ท า Marine Route Survey ในน่ า นน้ าประเทศจี น เป็ น ที่ เ รียบร้อย
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดาเนินการสารวจฯ ในน่านน้าประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้ดาเนิน การผลิ ตสายเคเบิล และ
Repeater เสร็จแล้วบางส่วน การดาเนินการระหว่างภาคีสมาชิก โดยปัจจุบันภาคีสมาชิกได้ตอบรับการเข้าร่ว มของ
หน่วยงานโทรคมนาคมประเทศเวีย ดนามเป็น ภาคีส มาชิก ของระบบฯ และการเข้าร่วมลงทุนเพิ่ มเติ มอีก ๑ FP ผ่าน
การแก้ไขข้อตกลงฯ และสัญญาฯ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างภาคีส มาชิก ของระบบฯ หน่วยงานโทรคมนาคม
ประเทศเวียดนาม และผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และภาคีสมาชิกได้ตอบรั บ การ
เข้ า ร่ ว มลงทุ น เพิ่ ม ของภา คี ส มา ชิ ก ใน ปร ะเทศจี น ใน ๐.๕ FP ที่ ว่ า งอยู่ ผ่ า น กา ร แก้ ไ ขข้ อ ตกลงฯ
และสัญญาฯ ซึ่งได้มีการลงนามร่ว มกันระหว่า งภาคีส มาชิกของระบบฯ และผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่
26 พฤษภาคม 2564 ซึ่ ง จากความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร OTT รายใหญ่
ให้ ค วามสนใจใช้ ง านระบบเคเบิ ลใต้ น้ า ADC ด้ ว ย โดยต้ อ งการท าสั ญ ญาร่ ว มกั บ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความจุ พร้อ มใช้ งานเมื่ อระบบแล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่า งการเจรจาในเบื้อ งต้น ทั้งนี้
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ความประสงค์ ที่ ชั ดเจนจากลู ก ค้ าแล้ว จะแจ้ง ให้ สป.ดศ. รั บ ทราบก่อ นการด าเนิน การในขั้ นตอน
การท าสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงผู ก พั น ใด ๆ พร้ อ มขอความเห็ น ชอบเพื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป
ผู้รับจ้างก่อสร้างระบบฯ ได้ออกเอกสาร Force Majeure ให้แก่ภาคีสมาชิกของระบบฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2564

-๙เพื่อสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างจากแผนที่กาหนดเดิม โดยแจ้ง ว่ากาหนดการใหม่จะเป็นเดือน
กั น ยายน ๒๕๖๖ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการขอขยายระยะเวลาด าเนิ น การก่ อ สร้ า งจากเดิ ม คาดว่ า จะก่ อ สร้ า ง
แล้วเสร็จ ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ ขยายออกไปเป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๖
โดยอ้างเหตุ Force Majeure นั้น บริษัท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จากัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีสมาชิ กของร ะบบฯ
ยังไม่ได้มีมติ ขยายระยะเวลาให้กั บผู้รั บจ้า งและจะร่ วมกัน พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคาดว่าจะต้ องมี การเจรจา
ต่อรองกับผู้รับจ้า งอย่างเข้ มข้น เพื่อให้ผู้รั บจ้างปรับ แผนการดาเนิน งานภาพรวมที่เ หมาะสม และเร็วกว่าก าหนด
เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ได้ต่อไปโดยคาดว่าจะก่อ สร้า งแล้ว เสร็ จ ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิท ธิการใช้ ง าน
ได้ภายในปี ๒๕๖๕
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้ เพื่ อทดแทนระบบ PS ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิ
ปั ญ หาคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด ที่ ถู ก ก าหนดเป็ น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู งสุ ด
ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านนอกพื้ น ที่ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระบวนการรั บ ไว้ ใ ช้ ง านอย่ า งเป็ น ทางกา ร
ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อีกด้วย
๒. กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่า งประเทศเส้นใหม่ (ASIA Direct Cable : ADC)
ดังต่อไปนี้
๑) ความล่าช้าในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในน่านน้าประเทศจีนกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่งใช้
ระยะเวลานานกว่า แผนที่กาหนด จึงส่งผลให้ การดาเนิ นการส ารวจทางทะเลล่า ช้า ออกไปอี ก และส่งผลกร ะทบ
ต่อเนื่องไปยังกาหนดการก่อสร้างระบบในขั้นตอนอื่น ๆ ให้ล่าช้าไปด้วย
๒) การสู ญ เสี ย เรือ ส าหรับ การติ ด ตั้ ง อุ ปกรณ์ ทางทะเลล าหลัก ของผู้รั บจ้ างในต่ างประเทศจาก
อุบัติเหตุเพลิงไหม้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดสรรเรื อลาอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบต่อกาหนดการติ ดตั้ งอุ ป กร ณ์
ทางทะเล
๓) จากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทาให้การดาเนิน การต่า ง ๆ ได้รับผลกระทบ อาทิ การที่ผู้รับจ้างในต่า งประเทศไม่ส ามารถเดิ น ทาง
เข้ า มาด าเนิ นการสารวจและติ ด ตั้ ง อุ ปกรณ์ ในแต่ ล ะประเทศได้ ตามก าหนดเนื่อ งจากมี ก ระบวนการเพิ่ มขึ้นจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในและต่างประเทศ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
3. การขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ตความเร็ ว สู งให้ ครอบคลุ มทั่ ว ประเทศเพื่ อ สนั บสนุ น การพั ฒนาเศรษ ฐกิ จ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ ตประชารั ฐ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ศข.)

- ๑๐ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจาหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ จุดอย่างต่อเนื่อง จานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
ที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสั งคมรั บผิ ดชอบ ครอบคลุมถึงการดูแ ลบารุ งรั กษาระบบบริ หารจัด การภายใต้
โครงการเน็ตประชารัฐ และการบริหารจัดการบริการโครงข่ายส่วนกลางเพื่อกากับดูแลโครงข่ ายเน็ตประชารัฐ
๒. เพื่อให้มีโ ครงข่า ยพร้ อ มเชื่ อ มโยงสาหรั บ ให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง ที่ใ ช้ งานได้ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพ ไปยังบ้านเรือนประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2.8 ล้านคน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้ใช้ประโยชน์จากการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน - ปี เริ่ม - สิ้นสุด -

แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
โครงการใช้งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ใช้ดาเนินการจริง ๙,๘๔๘.๕๖๒๓ ล้านบาท (เบิกจ่าย
แทนกัน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ดาเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจาหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
(โครงการเน็ตประชารัฐ) จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนที่ กาหนดไว้
(กสทช.ไม่สนับสนุนงบประมาณจากแผน USO) จึงทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – จนถึงปัจจุบัน
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
2,8๐๐,๐๐๐ คน
3,728,336 คน

จานวนผู้ใช้ประโยชน์จากการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
ดาเนินการให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตแบบไร้ สาย (Wi-Fi) สาธารณะประจ าหมู่ บ้าน ๆ ละ ๑ จุด ที่ระดับความเร็ ว
ไม่ต่ากว่ า ๑๐๐/๕๐ Mbps (Download/Upload) ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านทั่ วประเทศ ปัจจุบันมีจานวนผู้ ลงทะเบี ยนสะสม
10,406,285 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) โดยมีการใช้งานสู งสุ ด 2,929,834 เครื่อง
การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารั ฐ (Open Access Network)
ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง ๔ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ๒) ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.ที .แอล เสี ย ง (ไทยแลนด์ ) ๓) บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) และ ๔) วาริ นช าราบเคเบิ้ ล ที .วี.
ได้เปิดให้บริการไปยังบ้า นเรื อนประชาชนจานวน 254,300 Subscribers (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔)
โดยเปิดให้บริการไปยั งบ้านเรื อนประชาชนแล้ว จานวน 254,300 Subscribers หรือ จานวน ๗๙๘,๕๐๒ คน*
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔)

- ๑๑ **วัดจากจานวนการใช้ง านโครงข่ ายเน็ต ประชารัฐ ใน 24,700 หมู่บ้าน และจานวนบ้ านเรื อนที่ได้รั บบริ การจากการเปิ ด
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Open Access Network) (จากผลการสารวจข้อมูลพื้น ฐานของครัวเรื อน พ.ศ. 2562 โดย สสช.
พบว่า ๑ ครัวเรือนมีจานวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 3.14 คน)

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
โครงการเน็ตประชารัฐไม่ไ ด้รับการจั ดสรรงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้ (สานักงาน กสทช.ไม่สนับ สนุ น
งบประมาณจากแผน USO) จึงทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายเกิด ขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงฯ
ยังคงจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตสาธารณะประจาหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกั บการใช้ ง าน
ของประชาชนที่ยังคงมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. โครงการขยายอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็วสูงเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ศข.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มีโ ครงข่ า ยพร้ อ มเชื่ อ มโยงส าหรั บ ให้ บ ริ การอิ น เทอร์เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ างต่ อ เนื่อง
ที่มีประสิทธิภาพ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสุขศาลาพระราชทาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนของหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายภายใต้
โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน - ปี เริ่ม – สิ้นสุด แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
-

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
-

โครงการใช้งบประมาณ
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนของหน่ว ยงานเป้าหมายที่ไ ด้รั บ อนุ ญาตให้ เชื่ อ มต่อ โคร งข่ า ย
ภายใต้โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิต

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๕๓๖ แห่ง

- ๑๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
ด าเนิ น การขยายโครงข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ไปยัง โรงเรีย น โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ข ภาพตาบล
และสุ ข ศาลาพระราชทาน จ านวน 1,671 แห่ ง เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ มา ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจ และสัง คม (สป.ดศ.) ได้ให้หน่วยงานเป้าหมายแจ้ ง ความจานงขอใช้ งานโครงข่ายฯ และได้อ นุ ญ าต
ให้ เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยฯ แล้ ว รวมจ านวน ๕๓๖ แห่ ง ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานเป้ า หมายที่ เ ป็ นผู้ ใ ช้ง านจะต้ อ งรั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ บริ การ โดยชาระค่าใช้ จ่ายให้แ ก่ ผู้ประกอบการโดยตรง ส่วน สป.ดศ. จะเป็นผู้รับผิดชอบการ
บารุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายภายใต้โครงการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เพื่อมีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
๑. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนที่กาหนดไว้ (สานักงาน กสทช.ไม่สนับสนุนงบประมาณจากแผน
USO) จึ ง ท าให้ มีภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๓ จนถึ ง ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากกระทรวงฯ เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบารุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายภายใต้โครงการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การเชื่อมต่อล่าช้า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. โครงการเป็นเจ้าภาพสาหรั บจั ดการประชุม ผู้น าเจ้าหน้าที่ อาวุโ สอาเซี ยนด้า นดิ จิทั ล และผู้นาสภาหน่ว ยงาน
กากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซีย นอย่างไม่เป็ นทางการ ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN ADGSOM – ATRC
Leaders’ Retreat of 2021) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองการต่างประเทศ (ตป.)
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาประเด็ นที่ สาคัญ ได้แก่ การหารือกิจกรรมส าคั ญในการด าเนิน การตามแผนแม่ บ ทอา เซี ย น
ด้ า นดิ จิ ทั ล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025 หรื อ ADM 2025) รวมถึ ง แนวทางการด าเนินงาน
ตามผลลั พธ์ ส าคั ญ ของการประชุ มรั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นดิ จิ ทั ล ( ADGMIN) ครั้ ง ที่ ๑ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ผ่ า นระบบการ
ประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 การพิจารณาข้ อ เสนอโครงการภายใต้ ADGSOM - ATRC
สาหรับดาเนินการในปี 2565 เพื่อขอรับงบประมาณสนับ สนุน จากกองทุน ASEAN ICT Fund หรือจากคู่เ จรจา
และการพิจารณาประเด็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา เป็นต้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน

- ๑๓ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. ดาเนินการจัดเตรี ย มการเป็น เจ้าภาพจั ด การประชุ มฯ ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล อาทิ การจัดทากาหนดการประชุม หนังสือเชิญผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ๑๐ ประเทศ และส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซียน
ร วมทั้ ง หน่ ว ยงาน ไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และกา ร จั ด ท า ข้ อ มู ล /เอกสาร
ประกอบการประชุมฯ
๒. ดาเนินการจัดการประชุมฯ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงปี 2563
และระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา จึงได้จัดการประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสานัก
เลขาธิการอาเซียนสนับสนุน platform ออนไลน์สาหรับการประชุมฯ ซึ่ง ตป. ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน

ผลที่ได้
75 คน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การปร ะชุ ม ฯ โดยมี น างสาวอั จ ฉริ น ทร์
พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิจและสั ง คม ในฐานะเจ้าหน้า ที่อาวุโ สอาเซีย นด้ านดิจิ ทัลของไทย
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทย โดยได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ มฯ และเน้ น ย้ าความส าเร็ จ
ของปีที่ผ่านมาในการเปลี่ยนผ่านจากกรอบการประชุ มรัฐ มนตรี อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting :TELMIN) ไปสู่กรอบการ
ประชุ มรั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นดิ จิ ทั ล (ASEAN Digital Ministers Meeting: ADGMIN) รวมถึ ง การร่ ว มรั บ รอง
แผนแม่บทอาเซี ยนด้า นดิ จิทั ล ค.ศ. ๒๐๒๕ (แผนแม่บท ADM 2025) ซึ่งเป็นการกาหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน
ในอี ก ๕ ปี ข้ า งหน้ า ในการขั บ เคลื่ อ นภู มิภ าคอาเซี ย นไปสู่ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วา มคร อบคลุ ม
ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการฟื้ นฟู ของอาเซียนจากโรคโควิ ด – 19 ตามกรอบการฟื้นฟูที่ ครอบคลุ ม
ของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) สอดคล้องกั บแนวคิ ดหลั กในการเป็น ปร ะธาน
อาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ปี ๒๕๖๔ คือ “We Care, We Prepare, We Prosper”
โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือกิจกรรมการดาเนินงานที่คาดว่าจะเป็นผลลั พธ์สาคัญของการประชุม ADGMIN
ครั้ ง ที่ ๒ ในช่ ว งปลายปี ๒๕๖๔ อาทิ (๑) การจั ด ท ายุท ธศาสตร์ ค วามร่ว มมื อ ด้า นความมั่ น คงปลอดภั ยไซเบอร์
ของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (๒) การพัฒนาใบรับรอง (ASEAN Certification) สาหรับการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดน
ของอาเซี ย นและแนวทางการปฏิ บั ติ และ (๓) การจั ด ท าโครงการ Development of an ASEAN Strategic
Guidance for Artificial Intelligence and Digital Workforce โดยที่ ก ารด าเนิ น การโครงการดั ง กล่ าวข้ า งต้น
สอดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทอาเซี ยนดิ จิ ทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ADM 2025) อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น นโยบาย

