แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ภารกิจพื้นฐาน
๑) บริการเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ของ ศสข.๙ (นว.)
๑.๑ รับ-ส่งข่าวทาง
รับ-ส่งข่าว ระหว่าง จว.ในความรับผิดชอบ
ระบบโทรสารและ E-Mail กับส่วนกลาง

- รายงานประจาเดือน
- รายงานตามไตรมาส
แบบ รต.๒ , รต.๖
รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ตดิ ต่อ ระหว่าง จว. ปฏิบัติทุกวัน
หรือ ส่วนกลาง

ฉบับ

๑.๓ การใช้เครื่องวิทยุ
สื่อสาร

ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร พูดโต้ตอบติดต่อ
ประสานงาน

บริการได้ทนั ที

ครั้ง

๑.๔ การใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของทางราชการ

ฉบับ

๑.๕ การติดตั้งอุปกรณ์
ระบบการประชุมวีดทิ ัศน์
(CoDec) และอื่นๆ (แบบ
ประจาที)่

ติดตั้งกล้อง VCS , Monitor เครื่องเสียง
ทดสอบระบบเสียง ทดสอบการเชื่อมต่อกับ
จว.และส่วนกลาง

ร้อยละของจานวน
นส.ส่งออกที่ส่งผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
เวลาเฉลี่ยรายการ
ติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร

๑.๒ สลับสายโทรศัพท์

หน้า ๒-๖๘

ครั้ง

ครั้ง

มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

มีการ
ใช้ งปม. ศสข.
มอบหมายงาน ๙ (นว.)
/ผู้รับผิดชอบ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑.๖ การติดตั้งอุปกรณ์
MCU (แบบประจาที่)
๑.๗ การควบคุมระบบ
การประชุมวีดที ัศน์ฯ ด้วย
โปรแกรมควบคุมการ
ประชุมผ่านอุปกรณ์ MCU

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ตรวจสอบสถานะสีหลอดไฟ ต่อสาย Cat ๕
แล้ว Ping IP ไป จว. และส่วนกลาง

เวลาเฉลี่ยรายการ
ติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
ในการประชุม VCS ได้ดาเนินการตาม
ร้อยละความสาเร็จใน
ขั้นตอน ดังนี้
การให้บริการระบบ
- ติดตั้งเครื่อง Computer ใช้ควบคุม MCU การควบคุมการ
- ทดสอบระบบ VCS กับ จว.และส่วนกลาง ประชุมวีดที ัศน์
- ตรวจสอบPacket loss และค่าต่าง ๆ ใน ทางไกลผ่านอุปกรณ์
ระบบ VCS จว. ในข่าย
MCU
- ติดต่อระบบ VCS เข้า MCU (ส่วนกลาง )
- พร้อมบังคับภาพและเสียง จว. ในข่าย

๒) บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ ศสข.๙
(นว.)
๒.๑ การติดตั้งและ
เมื่อตรวจสอบพบหรือมีการร้องขอ
ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
๒.๒ การปรับปรุงเว็ป อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ
ไซต์ ศสข.๙ (นว)
๒.๓ ระบบป้องกันและ ตรวจสอบทุกวันทาการ
กาจัดไวรัสแบบองค์กร
(Nod 32 Server)

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ครั้ง
ครั้ง

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมายงาน
/ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

รายงานตามไตรมาส
แบบ รต.๔ , ร.๒

ครั้ง

สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

0.0200๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ทุกวันทาการ

ครั้ง
ครั้ง

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒
๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

รายงานประจาเดือน

สามารถใช้งาน 0.0050๐๐
ได้ปกติ
สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

หน้า ๒-๖๙

ฝ.ทส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
3) การตรวจสอบ
สถานภาพระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามโครงการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
(PM) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.
๙ (นว.) และกลุ่มงาน
อานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
3.1 การตรวจสอบ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ตรวจสอบทุกวันทาการ

รายงานประจาวัน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

3.2 การตรวจสอบ
ตรวจสอบทุกวันทาการ
ระบบป้องกันและกาจัด
ไวรัสแบบองค์กร (Nod ๓๒
Server)

รายงานประจาวัน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

หน้า ๒-๗๐

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

4) การบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) ระบบปกติ
และอุปกรณ์ ICT ของ
ศสข.๙ (นว.) และกลุ่ม
งานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
4.1 การบารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกเดือน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย
4.2 การบารุงรักษา
- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกเดือน
ระบบป้องกันและกาจัด
ไวรัสแบบองค์กร (Nod ๓๒
Server)
5) การติดตาม ควบคุม
การบารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารของ
บริษัทฯ (โครงการ
Outsourcing )
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เมือ่ บริษัทฯเข้ามาดาเนินการ
แม่ข่าย(Data Server)และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

รายงานประจาเดือน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

รายงานผลภายหลัง
บริษัทฯเข้า
ดาเนินการ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

หน้า ๒-๗๑

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
5.2 ระบบการประชุม
VCS และอุปกรณ์ MCU