- ๑๔ ของประเทศในการเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ดิ จิ ทั ล (Digital Transformation) นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ มยั ง ได้ มีก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของกิจกรรม/โครงการที่จ ะขั บเคลื่อนแผนแม่บ ท ADM 2025 การพิจารณางบประมาณที่จ ะขออนุ มัติ
จากกองทุ น ASEAN ICT Fund ในการด าเนิน งานของปี ๒๕๖๕ รวมถึ ง การพิ จ ารณาข้ อ เสนอแนวคิ ด โครงการ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ ภาคี ภายนอก ทั้ ง นี้ ไทยได้ เ สนอโครงการเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ นจากกองทุน
ASEAN ICT Fund ในการดาเนิน การในปี ๒๕๖๕ จานวน ๑ โครงการ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเ ป้า หมายที่ ส า คั ญ
ของแผนแม่บท ADM 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสถานการณ์จากโรคโควิด–19
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงปี 2563
และระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดื อนธัน วาคม 2563 เป็นต้นมา ได้มีการปรับรูปแบบการจัดการประชุมฯ เป็นแบบ
ออนไลน์
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2 การบริหารราชการในองค์กรมีประสิท ธิภาพและธรรมาภิ บาล
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ปี 2564
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละควา มส า เร็ จ ของ ร้อยละ 80
ทุกหน่วยงาน
การดาเนินการตามแผน ปฏิ บั ติ
ราชการ
2. ร้ อ ยละควา มส า เร็ จ ของ ร้อยละ 80
ศปท. และ
การด าเนิน การตามแผนปฏิบัติ
ทุกหน่วยงาน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. จานวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ไม่น้อยกว่า
กก. และ
ร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ การพั ฒ นา 2 องค์ความรู้
ทุกหน่วยงาน
ศักยภาพ
4. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการ ร้อยละ 10
ศท. และ
(1) ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ ป็ น ไปตา มข้ อ สั่ ง กา ร
ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
ทุกหน่วยงาน นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 ส.ค. 60
และ 26 ก.ย. 60 ในการลดกา ร ใช้
กระดาษของส่วนราชการ
(2) วัดผลจากจานวนเงิน งบประมา ณที่
ใช้ จั ด ซื้ อ กระดาษลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ
จานวนเงินที่ตั้งไว้สาหรับซื้อกระดาษของ
แต่ละปีงบประมาณ (สานักงาน ก.พ.ร.
ใช้เกณฑ์ ร้อยละ 10)
5. ระดั บ ความส า เร็ จ ใ น กา ร
ระดับ 5
กก.
(1) ตั ว ชี้ วั ด นี้ เป็ น ไปตา มข้ อ สั่ ง กา ร
ด า เนิ น กา ร ตา มมา ต ร ก า ร
นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 ส.ค. ๒๕
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า จากค่า
60 และ 26 ก.ย. ๒๕60 ในการกากั บ
มาตรฐาน
ดู แลการประหยั ดพลั งงานในภาคราชการ
และใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการประเมิ นผู้ บริ หาร
องค์การ ของสานักงาน ก.พ.ร.
(2) ใช้ ผ ลกา ร ปร ะเมิ น จ า ก ร ะ บ บ
e-report.energy.go.th ข อ ง ส า นั ก
นโยบายและแผนพลั งงาน โดยกาหนด
เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
6. จ า น วน บริ ก า ร อั จ ฉริ ย ะ ไม่น้อยกว่า
กก.
(1) บริ ก ารอั จ ฉริ ย ะ (Smart Service)
(Smart Service) ที่ สป.ด ศ .
1 บริการ
หมา ยถึ ง บริ ก า ร ดิ จิ ทั ล ใน ลั ก ษณะ
ให้บริการประชาชน หน่วยงาน
อั ต โนมั ติ ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถได้ รั บ
บริการดิจิทัลที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การอ าน วย

- ๑๖ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น
หรือต่อยอดจากเดิม

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ
ความสะดวกใน ชี วิ ต ปร ะจ า วั น ผ่ า น
อุปกรณ์ดิจิทัล ที่ หลากหลายโดยไม่ ต้ อ ง
ร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ
(2) ปี 62 คือ แอปพลิชันเน็ตอาสาประชารัฐ

มาตรการ / กลยุทธ์
๑. จั ด ท าแผนปฏิบั ติ การดิ จิทั ล และบริห ารจั ดการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมทั้ ง ระบบ
คลั ง ข้ อ มู ล ระบบศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง การพั ฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
๕. ประสาน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๖. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๑๘ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

๑
๒

โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิ มพระเกียรติ
โครงการฝึกอบรมหลั กสู ตรการเป็ นข้าราชการที่ดี ของ ดศ. (ภาคอบรม
สัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบั ติราชการของเจ้าหน้าที่ สานั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภา ครั ฐ เพื่ อ ปร ะชาชน ( Government
Contact Center: GCC 1111)
โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการสื่อสาร”
โครงการจั ด กิ จ กรรม Thailand Digital & Innovation Festival
ในงาน World Expo 2020 Dubai
โครงการเช่าบริการระบบเครือข่าย สป.ดศ.
กิจกรรม : เช่าระบบเครือ ข่ายส ารองระบบเครื อข่า ยไร้ สาย และระบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สป.ดศ.
ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้
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แผนงาน/โครงการ
๑. จ้ า งบ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซมและแก้ ไ ขปั ญ หาระบบห้ อ งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (Server Room)
๒. จ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
๓. จ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
๔. จ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
๕. จ้างบารุงรักษาระบบเว็ บไซต์ข องกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม
๖. จ้ า งบ ารุ ง รั กษาระบบอิ นทราเน็ ตของส านั กงานปลั ด กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โครงการเช่ า ใช้ บ ริก ารระบบบริห ารจัด การส านัก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
(e-Office)
โครงการเช่ า บริก ารระบบประชุ มทางไกลผ่ านจอภาพของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมช่ว งสถานการณ์ของการติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (เช่า WEBx จาก AIT)
โครงการบริหารจั ด การแพลตฟอร์ มเพื่ อการติด ตามและประเมิ น ผู้ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หมอชนะ)
โครงการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 5.0 ของ สป.ดศ.
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุ ณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ
ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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- ๑๘ 1. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอานวยการนักบริหาร)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี เฉลิ มพระเกี ย รติ และระลึ ก ถึง พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินี น าถ
พระบรมราชชนนี พัน ปีห ลวง พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิ บดี ศรี สิน ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่างๆ
๓. เพื่อส่งเสริ มให้เ หล่ าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ข องกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม
ร่วมเรียนรู้และน้อ มนาเอาพระราชกรณี ย กิจ และพระราชดารัส ไปปฏิบั ติใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สุขแก่ ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 80
พ.ศ.2564
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 25๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุ คไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรื อน
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๔
มิถุนายน ๒๕๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม ๒๕๖๔

- ๑๙ ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
- สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
กิจกรรมที่ 8 โครงการอื่นๆ ตามที่สานักพระราชวังและสานักนายกรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “จิตอาสาร่วมใจสู้ภัย
โควิด-19”

เมษายน ๒๕๖4
กรกฎาคม ๒๕๖4
ธันวาคม ๒๕๖3
มกราคม ๒๕๖4
เมษายน ๒๕๖4
สิงหาคม 2564

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 500,000 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ รวมทั้งสิ้นจานวน 104,720 บาท คงเหลืองบประมาณจานวน 395,280 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลที่ได้
ร้อยละ 75

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ โครงการน้ อ มราลึ กในพระมหากรุณาธิ คุ ณ เนื่ อ งในวั นคล้ ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิ จ กรรมที่ ๒ โครงการน้ อ มราลึก ในพระมหากรุณาธิคุ ณ เนื่ อ งในวั นคล้ ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖3 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ผลการดาเนิ น การ คื อ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายส านั ก นายกรัฐ มนตรี และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- ๒๐ ผลการดาเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ โดยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง บประมาณ
(ตามนโยบายสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกร ณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ (ตาม
นโยบายสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด)
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกีย รติ ส มเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าน้อ งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั ฒ น
วรขัตติยราชนารี
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
- สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ผลการดาเนิ น การ คื อ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายส านั ก นายกรัฐ มนตรี และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
กิจกรรมที่ 8 โครงการอื่นๆ ตามที่สานักพระราชวั งและสานั กนายกรัฐ มนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ก าหนด คื อ โครงการเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร รามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกร ณ
พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้า สุทิ ดา พัช รสุธาพิมลลั กษณ พระบรมราชินี “จิตอาสาร่วมใจสู้ ภั ย
โควิด-19”
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็ นข้าราชการที่ดีข อง ดศ. (ภาคอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบั ติงานให้แ ก่ข้าราชการบรรจุ ใ หม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
๒. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ปรั ช ญาการเป็น ข้ าราชการที่ ดี มี คุ ณธรรมจริย ธรรม และประพฤติ ต นตามหลั ก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- ๒๑ ๓. เพื่อเสริมสร้า งการท างานร่ ว มกั น เป็ นที ม มีสัมพันธภาพที่ ดี ก่อให้เกิดการประสานสามั ค คี ทั้ง ภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ร้อยละ ๙๙
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สามารถผ่านการอบรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ร้อยละ ๙๙
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สามารถผ่านการอบรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งระยะเวลา
การดาเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,495,2๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สามารถผ่านการอบรม
๑๐๐
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๑)
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ร้อยละ ๙๙
ร้อยละ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สามารถผ่านการอบรม
๑๐๐
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
กิจกรรม
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี
ดาเนินการครั้งที่ ๑
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับขอ
อนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๓. ดาเนินการฝึกอบรม
๔. สรุปผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

ผลการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๓
อนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๒๒ กิจกรรม
ดาเนินการครั้งที่ ๒
๑. จัดทา (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กาหนดการ พร้อมกับ
ขออนุมัติดาเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
๒. ดาเนินการฝึกอบรม
๓. สรุปผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

ผลการดาเนินงาน
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดาเนินการแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกองกลาง
ขออนุมัติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
๑. กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ของส่วนราชการในสั งกั ดกระทรวงฯ ดาเนินการในช่วงเวลาที่ แตกต่ า งกั น
ท าให้ ส่ ว นราชการส่ ง ข้อ มู ล ข้ าราชการกลุ่ มเป้ าหมายให้ กองกลางล่ าช้ า ท าให้ก ารเสนอขอนุมัติ โ ครงการล่า ช้า
ตามไปด้วย
๒. เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่ วงปี 2563
และระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ปดศ. ได้เห็นชอบให้ยกเลิกหรือเลื่อนโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ออกไปก่ อ น จนกว่ าสถานการณ์ จ ะคลี่ ค ลาย รวมทั้ ง ได้ จั ด เตรี ย มโครงการฯ ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และยืดหยุ่นตามสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
โดยได้ดาเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 - 19 กันยายน 2564 จานวน 79 คน ใช้งบประมาณ
เป็นจานวนเงิน 76,310.- บาท
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
3. โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติร าชการของเจ้ าหน้ า ที่ สานั ก งานปลั ดกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิจ
และสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศัก ยภาพและสมรรถนะของบุ ค ลากรในส านั กงานปลั ด กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
สังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมและสอดรับกับการปฏิบัติราชการในยุค Thailand 4.0
๒. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ระหว่ า งข้ า ราชการที่ เ ข้ ารั บ การฝึ ก อบรมด้ วยกัน
หรือระหว่างข้าราชการกับวิทยากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน

- ๒๓ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนองค์ความรู้ที่บุ คลากรในสั งกั ดสานั กงานปลั ดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศั กยภาพ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า ๒ องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
หน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จาเป็น (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้านและทั่วไป
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
กับหน่วยงานภายนอก (ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย)
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,129,800 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริ มาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนองค์ความรู้ที่บุ คลากรในสั งกั ดสานั กงานปลั ดกระทรวงดิจิทัล
ไม่น้อยกว่า ๒
จานวน 6 องค์ความรู้
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศั กยภาพ
องค์ความรู้
ที่บุคลากรร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การส่งข้าราชการระดับผู้บริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่จาเป็น

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผช.ปดศ.)
ไตรมาสที่ ๒ หลักสูตรผู้นาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital CEO)/DEPA (นายภุชพงค์ โนดไธสง รดศ.)
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ๒564
ส่งผลให้หลักสูตรต่างๆ ถูกเลื่อน ยกเลิก ลดกิจกรรมใน
หลักสูตร และปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์
จึงกระทบต่อการดาเนินโครงการฯ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น หลักสูตร บงส. งดการเดินทางไปศึกษา
ดูงานต่างประเทศ

- ๒๔ กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะ ไตรมาสที่ 1
ด้านและทั่วไปกับหน่วยงานภายนอก
๑. หลักสูตรกฎหมายปกครอง ได้แก่
๑.๑ หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นายปัทมเชษฐ์ เจริญช่าง นิติกร
ปฏิบัติการ)
๑.๒ หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ (นายชุมพล
ลงมือทา นิติกรชานาญการ)
๒. หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง
รุ่นที่ 61 (นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์ ผอ.กปส.กก.)
ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่วนราชการ
เจ้าของหลักสูตรต่างๆ จึงเลื่อนการดาเนินโครงการออกไป
ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 ส่งผล
ให้หลักสูตรต่างๆ ถูกเลื่อน ยกเลิก ลดกิจกรรมในหลักสูตร
และปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ จึงกระทบ
ต่อการดาเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น
นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง ขอเลื่อนกาหนดการ
ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ และงดการเดินทางไปศึ กษาดูงาน
ต่างประเทศ / โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ดุลยภาพของข้าราชการ ประจาปี 2564 / โครงการ
ประกาศนีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปี
งบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 4 หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การ
สมรรถนะสูง (PMQA 4.0) เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน ๒๕
64 โดยมีนายอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้า (ศปท.) และ
นางสาวภัทราวรรณ ธีฆัมพร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ (ป.ย.ป.) จานวน 2 คน ใช้งบประมาณ
เป็นจานวนเงิน 13,800.- บาท (6,900*2)
กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ไตรมาสที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงฯ
และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งทักษะหลักและทักษะเสริม
จานวน 50 คน
ไตรมาสที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Business Intelligence for Senior Executive จานวน
12 คน

- ๒๕ กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 โครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
45 คน (เลื่อนมาจากไตรมาสที่ 2/๒๕64)
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 จึงมีการเลื่อน
การดาเนินโครงการออกไป ได้แก่ หลักสูตร Data Design
for Management และโครงการ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ไตรมาสที่ 4
๑. หลักสูตร Data Design for Management จานวน
24 คน (ระดับอานวยการสูง ระดับเชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ) วงเงิน 3,600
บาท
๒. โครงการ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จานวน 45 คน วงเงิน 3,600
บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
๑. เนื่ อ งจากประเทศไทยประสบปัญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ในช่วงปี 2563 และระลอกใหม่ ตั้งแต่กลางเดือ นธัน วาคม 2563 เป็นต้นมา จึงส่งผลกระทบต่ อ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
๒. ไตรมาสที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก
เมษายน 2564 จึ งมี การยกเลิ ก งด ปรั บรู ปแบบ และเลื่ อนการด าเนิ นโครงการออกไป และในไตรมาสที่ ๔/2564
ได้ดาเนินการใน 2 กิจกรรมตามแผนปฏิบั ติราชการการพั ฒนาบุค ลากรของ สป.ดศ. กิจกรรมที่ ๑ : จัดฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่มีความจาเป็น ต่อ การปฏิ บัติ งาน ทั้งทักษะด้านดิจิทัล และทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการท างาน
จ านวน 2 หลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมที่ ๒ : ส่ ง บุ ค ลากรเข้า รับ การฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ มีหลั ก สูต รที่มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน จานวน 1 หลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
4. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)

- ๒๖ วัตถุประสงค์
๑. สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาคประชาชนโดยการเพิ่ มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้ อ มู ล
ข่าวสารและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
๓. การให้บริการในลั ก ษณะการสื่ อ สารแบบสองทาง สามารถรับสายเรีย กเข้า และการโทรออก รวมทั้ ง
สามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
๔. เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติด ต่อกับ ส่วนราชการโดยตรง
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้าซ้อนของภาครัฐ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ สิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน 256๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๔
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(Government Contact Center : GCC1111)
๑ ตุลาคม 256๓ - ๓๐ กันยายน 256๔
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบั ติ งาน GCC1111
สิงหาคม ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๘๑
ไม่น้อยกว่า ๔.๐
(ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูน ย์ บริ การข้อ มู ล ภาครั ฐ เพื่อ ประชาชน (Government Contact Center :
GCC1111)

- ๒๗ ผลการดาเนิ น การ คื อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล หน่ ว ยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่ ว นราชการ
ไม่สังกัดสานั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิส ระ ๓ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขาธิ ก าร
วุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสานัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จานวน
๙๕ จุด มีผลการดาเนินการให้บริการข้อมู ลภาครั ฐแก่ ประชาชน รวมจานวน ๓๖๗,๓๖๙ สาย ให้บริการข้อมูลผ่ า น
ช่ อ งทา ง Voice bot จ า น วน ๒๒๖,๗๙๘ ครั้ ง ให้ ข้ อ มู ล ผ่ า น ช่ อ งทา ง Chat bot จ า น วน ๔๖๔ ครั้ ง
ตอบกระทู้ Pantip จ านวน ๓๔๗ กระทู้ ข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook จ านวน ๔๖๕ ข้ อ ความ ให้ ข้ อ มู ล ผ่ าน
ช่องทาง Live Chat จานวน ๒๗๙ ข้อความ ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จานวน ๑๓ ข้อความ และให้ข้อมูล ผ่ า น
ช่องทางเว็บไซต์ จานวน ๑,๕๒๔ ข้อความ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครั ฐเพื่อประชาชน
ผลการดาเนิ นการ คือ มีการประชาสัมพันธ์โ ครงการศู นย์บริ การข้อ มูล ภาครั ฐเพื่ อประชาชน (GCC1111)
และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สาคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
๑. เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) : จัดทาข้อความประชาสั มพัน ธ์ผ่านเว็ บไซต์ ได้แก่ ข้อมู ลเกี่ยวกับโคร งการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อ ประชาชน (GCC1111) การดาเนินงานและการจั ดกิจ กรรมของโครงการศู นย์บ ริ ก าร
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) จานวน ๓,๕๐๘ ข้อความ
๒. โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) : จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่า วสาร
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ผ่า นช่ อ งทางโซเชี ยลเน็ต เวิ ร์ค ของโครงการศู นย์ บริ ก ารข้ อ มู ลภาครัฐ เพื่ อ ประชาชน ( GCC
1111) ได้แก่ Facebook จานวน ๑,๕๒๔ ข้อความ Twitter จานวน ๒,๘๖๗ ข้อความ และ Pantip จานวน ๓๔๗
ข้ อ ค ว า ม โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ทั่ ว ไ ป รู ป ภ า พ ค ลิ ป วิ ดี โ อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจของประชาชนในแต่ ล ะช่ ว งเวลา รวมทั้ ง การจั ด กิ จกรรม
เพื่ อ สร้ า งกา ร มี ส่ ว น ร่ ว มระหว่ า งปร ะชาชนกั บ ศู น ย์ บ ริ ก า รข้ อ มู ล ภา ครั ฐ เพื่ อ ปร ะชาชน ( GCC1111)
ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางานร่ วมกัน ระหว่างหน่ว ยงานภาครั ฐ
และผู้ปฏิบัติงาน GCC1111
ผลการดาเนิ น การ คื อ มี ก ารจั ด ประชุ มสั มมนาเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานร่ ว มกั น ระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครัฐ และผู้ ปฏิ บั ติ งาน GCC1111 โดยการจั ดสั มมนาเชิง ปฏิบั ติ ก าร “สานสั มพั น ธ์เ ครือ ข่ ายภาครัฐ
GCC1111 ประจาปี ๒๕๖๔” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๘ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด
(มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยเชิญผู้แทนเครือ ข่า ยภาครั ฐ ทั้ง หมด จานวน ๒๐๐ หน่วยงาน เข้าร่ ว ม
สัมมนาในหัวข้อ “How can business SURVIVE in COVID-19 Crisis : IT Empowerment”
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
5. โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้า นดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจ และสังคม
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)

- ๒๘ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
๒. เพื่อเผยแพร่ข้ อ มูล ข่าวสารให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจที่ถู ก ต้อ งในการดาเนิ น งานตามพั น ธกิ จ
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
๓. เพื่อดาเนิ นการตามนโยบายและแผนการประชาสั มพัน ธ์ แห่ ง ชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปีเริ่มวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลงาน/โครงการต่างๆ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม โดยนาข้อมูลที่ได้มา
กาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ประเภทต่างๆ และติดตามการเผยแพร่
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบ
สื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ
หรือประเด็นอื่นตามแต่สถานการณ์ขณะนั้น จานวน ๖ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเชิญสื่อมวลชนศึกษาดูงานและร่วม
ทาข่าว อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยการนาสื่อมวลชนสาย
เศรษฐกิจ/สายไอที/สายดิจิทัล หรือสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๓๐
คน (ในจานวนนี้ต้องมีสื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๒ สถานี) ศึกษาดู
งานและร่วมทาข่าวในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน
กิจกรรมที่ ๕ ดาเนินการออกแบบและจัดทาสื่ อประชาสั มพั นธ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม สาหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

- ๒๙ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐ เอกชน และประชาชนที่ มาติ ดต่ อราชการที่
กระทรวงฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ
รวมทั้งสื่อมวลชน จานวน ๕๐๐ ชิ้น

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่า เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสาร
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ร้อยละ ๘๐
พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ยวกั บดิจิทั ลเพื่อ เศรษฐกิจและสัง คม และข้อมูลงาน/โครงการ
ต่างๆ ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสั ง คม โดยนาข้อมูลที่ได้ มากาหนดกลยุท ธ์แ ละจั ดทาแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นการสื่ อ สารประชาสัมพั น ธ์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจัด ท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ
ผลการดาเนิ น งาน คื อ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสื่ อ สารประชาสั มพั น ธ์ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ประเภทต่างๆ และติดตามการเผยแพร่
ผลการดาเนิ น งาน คื อ ด าเนิ น การบริ หารจั ดการข้ อ มู ลและการประชาสัมพั น ธ์ ผ่ านสื่อ สั ง คมออนไลน์
(Social Media) ประเภทต่ า งๆ และติ ด ตามการเผยแพร่ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กิ จ กรรมที่ ๓ ด าเนิ น การจั ด กิ จกรรมผู้ บริ ห ารกระทรวงฯ พบสื่ อ มวลชน/ผู้ มีอิ ท ธิ พลทางความคิ ดเห็น
(Influencer) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ หรือประเด็นอื่นตามแต่สถาน การณ์
ขณะนั้น
ผลการดาเนิ น งาน คื อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมผู้ บ ริ ห า รกร ะทรวงฯ พบสื่ อ มวลชน/ผู้ มีอิ ทธิ พล
ทางความคิดเห็น (Influencer) เรียบร้อยแล้ว จานวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง
กิ จ กรรมที่ ๕ ด าเนิ น การเชิ ญ สื่ อ มวลชนศึ ก ษาดู ง านและร่ ว มท าข่ า ว อย่ า งน้ อ ย ๑ ครั้ ง โดยการ
น าสื่ อ มวลชนสายเศรษฐกิ จ/สายไอที /สายดิ จิ ทัล หรื อ สายอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้ บ ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ ก ระทรวงฯ

- ๓๐ รวมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ คน (ในจ านวนนี้ต้ อ งมี สื่ อ โทรทั ศน์ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ สถานี) ศึ ก ษาดู งานและร่ว มทาข่าว
ในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน
ผลการดาเนิน งาน คือ จะดาเนินการเชิ ญสื่ อ มวลชนศึ ก ษาดูง านและร่ ว มทาข่ าว โดยการนาสื่อ มวลชน
สายเศรษฐกิจ/สายไอที/สายดิจิทัล หรือสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานและร่วมทาข่าวในประเทศ ระหว่างวั น ที่
๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น ๓๐ คน แบ่งเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้ อง จานวน ๑๐ คน และสื่อมวลชน จานวน ๒๐ คน ใช้การเดินทางโดยเครื่ อ งบิ น เพื่อ อานวยควา ม
สะดวกแก่สื่อมวลชน ตลอดจนจัดทาข่าวแจกเผยแพร่แก่สื่อมวลชน จานวน ๑ ข่าว รวมทั้งอานวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และสรุปติดตามผลการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของสื่อ มวลชน (Media Monitoring)
กิ จกรรมที่ ๔ ด าเนิ นการออกแบบและจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คม
สาหรับแจกจ่ายให้ แก่ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครั ฐ เอกชน และประชาชนที่ มาติ ดต่ อราชการที่ กระทรวงฯ หรือเข้าร่วมกิจ กรรม
โครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งสื่อมวลชน จานวน ๕๐๐ ชิ้น
ผลการดาเนินงาน คือ ดาเนินการออกแบบและจั ดท าสื่ อประชาสัมพันธ์ จานวน ๕๐๐ ชิ้น ได้แก่ ตุ๊กตาช้างไอยดี
และตุ๊ กตาช้ างไอยดา โดยเป็ น Mascot ของกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ซึ่ งเป็ นสื่ อเพื่ อการประชาสั มพั นธ์
ที่ สามารถสร้ างการรั บรู้ แ ละการจดจ าเกี่ ย วกั บกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คมได้ เ ป็ น อย่ างดี แล้ วเสร็ จ
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
6. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ตร
"พระบิดาแห่งการสื่อสาร
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอานวยการนักบริหาร)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึก ถึงพระมหากรุ ณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่ อปลู กฝั งอนุ ชนให้ เห็ นถึ งความส าคั ญของสถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ที่ ทรงเป็ นศู น ย์ รวมจิ ตใจของปวงชน
ชาวไทย
๓. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจที่สาคัญนานัปการตลอดจนพร ะราช
จริยวัตรอันเป็น แบบอย่ างต่ อ พสกนิ กรชาวไทยของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิพลอดุ ล ยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
4 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ได้ ร ะลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภู มิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

- ๓๑ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ร้อยละ ๑๐๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑2 วัน เริ่มวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการสื่อสาร"
โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน 500,000 บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุล ย-เดชมหาราช
บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการสื่อสาร" มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดแสดงนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกียรติ ฯ ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการสื่ อสาร” เป็นการ
จัดแสดงเกี่ยวกั บ พระอั จฉริย ภาพด้า นการสื่ อสารของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิพลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
2. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดูแล และแนะนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการสื่อสาร" ณ ท้องสนามหลวง
๓. จัดหาของที่ระลึกแก่ผู้เข้า ร่วมชมนิทรรศการ จานวน 300 ชิ้น
๔. จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรีย มอาหารและเครื่ องดื่มให้แ ก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง จานวน 600 ชุด
สนับสนุนโดย บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖4

- ๓๒ 7. โครงการจัดกิจกรรม Thailand Digital & Innovation Festival ในงาน World Expo 2020 Dubai
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกลาง (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
๒. เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ ยนนวั ตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ ทัลในการพั ฒนาสร้างสรรค์เชิ งเศรษฐกิ จ
และสังคมร่วมกับนานาประเทศ
๓. เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพการพั ฒ นาด้ า นนวั ตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ในมิ ติ ต่ างๆ ของ
ประเทศไทย
๔. เพื่ อ กระชั บ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่า งประเทศกั บ ประเทศเจ้าภาพ รวมทั้ ง การกระชั บ ความสั มพั นธ์กับ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน
๕. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาคมโลกในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมในแต่ละวัน
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. การเตรียมงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

๑.๑ นาเสนอรูปแบบ, เนื้อหากิจกรรม และงานระบบ
เทคโนโลยีโดยรวมภายในนิทรรศการ
๑.๒ นาเสนอแบบจาลองชุมชนเน็ตประชารัฐและ
โครงข่ายเคเบิลใต้น้า และโครงสร้างอื่นๆ ภายในนิทรรศการ
๑.๓ นาเสนอเนื้อหาวีดิทัศน์ของแบบจาลองชุมชน ๔ ตัว

กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

๑.๔ นาเสนอวีดิทัศน์ AR Technology ของแบบจาลอง
ชุมชน
๑.๕ นาเสนองาน เนื้อหาคาถาม และ artwork สาหรับ
เกมตอบคาถาม
๑.๖. ทดสอบระบบเกมส์ตอบคาถาม ที่บริษัท Index
creative village
๑.๗. นาเสนอรูปแบบของที่ระลึก

กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

กรกฎาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕
สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔
สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔

- ๓๓ กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔

๑.๘. ผลิตของที่ระลึก
๑.๙. ผลิตชิ้นงานแบบจาลองชุมชนเน็ตประชารัฐและ
โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้าและโครงสร้างอื่นๆภายในนิทรรศการ
๑.๑๐. ขนส่งชิ้นงานไปยังอาคารแสดงประเทศไทย

พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564

๑.๑๑. ติดตั้งงานและทดสอบระบบ ณ อาคารแสดง
ประเทศไทย
๒. จัดกิจกรรม

ธันวาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

๒.๑ จัดกิจกรรม Thailand Digital & Innovation
Festival ในงาน World Expo 2020 Dubai
๓. การรื้อถอน

มกราคม ๒๕๖๕

มกราคม ๒๕๖๕

มกราคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๖๔๙,๗๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๖๔๔,๘๗๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมในแต่ละวัน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

ผลที่ได้
-

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมงาน
ผลการดาเนินการ คือ มีการดาเนินการ รายละเอียด ดังนี้
๑.๑ นาเสนอรูปแบบ, เนื้อหากิจกรรม และงานระบบเทคโนโลยีโดยรวมภายในนิทรรศการ มีการนาเสนอ
คือรูปแบบ,เนื้อหากิจกรรมในการประชุมตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑.๒ น าเสนอแบบจ าลองชุ มชนเน็ ต ประชารัฐ และโครงข่ ายเคเบิ ล ใต้ น้ า แ ละโครงสร้ า งอื่ น ๆ ภายใน
นิ ท รรศการ คื อ มี ก ารน าเสนอแบบจาลองฯ ในการประชุ มตรวจรั บพั ส ดุ ฯ ครั้ ง ที่ 2/ ๒๕๖๔ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 3
สิงหาคม 2564
๑.๓ นาเสนอเนื้อหาวีดิทัศน์ ของแบบจาลองชุ มชน ๔ ตัว คือ มีการนาเสนอ เนื้อหาวีดิทัศน์ในการปร ะชุ ม
ตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
๑.๔ นาเสนอวีดิทัศ น์ AR Technology ของแบบจาลองชุ มชน คือ มีการนาเสนอวี ดิ ทั ศน์ ในการปร ะชุ ม
ตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
๑.๕ นาเสนองาน เนื้อหาคาถาม และ artwork สาหรับเกมตอบคาถาม คือ มีการนาเสนองาน เนื้อหา
คาถาม และ artwork ในการประชุมตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ 4/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

- ๓๔ ๑.๖ – ๑.๘ ทดสอบระบบเกมส์ ต อบคาถาม ที่บริษัท Index creative village / นาเสนอรูปแบบของที่
ระลึกนาเสนอรูปแบบของที่ ระลึก และผลิตของที่ระลึกผลิต ของที่ร ะลึ ก คือ มีการดาเนินการจัดทา Digital Pop –
Quiz ซึ่ ง จะเป็ น กิ จ กรรม ถาม-ตอบ ผ่ า นระบบหน้ า จอไร้ สั มผั ส โดยแต่ ล ะค าถามจะเกี่ ย วกั บ เน็ ต ประชารั ฐ
พร้อมแลกรับของที่ระลึก ที่เป็น เข็ มที่ร ะลึ กรูป ต่างๆ ในการประชุมตรวจรับพั สดุ ฯ ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 8
ตุลาคม 2564
๑.๙ ผลิ ต ชิ้ น งานแบบจาลองชุ มชนเน็ต ประชารั ฐและโคร งข่ายเคเบิล ใต้น้ าและโครงสร้า งอื่ น ๆ ภายใน
นิ ท รรศการ คื อ ด าเนิ น การตรวจสอบชิ้น งานที่ โรงงานผลิ ต โครงสร้ างโดยบริษั ท แมสอั พ จ ากั ด เมื่ อ วั น พุ ธที่ 3
พฤศจิกายน 2564 และดาเนินการจัดทา Digital Network ซึ่งเป็นการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการเน็ ตประชารั ฐ
ความยาว 3 นาที ผ่ า นจอโทรทั ศ น์ ข นาด 55 นิ้ ว และบอร์ ด นิ ท รรศการที่ จ ะกล่ า วถึ ง รางวั ล โครงการชุ มชน
เน็ตประชารั ฐและข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ เน็ ตประชารั ฐ และ จัดทา Digital Hub โมเดลแบบจาลองชุ มชนเน็ ตประชา รั ฐ
และโครงข่ า ยเคเบิ ลใต้ น้ า ซึ่ ง ภายในกิ จกรรมจะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ดั ง นี้ 1) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ านดิจิทัล
ของประเทศไทย เป็นการนาเสนอการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Asean Digital Hub) โดยแบ่งเป็นโครงข่ายเคเบิ ล
ใต้น้า และโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านตัวอย่างชุ มชนเน็ตประชารัฐและโครงข่ายเคเบิล ใต้น้าจากสาย Fiber ที่ทาให้
วิ ถี ชี วิ ต ชุ มชนเน็ ต ประชารั ฐ เปลี่ ย นไปหลั ง จากเริ่ มโครงการ รวมไปถึ ง ความพร้ อ มด้ า นต่ า งๆ ของประเทศ
ที่ เ ตรี ย มต้ อ นรั บ นั ก ลงทุ น จากทั่ ว ภู มิภ าค 2) ชุ มชนเน็ ต ประชารั ฐ จะเป็ น การน าเสนอผลลั พธ์ ห ลั ง จากเริ่ ม
โครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบของผลลั พธ์ อันพึ งประสงค์ในหั วข้อ ต่างๆ ซึ่งแต่ละหัวข้อจะถูกเล่าผ่ า น ตั ว
ละครที่สามารถสแกนได้ผ่าน QR Code
๑.๑๐ ขนส่ ง ชิ้ น งานไปยั ง อาคารแสดงประเทศไทย คื อ ขนส่ ง ชิ้ น งานไปยั ง อาการแสดง ประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
๑.๑๑ ติดตั้งงานและทดสอบระบบ ณ อาคารแสดงประเทศไทย คือ ดาเนินการระหว่า งเดือ นธั น วาคม
๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
ผลการดาเนินการ คือ กิจกรรมที่ 3 การรื้อถอน
ผลการดาเนินการ คือ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔0 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖4
8. โครงการเช่าบริการระบบเครือข่าย สป.ดศ.
กิจกรรม : เช่าระบบเครือข่ายสารองระบบเครื อข่ายไร้ สาย และระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

- ๓๕ วัตถุประสงค์
เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สายของสานักงานปลัดกระทรวงฯ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีระบบเครือข่ายสารอง
ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการเช่าระบบระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ. ประจาปี ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๑๕๒,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวน ๒,๐๘๗,๗๘๔ บาท

- ๓๖ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีระบบเครือข่ายสารอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
มีระบบเครือข่ายสารอง
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ของ สป.ดศ.

ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายสารอง
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ของ สป.ดศ.

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิ จ กรรมที่ ๔ ด าเนิ น การเช่ า ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยสารอง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดาเนิ น การ คื อ ตรวจรั บ งานเรีย บร้ อยแล้ ว (งวดที่ ๑ ตรวจรั บ งานเรี ยบร้อ ยแล้ ว เมื่ อ วั นที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ /งวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ /งวดที่ ๓ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔/งวด
ที่ ๕ ตรวจรั บ งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๖ ตรวจรั บ งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ /งวดที่ ๗ ตรวจรับงานเรียบร้อ ยแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๘
ตรวจรั บ งานเรียบร้อ ยแล้ ว เมื่ อ วั นที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ /งวดที่ ๙ ตรวจรั บ งานเรียบร้ อยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๑๐ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๑๑ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ /งวดที่ ๑๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
9. โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สป.ดศ.
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

- ๓๗ ๑. กิจกรรม จ้างบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จ้ า งบ ารุง รั กษาระบบส ารองไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศส าหรับ ห้อ งเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ก ลาง ( Server
Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่า งต่อ เนื่ อง ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีตามปกติ ตลอดเวลา
๒๔ ชั่วโมงของทุกวันไม่มีวันหยุด 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)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่อง
ตุลาคม ๒๕๖๓
คอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้นจานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๓๘ ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย
ผลที่ได้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
(Server
Room) สามารถ
งานได้ปกติ
(Server Room) สามารถใช้
ใช้งานได้ปกติ
งานได้ปกติ
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบารุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้ องเครื่ องคอมพิว เตอร์ (Server
Room) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลดาเนิ น การ คือ ดาเนินการจ้างบารุ งรั ก ษา ซ่อมแซมและแก้ ไขปั ญหาระบบห้อ งเครื่ อ งคอมพิว เตอร์
(Server Room) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การตรวจรั บงาน : ด าเนิ น การตรวจรั บ งานงวดที่ ๑ – ๔ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (งวดที่ ๑ ตามหนั งสื อที่ ดศ
๐๒๐๖.๓/๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนังสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ /
งวดที่ ๓ ตามหนังสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๗๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนังสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๖๕
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. กิจกรรม จ้างบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Controls)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จ้ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร/บริ ษั ท ที่ มีค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเข้ า มาบ ารุง รั ก ษา ซ่ อ มแซม และแก้ ไ ขปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุ มประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สานักงานปลั ดกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศร ษฐกิ จ
และสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖ - ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระบบควบคุมประตู (Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

- ๓๙ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้
งานได้ปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ระบบควบคุมประตู
(Access Control) สามารถ
ใช้งานได้ปกติ

ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู
(Access Control)
สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การตรวจรับงาน : ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ – ๔ เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๕
ลงวั นที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนั งสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๖ ลงวั นที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ /งวดที่ ๓
ตามหนั งสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๗๔ ลงวั นที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนั งสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๗๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔)

- ๔๐ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. กิจกรรม จ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจา
ในการดาเนินการเพื่อดูแลและบริ หารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แ ละเครื อข่ายภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้ มี สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
ความพร้อมใช้งาน
เครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่า ย
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๕๖๙,๙๕๖ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๔๑ ตัวชี้วัด
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
สามารถบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลางให้มีความพร้อมใช้งาน

ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลางให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการจ้างบริ หารจั ดการระบบคอมพิ วเตอร์แ ละเครือ ข่ายกลาง ประจาปีงบประมา ณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การตรวจรั บงาน : ด าเนิ น การตรวจรั บ งานงวดที่ ๑ – ๔ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (งวดที่ ๑ ตามหนั งสื อที่ ดศ
๐๒๐๖.๓/๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ /
งวดที่ ๓ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๙๐ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. กิจกรรม จ้างบารุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็น ไปอย่างต่ อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการ
บารุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิ กจ่ายของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทางาน
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
ได้เป็นปกติ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ๔๒ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๔๔,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน
สามารถทางานได้เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชัว่ โมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนิ น การ คื อ ดาเนินการบารุ งรั กษา ฯ และตรวจรับงานฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔
การตรวจรับงาน : ดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ – ๔ เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๔
ลงวั นที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนั งสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๔ ลงวั นที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ /งวดที่ ๓
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๖๖ ลงวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๖๔)

- ๔๓ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. กิจกรรม จ้างบารุงรักษาเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม
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. ๒๕๖๔
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
สามารถทางานได้เป็นปกติ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๐๐,๐๐๐บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถทางานได้เป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

- ๔๔ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การตรวจรั บงาน : ด าเนิ น การตรวจรั บ งานงวดที่ ๑ – ๔ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (งวดที่ ๑ ตามหนั งสื อที่ ดศ
๐๒๐๖.๔/๓๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนังสื อที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ /
งวดที่ ๓ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔ ลง
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. กิจกรรม จ้างบารุงรักษาระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารระบบอิ น ทราเน็ ต ของสานัก งานปลั ด กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คมเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบารุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทางานได้เ ป็นปกติ
ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐

- ๔๕ กิจกรรม
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทางานได้เ ป็นปกติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

ผลที่ได้
ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้
งานระบบฯ ไม่เกิน
๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการบารุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การตรวจรั บงาน : ด าเนิ น การตรวจรั บ งานงวดที่ ๑ – ๔ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (งวดที่ ๑ ตามหนั ง สื อ ที่
ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ /งวดที่ ๒ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ /
งวดที่ ๓ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๖๓
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๔๖ ๑๐. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท ดแทนที่ชารุดและเริ่ มเสื่ อ มสภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภั ณฑ์คอมพิ วเตอร์ที่ชารุด
๘๓ รายการ
และเริ่มเสื่อมสภาพ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ธันวาคม ๒๕๖๓
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔
๓) ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔
๔) ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงานประมวลผล
(พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสานักงาน)
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พร้อม Case ฟิล์มกันรอยและปากกาเขียน แท็บเล็ต
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด 3500 ANSI Lumens)
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๒,๒๕๒,๓๕๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ชารุด และเริ่มเสื่อมสภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
๘๓ รายการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลที่ได้
๘๓ รายการ

- ๔๗ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ผลการดาเนิ น การ คื อ ตรวจรั บ งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ตามหนั ง สื อ ที่ ดศ
๐๒๐๖.๓/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (งวดงานเดียว)
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑. โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เช่ า ใช้ ร ะบบสารสนเทศส าหรับ สนับ สนุ นภารกิจ งานด้ านต่ างๆ ของส านั กงานปลัด กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่างๆ
เช่าใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
(e-Office) ๑ ระบบ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๓
๓) ลงนามในสัญญา
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔) ดาเนินการเช่าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

- ๔๘ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุน
ภารกิจงานด้านต่างๆ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
เช่าใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ๑ ระบบ

ผลที่ได้
เช่าใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการบารุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ
และตรวจรับงาน งวดที่ ๑ – ๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
งวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๖๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๔๙ ๑๒. เช่าบริการระบบประชุม ทางไกลผ่ านจอภาพของสานั กงานปลั ดกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ช่วงสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเช่าบริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของสานักงานปลั ดกระทรวงฯ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของสานักงานปลัดกระทรวงฯ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
เมษายน ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เมษายน ๒๕๖๔
๓) ลงนามในสัญญา
เมษายน ๒๕๖๔
๔) ดาเนินการเช่าบริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของสานักงาน
มิถุนายน ๒๕๖๔
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วงสถานการณ์ของการติด
ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๗,๕๓๕ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐๗,๕๓๕ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
มีระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลที่ได้
มีระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ

- ๕๐ ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าบริการระบบประชุ มทางไกลผ่านจอภาพของสานั ก งานปลัด กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วงสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผลดาเนิ น การ คื อ ตรวจรั บ งานเรี ย บร้อ ยแล้ ว (เบิ ก จ่ า ยเงิ น งวดเดี ย ว โดยมี ร ะยะเวลาเช่ าใช้ บริการ
ตั้ง แต่ วั นที่ ๗ มิถุ น ายน ๒๕๖๔ ถึ ง วัน ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๕) ตามหนั งสื อ ที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๔๑ ลงวั น ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓. โครงการบริ ห ารจั ดการแพลตฟอร์ ม เพื่ อ การติ ดตามและประเมิ น ผู้ ที่ มี ความเสี่ ย งต่ อ โรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (หมอชนะ)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริหารจัด การแพลตฟอร์ มที่ ใช้ ในการติ ด ตามประเมิ นผู้ ที่ มีค วามเสี่ ยงต่ อโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา
2019 และสนับสนุนการควบคุ มป้ องกันการแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ให้ สามารถดาเนิ น การ
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรองรับการใช้งานหรือการเชื่อมโยงข้อมูลกั บแอปพลิเ คชันที่ไ ด้รับอนุญาตจากทางราชการให้นามาใช้
ในสถานการณ์โควิด-19
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิด การใช้ งานแพลตฟอร์มและสนับ สนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภา ครั ฐ
ในการรองรับสถานการณ์ฉุ กเฉินของประเทศ และการควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีบริการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามและประเมินผู้ ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีบริการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตาม
และประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จานวน ๑ บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แพลตฟอร์มจะต้องสามารถปฏิบัติงาน
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๙ ของระยะเวลาการให้บริการรวม

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๗๖ วัน เริ่มวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ๕๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
๒) คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการเช่าใช้บริการโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อการ
ติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่ อโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ดาเนินการบารุงรักษา งวดงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน ๒๕๖๔
มิถุนายน ๒๕๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๒,๔๙๓,๖๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๘๐,๖๑๗,๗๗๖.๘๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ภาครัฐมีบริการแพลตฟอร์มเพื่อการ
มีบริการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตาม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
และประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
มีบริการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตาม ติดตามและประเมิน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค ผูท้ ี่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน โคโรนา 2019 จานวน ๑ บริการ
ซึง่ สามารถปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่า
๑ บริการ
ร้อยละ ๙๙ ของระยะเวลาการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แพลตฟอร์ม
ให้บริการรวม
จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๙๙ ของระยะเวลา
การให้บริการรวม
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

- ๕๒ ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินการเช่าใช้บริการโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์ มเพื่อการติด ตามและประเมิ น ผู้ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการเช่าใช้บริการ ตั้งแต่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔. โครงการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ.
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)
๒. เพื่อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลั ดกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม
๓. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานภาครัฐของส่วนราชการที่ ได้รั บรางวั ลคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ 4.0
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ.
๑ รายงาน
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ : การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็น
ธันวาคม 2563
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
กิจกรรมที่ ๒ : การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ.
มกราคม – มีนาคม 2564
(การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ และการประเมินผลการ
ดาเนินการของ สป.ดศ. เทียบกับเกณฑ์ PMQA 4.0 จานวน 7 หมวด)
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการงานภาครัฐในส่วนราชการ
กรกฎาคม – กันยายน 2564
ที่ได้รับรางวัล
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 44,100 บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน 44,100 บาท

- ๕๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
รายงานแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ รายงาน
๑ รายงาน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ การประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 ของ สป.ดศ. (การจัดทารายงานลั ก ษณะ
สาคัญขององค์การ และการประเมินผลการดาเนินการ ของ สป.ดศ. เทียบกับเกณฑ์ PMQA 4.0 จานวน 7 หมวด)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการงานภาครัฐในส่วนราชการที่ได้รับรางวัล
ผลการดาเนินการ คือ ยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการจัด การองค์ ความรู้ (Knowledge Management : KM) ระยะกลาง (๓ ปี)
พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจะเป็นการสร้างและใช้ประโยชน์จาก KM Infrastructure อย่างมีประสิทธิภาพ
2. 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 วา มรู้
ที่หลากหลายและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ เกิ ดขึ้นภายในสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐ กิ จ
และสังคม มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและและมุ่ งสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนองค์ความรู้ที่บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80
ร้อยละ ๘๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่ม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2564

- ๕๔ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ KM Forum ครั้งที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒ I – Share ครั้งที่ ๑ – ๖

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2563
มกราคม – กันยายน 2564

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 39,800 บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน 39,800 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนองค์ความรู้ที่บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ KM Forum
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
กิจกรรมที่ ๒ I – Share ครั้งที่ ๑ - ๖
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
๑. I – Share ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
๒. I – Share ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
๓. I – Share ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
๔. I – Share ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
๕. I – Share ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
๖. I – Share ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๕๕ ๑๖. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารเกี่ ยวกั บแนวทางการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อ มู ลในระบบ ITAS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ เข้ าร่ว มการฝึ กอบรมมี ค วามรู้ ความเข้าใจและเทคนิ ค วิธีการเกี่ยวกับ การปร ะเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมสามารถด าเนิ นงานให้ส อดคล้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
3. เพื่อยกระดับค่า คะแนนการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภา ครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน 60 คน

จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เข้าร่วมกิจกรรม
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ วัน เริ่ม วันที่ 7 เมษายน 2564 สิ้นสุด วันที่ 7 เมษายน 2564
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
เมษายน 2564
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ
ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 45,850 บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน 45,850 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๕๖ ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมกิจกรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวน 6๕ คน
จานวน 60 คน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติการเกี่ย วกั บแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ ง ใส
การด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) และวิ ธี ก ารกรอกข้ อมูล
ในระบบ ITAS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิ บัติการให้ ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมิ น ความเสี่ยงการทุ จริ ต FRAs : FRAUD
RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ เข้า ร่ว มการฝึก อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจและเทคนิ ค วิธีการเกี่ยวกับ การแน วทาง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อให้บุคลากรผู้ เข้าร่ ว มการฝึ กอบรมสามารถแนวทางประเมิน ความเสี่ ยงการทุจริ ต FRAs : FRAUD
RISK – ASSESSMENTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดั บคุ ณธรรม
และความโปร่งใส
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสานักงานปลัดกระทรวงดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เข้าร่วมกิจกรรม
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ วัน คือ วันที่ ๓๐ มีนาคม 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน 60 คน

- ๕๗ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2564

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 19,340 บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน 19,340 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมกิจกรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวน 6๔ คน
จานวน 60 คน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติการให้ ความรู้ เ กี่ยวกับ แนวทางประเมิน ความเสี่ ยงการทุ จ ริ ต
FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘. การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มี ประสิ ทธิภ าพอย่างต่ อเนื่ อง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส านั กงานปลั ดกระทรวงดิ จิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมให้ มีประสิท ธิ ภาพ
อยู่เสมอ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
-

- ๕๘ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม 256๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน 2564
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๑ ตุลาคม 256๓ - ๓๐ กันยายน 2564
โครงการใช้งบประมาณ
สรุปผลการดาเนินงาน
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง
ผลการดาเนินการ คือ รายละเอียด ดังนี้
๑. งานให้ ความเชื่ อ มั่ น คื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บังคับ
(Compliance Auditing) จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ค่ า สาธารณู ป โภค
ค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดาเนินงาน คือ จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบที่ หน่ วยรับ ตรวจ (กองกลาง) และรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ปดศ. เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ปดศ. รับทราบและลงนามในหนั งสื อถึ ง รมว.ดศ. แล้วเมื่อวัน ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
๒. การตรวจสอบด้ านรายงานการเงิ น (Financial Auditing) และด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบีย บและข้ อบังคับ
(Compliance Auditing) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ผ ลการด าเนิ น งาน คื อ จั ด ท ารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอ ปดศ. เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่ง ปดศ. รับทราบและขอให้ กก. ดาเนินการตามข้อสั่งการ
๒. งานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ ( ITA) คื อ
มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามมาตรการป้ อ งกั นการทุ จ ริต ส าหรั บการจั ด หาพั ส ดุ ที่ มีว งเงิ นสู ง ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบั ติ ก าร
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. การจั ดท าแนวทางและแผนปฏิบั ติง านตรวจสอบ ได้ แ ก่ การปฏิบั ติ ต ามมาตรการแก้ ไ ขปั ญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. งานตามหลักเกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ บั ง คั บ
(Compliance Auditing) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ ๑ และ ๒. จั ด ท าคู่ มือ การตรวจสอบด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology Auditing) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
๕. แผนการตรวจสอบประจาปี รายละเอียด ดังนี้
๕.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๒ จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ คือ ประเมินความเสี่ย งเพื่ อจั ด ทาแผนการตรวจสอบประจาปี ง บปร ะมา ณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ โดยได้เสนอขออนุมัติ ปดศ.
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๔ ซึ่ ง ปดศ. ได้ อ นุ มัติ แ ละลงนามในแผนการตรวจสอบประจ าปี ง บประมา ณ

- ๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ โดยมอบ ตส. สาเนาแผนการ
ตรวจสอบส่ ง กรมบั ญชี ก ลาง และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง อนุ ญาติ นาขึ้น เผยแพร่ใ นเว็ บไซต์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน Banner ตส. แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
๖. การตรวจติดตามผล มีการดาเนินการ จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้า งชาระของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ได้จัดทารายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเสนอ ปดศ.
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๒ โครงการอบรมหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ มศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการดาเนินการ คือ ได้จัดทารายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเสนอ ปดศ.
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบด้านรายงานการเงิ น (Financial Auditing) และด้านการปฏิบั ติ ต า ม
กฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดาเนินการ คือ ได้จัดทารายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเสนอ ปดศ.
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล
เป้าประสงค์ที่ 3 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ปี 2564
ตัวชี้วัด
1. จ า น วน น โยบา ย/ แ ผ น / ไม่น้อยกว่า ปท. / ปอท. / ปี 62 ประกอบด้วย
กฎหมาย/กฎระเบีย บ/ประกา ศ/
2 เรื่อง
ธอ./ กม. / (1) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มา ตร กา ร / มา ตร ฐา น / ควา ม
ตป. / ศท./ (2) พ.ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยทา ง
ร่ ว มมื อ ด้ า น ใน ปร ะเท ศ แ ล ะ
สคส.
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
(3) พ.ร .บ.ส า นั ก งา น พั ฒ น า ธุ ร กร ร มทาง
เสริ มสร้ า งความมั่ น คงปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
และควา มเชื่ อมั่ น ใน ก า ร ใ ช้
(4) พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
เทคโนโลยีดิจิทัล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(5) พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562 (ระบบการพิ สู จน์และ
ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์)
2 . ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใน ร้อยละ 94 ปอท. / ปท. สามารถแบ่งย่อย ออกเป็น 3 เรื่อง (ปี ๒๕๖๓) ได้แก่
การดาเนินการและสนับสนุ น การ
(1) การระงับการแพร่หลายซึ่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่
ป้ อ งกั น และปร า บปร า มกา ร
ผิดกฎหมาย (ร้อยละ 99.61)
กระท าความผิ ด ทางเทคโนโลยี
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 525 เรื่อง 14,647 URLs
ดิจิทัล
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 523 เรื่อง 14,601
URLs
(2) งานตรวจสอบข้ อมู ลจราจรทางคอมพิ วเตอร์
(ร้อยละ 100)
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 3,188 เรื่อง
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 3,188 เรื่อง
(3) งานวิเคราะห์และพิ สูจน์หลั กฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ 88.89)
- จานวนเรื่องที่รับเข้า : 18 เรื่อง
- จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการ : 16 เรื่อง
3. ร้ อ ยละที่ เพิ่ มขึ้ นจากการตรวจ
ร้อยละ 5
ปท.
พบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย
โดยใช้เครื่องมื อที่ทันสมั ย
4. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ ร้อยละ 95
ปอท.
จากค่าเฉลี่ยผลการจับกุม 3 ปี ย้อนหลัง
จั บ กุ มผู้ ก ระท าความผิด เกี่ ยวกับ
= ผลการจับกุม ปี 60+61+62
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3
= ปี 63 (141 คดี)

- ๖๑ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ปี 2564
ตัวชี้วัด
5. จานวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/ ไม่น้อยกว่า
กส.
ปี 62 คื อ แผนเตรี ย มพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
มาตรฐาน/ความร่ ว มมื อ ด้ านวิ ก ฤต 1 เรื่อง
สารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสาร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุ บันให้ทั น สมั ย
และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมดิจิทัล
2. พั ฒ นานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในปร ะเทศ และระหว่ า งประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่ อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
4. เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ
มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๒๑ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ดังนี้
ความก้าวหน้า
ที่
โครงการ
หน่วยงาน
(ร้อยละ)
1 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการพั ฒนา มาตรฐาน
กม.
100
และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย
2 โครงการสนั บ สนุ นการด าเนิ นงานของส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ มครอง
สคส.
100
ข้อมูลส่วนบุคคล
3 งานจ้างที่ปรึกษากิจ กรรมจั ดทาแผนแม่บ ทการดาเนิ นงานด้า นการส่ ง เสริ ม
สคส.
100
และการคุ้มครองข้อ มู ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้โครงการจัดตั้ง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 โครงการจ้างที่ ปรึ กษาจั ดท าร่ างกฎหมายล าดั บ รองภายใต้ พระราชบัญญัติ
สคส.
80
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุ ค คล
สคส.
65
(Personal Data Protection Guideline) ของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
และผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6 โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์
ปท.
100
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center
ปท.
44.30
: AFNC)
8 โครงการบริหารจั ดการศูนย์ ปฏิบัติ การความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC)
ปท.
80
(โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย)
ปอท.
๔๐
๙ โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
ปอท.
๑๐๐
1๐ โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ในสังกัด บก.ปอท.
ตัวชี้วัด

- ๖๒ ที่

โครงการ

1๑ โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติ ธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการให้บริการประชาชน
๑๒ โครงการอบรมครูไซเบอร์
1๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
1๔ โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1๕ โครงการพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนการกระทาความผิดโดยใช้
ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองบัง คับการปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑๖ โครงการจัดหาชุดเครื่องมือสนับสนุนการตรวจค้ นและวิเคราะห์ข้อมู ล
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
17 โครงการระบบสืบสวนสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
18 โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิ วเตอร์
และสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับเจ้าหน้าที่ตามการปรับปรุง
โครงสร้างและเพื่อทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
20 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบปฏิบัติการ ศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคม
ออนไลน์
๒๑ โครงการเช่าระบบวิท ยุโทรคมนาคมรองรั บการสื่อสารรอง สาหรับผู้บริหาร
ประเทศและหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ปอท.

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
๑๐๐

ปอท.
ปอท.
ปอท.

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ปอท.

๑๐๐

ปอท.

๑๐๐

ปอท.
ปอท.

๑๐๐
๑๐๐

ปอท.

๑๐๐

ปอท.

๑๐๐

กส.

100

รวม

๙๐.๙๒

หน่วยงาน

- ๖๓ ๑. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองกฎหมาย (กม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภั ย
และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบั ญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
เห็นชอบในหลักการ
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน - บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
๑ เรื่อง

ผลที่ได้
๑ เรื่อง

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่างกฎหมาย/ปรับแก้ไขกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ เสนอรัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญั ติทางกฎหมาย
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ รัฐมนตรี/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทางกฎหมายเห็น ชอบในหลั กการ
ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนกาหนดดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศใช้/ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ๖๔ ผลการดาเนินการ คือ ตามแผนระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสาคัญที่ เชื่อ มโยงกัน จึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและให้สอดคล้ อ งกั น
เพื่ อ ให้ ก ฎหมายแต่ ล ะฉบั บ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ประกอบกั บ ในการเสนอกฎหมายมี ขั้ น ตอนที่ ต้ อ งด าเนิ นการ
หลายขั้นตอน จึงอาจส่งผลให้การดาเนินการมีความล่าช้า
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของสานั กงานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมู ลส่ว นบุ คคล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ท าหน้ าที่ กากับ ดูแ ลและบริหารจั ดการงานที่เ กี่ย วกับ การคุ้ มครองข้อ มู ลส่ วนบุ ค คล
ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุ คคล คณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คณะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชา ญ และคณะอนุ ก รร มกา รที่ เ กี่ ย วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/
ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อ มูล
ส่วนบุคคล

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อ ง
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสานักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในการ
ดาเนินงานของสานักงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ๖๕ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๒๐๔,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๒๐๔,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/
ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อ มูล
ส่วนบุคคล

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า
จานวน
๒ เรื่อง
๒ เรื่อง

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้ มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล คณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ คือ
๑. ปัจจุบันยังมิ ได้ มีการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการคุ้ มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในราชกิ จ จานุเ บกษา ท าให้ ยั ง ไม่ มีค ณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ได้ตามกาหนดในกฎหมาย ดังนั้น สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. จึงยังไม่ได้ดาเนินการจัดประชุ มคณะกรรมการคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกากับฯ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ยวข้ อ ง (การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก ากั บฯ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติคุ้ มครองข้ อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒. ที่ผ่านมา สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ การออกกฎหมาย ได้แก่
๑) พระราชกฤษฎีกากาหนดหน่ วยงานและกิจ การที่ผู้ ค วบคุมข้อ มูล ส่วนบุค คลไม่อ ยู่ภายใต้ บั ง คั บ
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกิจจานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ของข้อมูลส่วนบุ คคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒.๒ การสร้างการรับรู้ ได้แก่
๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบหนังสื อ
แผ่นพับ Roll up วิดีโอ และ Infographic ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย
๒) บรรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก รต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓) เข้าร่วมประชุมหารื อ/อบรม ในประเด็นที่เ กี่ยวกับ การดาเนิน การตามกฎหมายคุ้ มครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ๖๖ ๒.๓ นางบประมาณส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุน การดาเนิน งานของสานักงานคณะกรรมการคุ้ มคร อง
ข้อมูลส่วนบุคคลมาดาเนินงานโครงการ ดังนี้
๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาโครงสร้างองค์ การ กรอบอัตรากาลัง กรอบโครงสร้างเงินเดื อ น
และแผนปฏิบั ติการของสานั ก งานคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล ภายในวงเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมี
ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒) โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การ ด าเนิ น งานใน การสร้ า งความรู้ ค วา มเข้ า ใจ
และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญ ญัติ คุ้มครองข้อ มู ลส่วนบุค คล พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวงเงิน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสานักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิ วเตอร์ สาหรับใช้ในการดาเนินงานของสานักงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ยั ง มิ ไ ด้ มี ก าร ปร ะกา ศร ายชื่ อ ปร ะธา น กรร มกา รและกรร มกา รผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในราชกิ จ จานุเ บกษา ท าให้ ยั ง ไม่ มีค ณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มูล
ส่วนบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดในกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. จึงยังไม่ส ามารถดาเนินการ
จั ด ประชุ มคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คณะกรรมการก ากั บ ฯ คณะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ
คณะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เนื่ อ งจากการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ฯ คณะกรรมการผู้ เ ชี่ ยวชาญ หรือ
คณะอนุ ก รรมการ เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ โ ครงการสนั บ สนุ นการด าเนิน งานของสานั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลสามารถดาเนิน การได้ อย่า งมีประสิท ธิภาพ และสนับสนุนภารกิจ ในการจั ดตั้ งสานัก งานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส. จึงได้นางบประมาณส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการดาเนิ น งาน
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลมาดาเนิ น งานโครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจ้างที่ป รึ ก ษา
เพื่ อ จั ด ท าโครงสร้ า งองค์ ก าร กรอบอั ต ราก าลั ง กรอบโครงสร้ างเงิ น เดื อ น และแผนปฏิ บั ติ ก ารของส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล และ ๒) โครงการจ้างที่ปรึก ษาเพื่ อสนับสนุนการดาเนิ นงานในการสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญั ติคุ้ มครองข้ อมูล ส่วนบุค คล พ.ศ. ๒๕๖๒
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. งานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมจัดทาแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่ง เสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ภายใต้โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์สภาพการณ์ ปัจจุบั น ปัญหา อุปสรรค และกาหนดเป้าหมาย รวมถึงมาตรการ
ที่สาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)

- ๖๗ ๒. เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์ การด าเนิน งานด้ านการส่ งเสริ ม และการคุ้มครองข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างน้อย ๓ กลุ่ม รวมถึงการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุค คลของปร ะเทศ
ที่พัฒนาแล้ว อย่างน้อย ๓ ประเทศ
๓. เพื่อจัดทาแผนแม่บ ทการดาเนิน งานด้า นการส่ง เสริ ม และการคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และแผนระดั บชาติ ที่ เกี่ ยวข้อง
เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร่ า งแผนแม่ บ ทการด าเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม และการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

ค่าเป้าหมายปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่ม วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินงานงวดที่ ๑ รายงานการศึก ษาเบื้ อ งต้ น
(Inception Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑
กิ จ กรรมที่ ๒ ด าเนิ น งานงวดที่ ๒ รายงานความก้ า วหน้ า
(Progress Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๒ - ๔.๕
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินงานงวดที่ ๓ รายงานผลการศึ กษา ร ะยะ
กลาง (Interim Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๗ - ๔.๑๐
กิ จ กรรมที่ ๔ ด าเนิ น งานงวดที่ ๔ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
(Final Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๖, ๔.๑๑ - ๔.๑๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร่างแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ ค คล จานวน
จานวน
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินงานงวดที่ ๑

- ๖๘ ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุ มัติ รับ งานงวดที่ ๑ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิ ก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๑ ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจานวนเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception
Report) ปร ะกอบด้ ว ย กร อบแน วคิ ด กา ร ด า เนิ น งา น และแผน กา ร ด า เนิ น งา น ของกิ จ กร ร มจั ด ท า
แผนแม่บทฯ
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติรับงานงวดที่ ๒ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิกจ่า ย
เงินงวดที่ ๒ ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจานวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress
Report) ประกอบด้วย
๑. รายงานการศึกษาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คลที่ดาเนินการในลั กษณะ
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ จานวน ๔ กลุ่ม
๒. รายงานการศึ ก ษาแผนงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของต่ างประเทศ
จานวน ๖ ประเทศ
๓. รายงานการศึกษาและสารวจสถานการณ์ปั จจุบัน ความพร้อม ปัญหา และอุปสรรคเกี่ ย วกั บ
การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบั ติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ช าติ
และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินงานงวดที่ ๓
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร ายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติรับ งานงวดที่ ๓ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๓ ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจานวนเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษาระยะกลาง
(Interim Report) ประกอบด้วย
๑. รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน เกี่ยวกับการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทฯ พร้อมด้วยหลักฐานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๒. (ร่าง) แผนแม่บทฯ
๓. รายงานการจั ด ประชุ มรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ (ร่ า ง) แ ผนแม่ บ ทฯ พร้ อ มด้ ว ยหลั กฐานการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๔. (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินงานงวดที่ ๔
ผลการดาเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติรับงานงวดที่ ๔ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิกจ่ า ย
เงิ น งวดที่ ๔ ให้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษา เป็ น จ านวนเงิ น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง งานงวดที่ ๔ รายงานฉบั บ สมบูร ณ์ (Final
Report) ประกอบด้วย
๑. บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดาเนิน งาน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงาน แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา และข้อเสนอแนะ
๒. เอกสารประกอบการนาเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ต่อ สป.ดศ. ทาหน้าที่ สคส.
๓. (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง)

- ๖๙ ๔. สื่อประชาสั มพั นธ์ เพื่อใช้ประกอบการสื่ อสารมาตรการหรื อแนวทางการดาเนิน งานด้า น การ
ส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. โครงการจ้ า งที่ ปรึ ก ษาจั ดท าร่ า งกฎหมายลาดั บรองภายใต้ พ ระราชบั ญญั ติคุ้ม ครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากั บ ดูแ ลเกี่ ยวกั บการให้ ความคุ้ มครองข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลของต่ า งประเทศ กลุ่ มประเทศ หรื อ เขตเศรษฐกิ จที่ มีก ารพั ฒ น าด้ านการคุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคล
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บริ บทเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากั บดูแลเกี่ยวกั บการให้ ความคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร่ า งกฎหมายล าดั บ รองภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองข้ อ มู ล ส่ ว น บุ คคล
จานวน ๓ กลุ่ม
พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินงานงวดที่ ๑ รายงานผลการศึ ก ษา
ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑ - ๔.๔
กิ จ กรรมที่ ๒ ด าเนิ น งานงวดที่ ๒ รายงานและร่ า ง
กฎหมายล าดั บ รอง กลุ่ มที่ ๑ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๕ - ๔.๗

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

- ๗๐ กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๓ ด าเนิ น งานงวดที่ ๓ รายงานและร่ า ง
กฎหมายล าดั บ รอง กลุ่ มที่ ๒ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๘ - ๔.๑๐
กิ จ กรรมที่ ๔ ด าเนิ น งานงวดที่ ๔ รายงานและร่ า ง
กฎหมายล าดั บ รอง กลุ่ มที่ ๓ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๑๑ - ๔.๑๔

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๘,๔๗๐,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๗,๓๙๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ มี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญา โดยปรั บ ลดวงเงิ น งบประมาณในสั ญ ญาลงจ านวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท จากเดิ ม
๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร่างกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มู ล
จานวน ๓ กลุ่ม
จานวน ๒ กลุม่
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินงานงวดที่ ๑ รายงานผลการศึกษาตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑ - ๔.๔
ผลการดาเนิน การ คือ คณะกรรมการตรวจรั บ พัสดุ ฯ ได้รายงานผลการตรวจรับ งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติรับงานงวดที่ ๑ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติ เ บิ ก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๑ ให้แก่ที่ปรึกษาฯ เป็นจานวนเงิน ๓,๓๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย
๑. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตามพระราชบั ญญัติฯ
๒. กรอบแนวคิ ด ในการด าเนิน งาน และภาพรวมของแผนการด าเนิ นการโครงการที่ ก าหนด
กิจกรรมและระยะเวลา
๓. รายงานผลการศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ ค วาม
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลของต่า งประเทศ กลุ่มประเทศ หรือเขตเศรษฐกิจ ที่ มีการพัฒ นาด้ านการคุ้ มครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๔. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา Gap Analysis / Compliance Matrix
กิ จ กรรมที่ ๒ ดาเนินงานงวดที่ ๒ รายงานและร่ างกฎหมายลาดับ รอง กลุ่มที่ ๑ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๕ - ๔.๗
ผลการดาเนิน การ คือ คณะกรรมการตรวจรับ พั สดุ ฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุ มัติรับงานงวดที่ ๒ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๒ ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจานวนเงิน ๔,๑๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย

- ๗๑ ๑. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๑ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ
๒. รายงานสรุ ปผลการสั มมนารั บฟั งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ (ร่ าง) กฎหมายล าดั บรอง กลุ่ มที่ ๑ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
๔. เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๑ ในแต่ละ
ฉบับตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด
กิ จ กรรมที่ ๓ ดาเนินงานงวดที่ ๓ รายงานและร่ างกฎหมายลาดับ รอง กลุ่มที่ ๒ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๘ - ๔.๑๐
ผลการดาเนิน การ คือ คณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ ฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุ มัติรับงานงวดที่ ๓ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิก จ่ า ย
เงินงวดที่ ๓ ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจานวนเงิน ๓,๒๙๑,๗๕๐ บาท ซึ่งงานงวดที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๒ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ
๒. รายงานสรุ ปผลการสั มมนารั บฟั งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ (ร่ าง) กฎหมายล าดั บรอง กลุ่ มที่ ๒ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
๔. เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๒ ในแต่ละ
ฉบับตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด
กิ จ กรรมที่ ๔ ดาเนินงานงวดที่ ๔ รายงานและร่ างกฎหมายลาดับ รอง กลุ่มที่ ๓ ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๑๑ - ๔.๑๔
ผลการดาเนินการ คือ ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดที่ ๔ ประกอบด้วย
๑. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๓ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ
๒. รายงานสรุ ปผลการสั มมนารั บฟั งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ (ร่ าง) กฎหมายล าดั บรอง กลุ่ มที่ ๓ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓. (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง กลุ่มที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
๔. เอกสารประกอบการสั มมนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ (ร่ า ง) กฎหมายล าดั บ รอง กลุ่ มที่ ๓
ในแต่ละฉบับตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด
๕. รายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ โดยรายงานฯ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๕.๑ บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร สรุ ป ผลการด าเนิน โครงการ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิน โครงการ
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
๕.๒ (ร่ า ง) กฎหมายล าดับ รองที่ ปรั บปรุ งหลั งจากรับฟั ง ความคิ ดเห็นแล้วเสร็ จ พร้อมสรุปการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็น และเอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลาดับรองในแต่ละฉบับ
๕.๓ เอกสารค าอธิบ ายเชิง ลึ กประกอบการชี้ แจงกฎหมาย ส าหรับ ใช้ป ระกอบการนาเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรากฎหมาย
๕.๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้ มครองข้ อมูล ส่วนบุค คลของประเทศไทย
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
-

- ๗๒ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกั บการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection
Guideline) ของผู้ควบคุม ข้อ มูลส่ วนบุ คคลและผู้ ประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ คคล ตามพระราชบั ญ ญั ติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล (สคส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาหลั กเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ และแนวทางปฏิบั ติ ที่เ กี่ย วกั บ การคุ้ มครองข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คล
ของต่ า งประเทศ กลุ่ มประเทศ หรื อ เขตเศรษฐกิ จที่ มีการพั ฒนาด้ านการคุ้ มครองข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลเป็ นที่ ยอมรับ
ในระดับสากล ไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
๒. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทเกี่ ย วกั บการด าเนิน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ วนบุคคล
และมาตรการด้ านการคุ้ มครองข้ อมู ล ส่วนบุค คลของผู้ค วบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ ค คลและผู้ป ระมวลผลข้ อมู ลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติ เกี่ย วกับ การคุ้ มครองข้อ มูลส่ วนบุ คคล (Personal Data Protection
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อ มูล ส่วนบุ คคลและผู้ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล ตามพระราชบัญญั ติคุ้ มครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยครอบคลุมถึงองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อเสนอแนะแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกั บการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Personal Data
จานวน ๑ ฉบับ
Protection Guideline) ของผู้ ค วบคุ มข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและผู้ ป ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ ๑ ด าเนิ น งานงวดที่ ๑ รายงานการศึ กษา
เบื้ อ งต้ น (Inception Report) ตามขอบเขตของงา น
ข้อ ๔.๑ - ๔.๒
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า
(Progress Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๓ - ๔.๕

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ๗๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินงานงวดที่ ๓ รายงานผลการศึ ก ษา
ระยะกลาง (Interim Report) ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๖ - ๔.๙
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินงานงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบู ร ณ์
(Final Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑๐ - ๔.๑๒

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการได้รับงบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๙,๗๓๙,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง จานวน ๑๘,๙๔๔,๗๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล (Personal Data จานวน ๑ ฉบับ
Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คล พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินงานงวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้อ งต้น (Inception Report) ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๑ - ๔.๒
ผลการดาเนิ นการ คือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุฯ ได้รายงานผลการตรวจรับ งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุ มัติรับ งานงวดที่ ๑ ไว้ ใ ช้ ใ นราชการ และอนุ มัติ เ บิกจ่าย
เงิ น งวดที่ ๑ ให้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษา เป็ น จ านวนเงิ น ๓,๗๘๘,๙๔๑ บาท ซึ่ ง งานงวดที่ ๑ รายงานการศึ ก ษาเบื้ องต้น
(Inception Report) ประกอบด้วย ๑) กรอบแนวคิดในการดาเนินงานและแผนการดาเนิ นงานของกิ จกรรมต่ า งๆ
ในโครงการ และ ๒) รายงานผลการศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คลของต่า งประเทศ กลุ่มประเทศ หรือเขตเศรษฐกิจ ที่ มีก ารพั ฒนาด้า น การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่ยอมรับ ในระดั บสากล จานวน ๕ ประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ตามขอบเขตของงานข้ อ ๔.๓ - ๔.๕
ผลการดาเนิ นการ คือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุฯ ได้รายงานผลการตรวจรับ งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติรับงานงวดที่ ๒ ไว้ใช้ในราชการ และอนุมัติเบิ ก จ่ า ย
เงิ น งวดที่ ๒ ให้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษา เป็ น จ านวนเงิ น ๔,๗๓๖,๑๗๖.๒๕ บาท ซึ่ ง งานงวดที่ ๒ รายงานความก้ าวหน้า
(Progress Report) ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการคุ้ มคร อง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ๒) รายงานผลการศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ นการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุ คคล รวมไปถึงข้อกาหนดหรือมาตรการด้านการคุ้มครองข้อ มูลส่วน บุ ค คล
ของหน่วยงานที่มีภารกิจหรือบริการ จานวน ๙ ด้าน และ ๓) (ร่าง) แนวปฏิบัติฯ จานวน ๗ ด้าน

- ๗๔ กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินงานงวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ตามขอบเขตของงาน
ข้อ ๔.๖ - ๔.๙
ผลการดาเนิ น การ คื อ คณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ ฯ ได้ มีก ารประชุ มพิ จ ารณาตรวจรับ งานงวดที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งงานงวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษาระยะกลาง
(Interim Report) ประกอบด้ ว ย ๑) รายงานผลการจั ด สั มมนาระดมความคิ ด เห็ น (Focus Group) ทั้ ง ๒ รอบ
พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ ๒) (ร่ าง) แนวปฏิ บั ติ ฯ ฉบั บปรั บปรุ งตามความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากการสั มมนาทั้ ง ๒ รอบ
กิจกรรมที่ ๔ ดาเนินงานงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑๐ - ๔.๑๒
ผลการดาเนินการ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากครบกาหนดส่ งมอบงานภายในวั นที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
6. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิ สูจ น์หลั ก ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เครื่องมื อ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์ แ วร์ ด้านการตรวจพิสู จน์ หลั ก ฐาน
ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทั นสมัย รองรับ การเกิด อาชญากรรมทางเทคโนโลยีส มัย ใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์สื บ สวน
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และอุ ป กร ณ์ เ คลื่ อ น ที่ ชุ ด อุ ป กรณ์ วิ เ ครา ะห์ แ ละพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐา น
โทรศัพท์เคลื่อนที่, แวร์เอเบิล (Wearable) และอินเทอร์เน็ตออฟติง (Internet of Thing : IoT) โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลหลักฐานที่เ กี่ย วกับ การใช้ง านอิน เทอร์ เ น็ต โปรแกรมสาหรั บกู้ ข้อ มู ล ที่ถู กลบ โปรแกรมวิเ คราะห์ หลั ก ฐาน
คอมพิวเตอร์ MAC พร้อมโปรแกรมจาลองและวิ เ คราะห์ คอมพิ ว เตอร์ ชุดเครื่องมือ อุ ปกรณ์ทาสาเนาฮาร์ ด ไดร์ ฟ
และเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับวิเคราะห์หลัก ฐานทางดิจิทัล เป็นต้น
๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ค อมพิว เตอร์ สาหรั บท าสาเนาในการตรวจวิ เคราะห์แ ละพิสูจ น์ห ลัก ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจัดเก็บเอกสารรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ใช้เ ป็นพยานในชั้นศาล
๓. เพื่ อ ให้ ก ระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั ง คม สามารถเป็ น หน่ วยงานการให้บ ริก ารด้ านการตรวจ
วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่ วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ดาเนินการจัดหาโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถ
ให้บริการงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙ รายการ

- ๗๕ แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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)
กันยายน ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๔
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕,๑๓๖,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ดาเนินการจัดหาโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๙ รายการ ๙ รายการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR
ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๗๖ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
7. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปั ญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยี สารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่า งๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์ เ น็ ต
และเครื อ ข่ า ยสั ง คม อั น อาจส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สัง คม เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประชาชน ตลอดจน
มีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถู กต้อ งต่อสาธารณะ
๒. เพื่ อ รั บ แจ้ ง ข่ า วและเบาะแสของข้ อ มู ล เท็ จ ที่ เ ผยแพร่ อ ยู่ ใ นสั ง คม ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิด
และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
๓. เพื่อนาเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงานและประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ
๔. เพื่อดาเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิ ทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นตอข่าวสาร
เส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อมีบุคลากรพร้ อ มเครื่อ งมื อในการปฏิบัติ งานสนับสนุ นงานด้านการวิเ คราะห์ เนื้อ หา บริหารการข่า ว
และรับแจ้งเตื อนผ่ านช่ อ งทางต่ างๆ ภายใต้โครงการ และดาเนินการประสานงานกับ หน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
๖. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับ ประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ สัง คม เศรษฐกิ จ
หรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ
กิจกรรม ๒ จัดทา TOR
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ๗๗ กิจกรรม
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

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๙ เมษายน ๒๕๖๔
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖ กันยายน ๒๕๖๔
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๙๕,๒๒๖,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้ งสิ้น จานวน ๙๓,๖๑๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดาเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดทา TOR ผลการดาเนินการ คือ จัดทา TOR แล้ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดาเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 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 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน เนื่องจากมีการแก้ไ ข
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานในงวดที่ ๔
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานแล้วและรอเบิกจ่าย เนื่องจาก
ไม่สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดได้
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานแล้วและรอเบิกจ่าย เนื่องจาก
ไม่สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดได้
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ ผลการดาเนินการ คือ ตรวจรับงานแล้วและรอเบิกจ่าย เนื่องจาก
ไม่สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดได้
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘ ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ ผลการดาเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

- ๗๘ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เนื่องจากตรวจรับงานงวดสุดท้ายวัน ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปี งบปร ะมา ณ
ประกอบกั บ มี ก ารแก้ ไ ขสัญ ญาในงวดที่ ๔ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจรับ งาน ท าให้ไ ม่ ส ามารถเบิก จ่า ยข้ ามงวดได้
ในงวดที่ ๕, งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ซึ่งตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. โครงการบริห ารจั ดการศูน ย์ ปฏิ บัติก ารความมั่น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์ (CSOC) (โครงการจ้างเหม าเฝ้ า
ระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีศู นย์ ปฏิ บั ติก ารเฝ้า ระวั ง เว็ บ ไซต์ ผิด กฎหมาย ในการเฝ้าระวั ง วิเคราะห์การกระทาควา มผิ ด
ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทาความผิด เกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ ว่าด้ว ยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อให้มีบุคลากรพร้อ มเครื่อ งมือ ในการปฏิบั ติง านสนับสนุน เฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจ น์
หลั ก ฐาน งานด้ า นกฎหมาย และภาษาในการน าเทคโนโลยี ที่ จะท าให้ ก ารใช้ง านเพื่ อ สื บ ค้ นเป็ น ไปได้ รวดเร็ว
มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทาความผิดตามกฎหมายได้
๓. เพื่ อ เช่ า ใช้ บ ริ ก ารเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เ น็ ตและระบบงานสนับ สนุ นการด าเนิน การเฝ้า ระวั ง การจัด เก็บ
หลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคาสั่งศาลให้ร ะงับการเผยแพร่แล้ว
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๔
จานวน ๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
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

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- ๗๙ โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับ ดาเนินการเอง จานวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
๑ ศูนย์
๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
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 จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดาเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
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 ครบกาหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๔
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เนื่องจากมีกาหนดตรวจรับงานงวดที่ ๔ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
ทันภายในสิ้นไตรมาสที่ ๔
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิด ขึ้ น จาก
การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสามารถป้องกันภัย คุกคามทางอินเทอร์เน็ต ในเบื้อ งต้นได้
๒. เพื่ อ ให้ เ ยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ที่ เ ข้ า รั บ การอบรม สามารถน าค วามรู้ ที่ ไ ด้ รับ
ไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้เคียงได้
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

- ๘๐ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนั ก
ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนผู้เข้าอบรม ๑,๐๐๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงานเริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และรู้เท่าทัน
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ภัยต่างๆ ที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี และการ
ปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี พิทักษ์และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๔๗,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๔๔๗,๖๘๘ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้าอบรม ยังไม่ได้
๑,๐๐๐ คน
ดาเนินการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดาเนินการฝึกอบรม
ผลการดาเนิ น การ คื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม (สป.ดศ.) ได้ ต กลงจ้าง
บริษัท แคพเพลลา จากัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๗๖/๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย ปอท. เป็นผู้รับผิดชอบ
การจ้ า งเหมาบริก ารในการจัด โครงการอบรมเยาวชนร่ว มใจต้ า นภั ยไซเบอร์ (จ่ า ฮู กสอนเด็ ก ) และครบก าหนด
ส่ ง มอบงานในวั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากนั้ น บริ ษั ท แคพเพลลา จ ากั ด ขอขยายระยะเวลาส่ งมอบงาน
ตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน นับจากวันครบกาหนดส่งมอบงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติเอกฉั น ท์
ให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันครบกาหนดส่ง มอบงาน และ สป.ดศ.
ได้อนุมัติลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานเป็นครบกาหนดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สป.ดศ. มีหนังสือ ที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/๘๔๗๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าบริษัท แคพเพลลา จากัด
เสนอพิจารณาของดค่า ปรับโครงการเยาวชนร่ว มใจต้านภัย ไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก) เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ มีม ติ

- ๘๑ ให้งดค่าปรับ โดยบริษัท แคพเพลลา จากัด ขอปรับแผนการดาเนินโครงการฯ เป็นการฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์
และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดในใบสั่ง จ้างตามที่ บริ ษัท แคพเพลลา จากัด เสนอ ทั้งนี้ บก.ปอท.
ได้ดาเนินการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี สาหรับเบิกจ่ายเมื่อได้มีการจัดอบรมตามโครงการฯ
เรียบร้อยแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด บรรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และรู้ เ ท่ า ทั น ภั ย ต่ า งๆ ที่ แ ฝงมากั บ กา ร
ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ เ ทคโนโลยี และการปลู ก ฝั ง ค่ า นิยมในการเทิ ด ทูน จงรั กภั กดี พิ ทั ก ษ์ แ ละปกป้ องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ
ผลการดาเนิ น การ คื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของเชื้อ COVID-19
และอยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดในใบสั่งจ้าง เพื่อปรับรูปแบบเป็นการอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับ โรงเรียนและ
สถานศึ ก ษายั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนได้ ต ามปกติ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ บริ ษั ท แคพเพลลา จ ากั ด
ยังไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามที่ใบสั่งจ้างกาหนด
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. โครงการปรับพื้นฐานข้าราชการตารวจที่ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ในสังกั ด บก.ปอท.
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ เข้าใจโครงสร้าง อานาจและหน้าที่ของหน่วยงาน
๒. เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิ ด ชอบ
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถ
นาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ๘๒ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๔,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
๕๐ นาย
๕๐ นาย
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดาเนินการ คือ กาหนดการจัดอบรมในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุ ภั ก ษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม
ผลการดาเนิน การ คือ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๐ คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ ยวข้ อง จานวน
๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุ คลากรในกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพ ในการทางาน
และการให้บริการประชาชน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติ งาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิ บัติ งานที่ ผ่านมา และหา
แนวทางแก้ไขเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการปฏิบัติ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น
๒. เพื่ อให้ ข้ าราชการต ารวจได้ มีส่ วนร่ ว มในการระดมความคิ ด เห็ น ในการปฏิ รู ป ระบบงานสอ บสวน
ของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบั ติงาน ซึ่งสามารถนากรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิ ด
นาไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจผู้ เ ข้ า ร่ ว มโคร งการ ได้ พบปะ กระชั บ ความสั มพั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น
และแลกเปลี่ ยนทั ศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรัก ความสามั ค คี เป็นการเสริมการ ปฏิ บั ติ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ๘๓ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่ วมกันระดมความคิดเห็น
ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม
๑๖ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๗๔,๔๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงาน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวนผู้เข้ารับการ
จานวนผู้เข้ารับการ
อบรมจานวน ๕๐ นาย อบรมจานวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดาเนิ น การ คื อ ก าหนดจั ดการอบรมในวั นที่ ๒๕ - ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๔ ณ ศู น ย์ ป ระชุ มวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม
ผลการดาเนิน การ คือ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๐ คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ ยวข้ อง จานวน
๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๘๔ ๑๒. โครงการอบรมครูไซเบอร์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษั ตริย์
๒. เพื่อให้ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึก ษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยจากอาชญากรร ม
ทางเทคโนโลยี และวิธีการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ
๓. เพื่อให้ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่า ยทอด
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยเทคโนโลยีแ ละสามารถป้ องกันมิ ใ ห้ ต ก
เป็นเหยื่อ มีความเชื่อถือในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๔๖๙,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
๑๑๐ คน

ผลที่ได้
๑๑๐ คน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดาเนิ นการ คือ ปรับแผนการดาเนินโครงการฯ เป็นการจัดอบรมในรูป แบบออนไลน์ เพียง ๑ รุ่น
วงเงินงบประมาณ ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมได้ อ นุ มัติ
ให้ปรับแผนการดาเนินการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ บก.ปอท. ที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๒)๐๓/ ๑๗๔๒
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม

- ๘๕ ผลการดาเนิ น การ คื อ ด าเนิ น การจั ด อบรมโดยใช้ ร ะบบออนไลน์ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น Cisco Webex
เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้ านพั สดุ การเงิน และงบประมาณ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีค วามเข้าใจในพระราชบัญ ญัติ การจั ดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.๒๕๖๐
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงระเบีย บ กฎหมายต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
๕๐ นาย
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมการจัดอบรม
๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๘๖,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
๕๐ คน
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๑ กิจกรรม
กิจกรรมการจัดอบรม

ผลที่ได้
๕๐ คน

- ๘๖ ผลการดาเนินการ คือ ได้ดาเนินการจัดอบรมเมื่ อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมรวมทั้ งสิ้ น ๕๐ คน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔. โครงการอบรมเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจพิ สูจ น์ พยานหลั ก ฐานทางเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ ด้านการตรวจพิ สูจน์พยานหลั กฐานทางเทคโนโลยีที่ เกี่ย วกับ อาชญากรร ม
ทางเทคโนโลยี แก่ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจ และผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องที่ ผ่า นการอบรมสามารถนาความรู้ ไ ปปฏิบั ติ ง านได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่ปรึกษา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับพยานหลั กฐานทางเทคโนโลยี แก่ข้าราชการตารวจ
ในพื้นที่ต่อไป
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๘๕,๖๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
๕๐ คน

ผลที่ได้
๕๐ คน

- ๘๗ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ จัดอบรม
ผลการดาเนินการ คือ กาหนดการอบรมในวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม
ผลการดาเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คน
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนการกระทาความผิดโดยใช้ข้อมู ลโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ข องกอง
บังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกั บอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบข้ อ มู ล โทรศั พท์ สามารถเฝ้ าระวั ง การกระท าความผิ ดทาง
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใช้แหล่งข้อมูลและหาตัวผู้กระทาความผิดได้ อย่างถูกต้ องแม่นยามากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบสวน สอบสวน และจับกุมตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ตารวจผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นความรู้
ในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเมินผลจากระดับความรู้ ความเข้าใจ ของข้าราชการ
ตารวจที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนและหลังการฝึกอบรม
โดยใช้แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ : มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ๘๘ โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๐๓,๒๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เจ้าหน้าที่ตารวจผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลจากระดับความรู้ ความ
ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการ
มีความรู้ด้านการตรวจสอบข้อมูล
เข้าใจ ของข้าราชการตารวจที่เข้าร่วม อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นความรู้ โครงการฯ ก่อนและหลังการฝึกอบรม ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม โดยใช้แบบทดสอบ
เพื่อใช้เป็นความรู้ในการสืบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ผ่านเกณฑ์ : มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ สอบสวนปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
ตามอนุมัติ ปลัดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคม เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ายหนั ง สื อ
บก.ปอท. ที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๒)๐๓/๓๘๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ บก.ปอท. ปรับเปลี่ยนโครงการที่ไ ด้ รั บ
จั ด สรรงบประมาณฯ โดยยกเลิก โครงการอบรมการใช้ ง านซอฟต์ แวร์ ต รวจสอบความปลอดภั ยของระบบและ
ซอฟต์แวร์สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต วงเงิน ๑๐๔,๔๐๐ บาท และอนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
สื บ สวนสอบสวนการกระท าความผิ ด โดยใช้ข้ อ มู ล โทรศั พท์ เ คลื่ อนที่ ของกองบั ง คั บการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วงเงิน ๑๐๓,๒๐๐ บาท ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดาเนินการ คือ กาหนดจัดอบรมในวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม
ผลการดาเนิ น การ คื อ มี ข้ า ราชการต ารวจในสั ง กั ด บก.ปอท. เข้ า รั บ การ อบรม จ านวน ๓๐ นาย
เป็นวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อ ง จานวน ๔ นาย รวมทั้งสิ้น ๓๔ นาย โดยข้าราชการตารวจที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบข้อมูล โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ เพื่อใช้เป็นความรู้ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖. โครงการจัดหาชุดเครื่องมือสนับสนุนการตรวจค้ นและวิเ คราะห์ข้อมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

- ๘๙ วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาชุดเครื่องมืออุป กรณ์ ที่มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย สาหรับใช้ในภารกิจสนับสนุนการตรวจค้น เพื่อให้
เจ้ า หน้ า ที่ ข องกองบั ง คั บ กา รปรา บปร ามกา รกร ะท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ อา ชญากร รมทา งเทคโนโลยี
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิ ครอบคลุม และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจ จุบัน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. การตรวจค้นหลักฐานทางคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น และสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
ในปัจจุบัน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ให้กับ
ชุดปฏิบัติการตรวจค้น จานวน ๑๓ ชุด
ปฏิบัติการ
๒. การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีความ เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสู ง
ครอบคลุมด้านความหลากหลายมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น
สาหรับใช้ในงานการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ จานวน ๙๑ รายการ
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการ
ที่ทางราชการกาหนด
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖,๗๘๖,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๖,๗๘๖,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย
๑. การตรวจค้นหลักฐานทางคอมพิ วเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นกรณี
มีประสิทธิภาพเพิ่ มมากขึ้น และสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ ให้กับชุดปฏิบัติการ
ตรวจค้น จานวน ๑๓ ชุดปฏิบัติการ
๒. การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ที่มี
คอมพิวเตอร์มีความครอบคลุ มด้าน
ประสิทธิภาพสูงสาหรับใช้ในงาน
ความหลากหลายมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

ผลที่ได้
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นกรณีที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์
ให้กับชุดปฏิบัติการตรวจค้น จานวน
๑๓ ชุดปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสาหรับใช้ในงานการ

- ๙๐ ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ จานวน ๙๑ รายการ

ผลที่ได้
ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ จานวน ๙๑ รายการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนิ นการ คือ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (สป.ดศ.) ขึ้นประกาศประกวด
ราคาซื้อ ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกาหนดยื่ นเสนอราคา วันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๔ จากนั้น บก.ปอท. รายงานผลผู้ชนะเสนอ สป.ดศ. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และ สป.ดศ. ประกาศผล
ผู้ชนะฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ครบกาหนดอุทธรณ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ได้ลงนามในสัญ ญา
เลขที่ ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับบริษัท แอโร่สเปเชียล จากัด
กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา
ผลการดาเนิ นการ คือ บริษัท แอโร่สเปเชียล จากัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอขยาย
ระยะเวลาส่งมอบงานตามสั ญญาฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดย บก.ปอท. มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๒)๐๔/๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานผลการพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุฯ พิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของสั ญญาออกไป
อีก ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุ ดสั ญญา จากนั้น กองกลาง สป.ดศ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๑.๗/ ๑๐๘๑
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งอนุมัติ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาส่ง มอบงานตามสัญ ญาอี ก
๖๐ วัน จากเดิมครบกาหนดวั นที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดาเนิ น การ
ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗. โครงการระบบสืบสวนสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิ บัติการ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศั กยภาพในการนานวัต กรรมทางเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย มาใช้ ในการปฏิบั ติ ภารกิ จด้ า น การ
สืบสวนของ บก.ปอท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นเครื่องมื อในการเรีย กดู ข้อ มูลจากเจ้า หน้าที่ป ฏิบัติ การสื บสวนที่ทางานอยู่ในภาคสนามได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ถูกต้อง

- ๙๑ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบงานสืบสวนของ บก.ปอท. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถ
ส่งและเรียกดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว จัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบสามารถนามาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีระบบสาหรับเจ้าหน้าที่สืบสวน ติดตาม
และลงพื้นที่ภาคสนาม หาข่าว เก็บข้อมูล
ใช้งานโดยสามารถประมวลข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ได้พร้อมกันมากกว่า ๒๐๐ คน

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตงาน
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่
ทางราชการกาหนด
กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โดยงบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
ระบบงานสืบสวนของ บก.ปอท. มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถส่งและเรียกดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้
อย่างรวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ
นามาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
มีระบบสาหรับเจ้าหน้าที่
สืบสวน ติดตาม และ
ลงพื้นที่ภาคสนาม หาข่าว
เก็บข้อมูล ใช้งานโดย
สามารถประมวลข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ได้พร้อมกัน
มากกว่า ๒๐๐ คน

ผลที่ได้
มีระบบสาหรับเจ้าหน้าที่
สืบสวน ติดตาม และลง
พื้นที่ภาคสนาม หาข่าว
เก็บข้อมูล ใช้งานโดย
สามารถประมวลข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ได้พร้อม
จานวน ๒๐๐ คน

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ได้ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนิน การ คือ กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ล งนา ม
ในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับ บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จากัด

- ๙๒ กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘. โครงการจั ดหาชุ ดเครื่ องมื อตรวจสอบความปลอดภั ยของระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละสื บค้ นข้ อมู ลบนอิ นเทอร์ เน็ ต
ขั้นสูง
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
๒. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล และหาตัวผู้กระทาความผิดได้ถูกต้องแม่นยามากยิ่ งขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบสวน สอบสวน และจับกุมตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. งานตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและสืบสวน
คดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน
๒. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุ ม
ด้านความหลากหลายมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีชุดซอฟต์แวร์ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและ
สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขั้นสูงให้กับชุดปฏิบัติ การ
จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ
๒. เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับ
ใช้ในงานตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและสืบ ค้น
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขั้นสูง จานวน ๒ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๒. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
๓. การบริหารสัญญา
โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ๙๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย
๑. งานตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและ
มีชุดซอฟต์แวร์ตรวจสอบ
สืบสวนคดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถ ความปลอดภัยของระบบ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน
และสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตขั้นสูงให้กับ
ชุดปฏิบัติการ จานวน
๒ ชุดปฏิบัติการ
๒. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุ ม เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์
ด้านความหลากหลายมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น
ที่มีประสิทธิภาพสูง
สาหรับใช้ในงาน
ตรวจสอบความปลอดภัย
ของระบบและสืบค้น
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตขั้น
สูง จานวน ๒ รายการ

ผลที่ได้
มีชุดซอฟต์แวร์ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของระบบ
และสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตขั้นสูงให้กับชุด
ปฏิบัติการ จานวน ๒ ชุด
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสาหรับใช้ใน
งานตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบและ
สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ขั้นสูง จานวน ๒ รายการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนิ นการ คือ ประชาพิจารณ์ค รั้ง ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔- ๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไ ข TOR
และนาขึ้นประชาพิ จารณ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ จากนั้น บก.ปอท. รายงานผลการประชาพิ จ ารณ์
เสนอ ส านั กงานปลั ดกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (สป.ดศ.) เมื่ อวั นที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่ ง สป.ดศ.
ได้เผยแพร่ ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กาหนดยื่นข้ อเสนอและเสนอราคา วันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๖๔ โดยได้ ลงนามในสั ญ ญาแล้ ว ตามสั ญ ญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๔ กั บ บริ ษั ท บีไอซี
โซลูชั่นส์ จากัด
กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๙๔ ๑๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ร องรับเจ้าหน้ าที่ ตามการปรับปรุงโครงสร้างและเพื่อทดแทน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ย วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนที่ชารุ ดและเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับการปรั บปรุ งโครงสร้างของหน่ วยงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปอท. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ รายการ ดังนี้
๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน ๑๔ ชุด
๒. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒๑๕ ชุด
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จานวน ๘๓ รายการ
๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน ๒๐ รายการ

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๕๘,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๓๕๘,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ๙๕ ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปอท. มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๔ รายการ ดังนี้
๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน ๑๔ ชุด
๒. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล จานวน ๒๑๕
ชุด
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จานวน ๘๓ รายการ
๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน
๒๐ รายการ

ผลที่ได้
ได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน
๔ รายการ ดังนี้
๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน ๑๔ ชุด
๒. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล จานวน ๒๑๕ ชุด
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จานวน ๘๓ รายการ
๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน
๒๐ รายการ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๐. โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบปฏิ บัติก าร ศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

- ๙๖ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศั กยภาพในการปฏิ บัติ หน้า ที่ของศูนย์ เฝ้าระวัง สื่อ สัง คมออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
ตัดปัญหาข้อขัดข้องที่เป็น ปัจจัยภายนอกที่ มาทาให้การปฏิ บัติ หน้าที่ข องศู นย์เ ฝ้าระวังสื่ อสัง คมออนไลน์ เกิดปัญหา
จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
๒. เพื่ อ ให้ เ ฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การโจมตี ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ รวมถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่ อ ให้ เ ฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ที่ มีโ ทษทางอาญาอื่ น ๆ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้เฝ้าระวั ง ติด ตามข้ อ มูล ที่มีเนื้ อหาในระบบอิน เทอร์ เน็ ตที่ ไม่ เ หมาะสม อันจะกระทบต่อ ศี ล ธรร ม
อันดีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการค้นหา และตรวจสอบเนื้อหาในระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้โจมตีสถาบันพระมหากษั ตริย์ และการ
กระทาความผิดที่ มีโทษทางอาญาอื่นๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต
หรือเนื้อหาที่กระทบต่อศีลธรรมอั นดีของประชาชน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเมินผลจากผลการปฏิบั ติหน้าที่ ของผู้ช่ วยเหลื อ
เจ้าพนักงาน (Out source) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์เฝ้าระวัง
สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งประเมินจากระยะเวลาและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิ บัติหน้าที่
ด้านการค้นหา และตรวจสอบเนื้ อหาในระบบอิ นเทอร์เน็ ต

แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑. จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR)
๒. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
๓. การบริหารสัญญา

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการค้นหา และ
ตรวจสอบเนื้อหาในระบบอินเทอร์ เน็ต
ซึ่งใช้โจมตีสถาบันพระมหากษั ตริย์และ
การกระทาความผิ ดที่ มีโทษทางอาญา

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ประเมินผลจากผลการปฏิบั ติหน้าที่ ของ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน (Out source)
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์เฝ้าระวังสื่อ
สังคมออนไลน์ รวมทั้งประเมินจาก
ระยะเวลาและประสิทธิ ภาพในการ

ผลที่ได้
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน (Out source) ที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ ศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ ในการ
ค้นหา และตรวจสอบเนื้อหาในระบบ

- ๙๗ ตัวชี้วัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมาย
อื่นๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรือเนื้อหา ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบั ติหน้าที่
ที่กระทบต่อศีลธรรมอันดี ของประชาชน ด้านการค้นหา และตรวจสอบเนื้ อหา
ในระบบอินเทอร์ เน็ต

ผลที่ได้
อินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาร่างขอบเขตงาน
ผลการดาเนินการ คือ ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนกระบวนการที่ทางราชการกาหนด
ผลการดาเนิ นการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
กับ บริษัท โกลบอล อินโนเวทีฟ โซลูชั่นส์ จากัด
กิจกรรมที่ ๓ บริหารสัญญา
ผลการดาเนินการ คือ ส่งมอบงานแล้ว และดาเนินการเบิกจ่ายเงิน จานวนเงิน ๖๗๑,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๑. โครงการเช่าระบบวิท ยุโ ทรคมนาคมรองรั บการสื่ อสารรอง สาหรับผู้บริหารประเทศและหัวหน้าหน่ว ยง าน
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
กองสื่อสารและโทรคมนาคม (กส.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่สามารถใช้ติดต่อ สื่อสารระหว่างหน่ ว ยงาน
ระดับกระทรวงได้ทุกสถานการณ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการ
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการติดต่อสื่อสารระดับกระทรวง
ติดต่อสื่อสารระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง
แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ๙๘ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ ๓ ทดสอบและใช้งานระบบวิทยุคมนาคม ประจาเดือน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
มกราคม ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๔

โครงการใช้งบประมาณ
โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒,๑๘๓,๐๐๐ บาท*
*หมายเหตุ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสาหรับดาเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๘๗๑,๘๐๕.๐๗
บาท (เนื่องจากเดื อ นมกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างติ ด ตั้ งและตรวสอบการติ ดตั้ ง ระบบวิท ยุ ค มนาคม จึงไม่ มีก าร
เบิกจ่ายค่าบริการประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จานวน ๑๕๐,๖๐๕.๐๗ บาท กส. จึงคืนเงินดังกล่าว และเหลือ เงิ น
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๒๑,๒๐๐ บาท)
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
มีระบบวิทยุโทรคมนาคมรองรับการติดต่อสื่อสารระดับกระทรวง
ระดับ จังหวัด

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เครื่อง ๑๑๐ เครื่อง

รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนิน การ คือ สามารถติดตั้ งระบบวิท ยุโ ทรคมนาคม รองรับการติด ต่ อสื่ อ สารระดั บ กระทร วง
ระดับจังหวัด จานวน ๑๑๐ เครื่อง
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
ผลการดาเนิ น การ คือ สามารถใช้งานระบบวิ ทยุ โทรคมนาคม รองรับการติด ต่ อสื่ อสารระดับ กระทร วง
ระดับจังหวัด จานวน ๑๑๐ เครื่อง
กิจกรรมที่ ๓ ทดสอบและใช้งานระบบวิทยุคมนาคม ประจาเดือน
ผลการดาเนินการ คือ การใช้งานระบบวิทยุ โทรคมนาคม รองรับการติดต่ อสื่ อสารระดับกระทรวง ระดับจั งหวั ด
จานวน ๑๑๐ เครื่อง มีคุณภาพการใช้งานที่ ดี
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน
เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้า งเนื่ องจากไม่ไ ด้รับงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จึงทาเรื่องของบเหลื อ จ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ในระหว่ า งเกิด ความล่ าช้ าในการของบประมาณ ได้ ข อความอนุเ คราะห์
ผู้ให้บริการเพื่อให้บริการระบบวิทยุคมนาคมให้มีค วามต่อ เนื่อง รองรับสถานการณ์วิกฤต
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๙๙ -