วิธีการดาเนินงาน
เมื่อบริษัทฯเข้ามาดาเนินการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

รายงานผลภายหลัง
บริษัทฯ เข้า
ดาเนินการ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

- รายงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือน

ครั้ง

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือน

ครั้ง

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

๖.๑.๓ หมวดงบกลาง ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือน

ครั้ง

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

๖) การบริหารงบประมาณ
ของ ศสข.๙ (นว.)
๖.๑ งานการเงินและ
บัญชี
๖.๑.๑ หมวดค่า
ปฏิบัติงานทุกวันทาการ
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๖.๑.๒ หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หน้า ๒-๗๒

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๖.๒ งานพัสดุ

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

๖.๓ การใช้จ่าย
งบประมาณประจาเดือน

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

- รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

๖.๔ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
๖.๔.๑ จัดจ้างซ่อม
ครุภัณฑ์สานักงาน ของ
ศสข.๙ (นว.)

- ดาเนินการจัดซื้อ
ดาเนินการสารวจวัสดุอุปกรณ์ทมี่ ีความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการจัดซือ้ และจัดจ้าง และจัดจ้างตาม
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ กาหนดเวลา
บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้าง
ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุและรายงาน หน.
หน่วยงาน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงิน
ผู้รับจ้าง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

- ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา

หน้า ๒-๗๓

ครั้ง

ครั้ง/วัน

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

๖.๔.๒ จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน ของ ศสข.๙
(นว.)

ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ จัดซื้อ ส่งมอบ - ดาเนินการตาม
พัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงาน หน.หน่วยงาน กาหนดเวลา
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงินผูข้ าย พร้อม
รับใบเสร็จรับเงิน

ครั้ง/วัน

๖.๔.๓ การจ้าง
พนักงานทาความสะอาด

และดาเนินการขออนุมัติเบิกขอความเห็นชอบ
และขออนุมัติดาเนินการจ้าง โดยดาเนินการ
ทั้งปี ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และ
ส่งมอบงานเป็นรายเดือน กรรมการจะ
ดาเนินการตรวจรับ และรายงานผลการตรวจ
รับต่อ หน.หน่วยงาน จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
พร้อมใบสาคัญรับเงิน
ดาเนินการขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
ดาเนินการจ้าง โดยดาเนินการทัง้ ปี ตาม
บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และส่งมอบ
งานเป็นรายเดือน กรรมการจะดาเนินการ
ตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับต่อ
หน.หน่วยงาน จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อม
ใบสาคัญรับเงิน

- ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา

ครั้ง/ปี

- ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา

ครั้ง/ปี

๖.๔.๔ การจ้าง
พนักงานสารสนเทศ

หน้า ๒-๗๔

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

๐.๑๐๘๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

๐.๑๗๔๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๗) การบริหารงานทั่วไป
ของ ศสข.๙ (นว.)
๗.๑ งานการบริหารงาน การจัดทาหนังสือ/เอกสาร
บุคคล
๗.๒ งานธุรการและ
สารบรรณ

ปฏิบัติงานทุกวันทาการ

๗.๓ งานอาคารสถานที่

การสารวจ/ตรวจสอบ/บารุงรักษา

๗.๔ งานยานพาหนะ

การซ่อมแซม บารุงรักษา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน
ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน
ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานประจาเดือน
- ดาเนินการทุกวัน
ทาการ
- รายงานประจาเดือน
- รายงานผลเมื่อ
ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
- รายงาน
ประจาเดือน

หน้า ๒-๗๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๘) การบริการต่าง ๆ
๘.๑ การตรวจสอบ/
บารุงรักษารถยนต์ ของ
ศสข.๙ (นว.)

วิธีการดาเนินงาน
ตรวจสอบ/บารุงรักษาทุกเดือน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

- รายงาน
ประจาเดือน

ครั้ง

๘.๒ การจัดห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์/โต๊ะ/เก้าอี้ - รายงาน
ของ ศสข.๙ (นว.)
และทาความสะอาด
ประจาเดือน

ครั้ง

๘.๓ การตรวจซ่อม
การสารวจ/ตรวจสอบ/ดูแล/ปรับปรุง/
- ดาเนินการทุกวัน/
สาธารณูปโภค ของ ศสข.๙ บารุงรักษา และดาเนินการเมื่อมีการแจ้งเสีย รายงานประจาเดือน
(นว.)

ครั้ง

หน้า ๒-๗๖

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ง.บท.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙) การตรวจสอบ
สถานภาพระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(PM) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ศสข.
๙ (นว.) และกลุ่มงาน
อานวยการ สานักงาน
จังหวัด ในข่ายรับผิดชอบ
๙.๑ การตรวจสอบ
ใช้คาสั่ง Ping
ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสาร กระทรวง
มหาดไทย (MPLS) ของ
ศสข.๙ (นว.)
๙.๒ การตรวจสอบ
ระบบตูช้ ุมสายโทรศัพท์
MD ๑๑๐ ของ ศสข.๙
(นว.)

ใช้โปรแกรม FIOL

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๗๗

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๙.๓ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารข้อมูล

ใช้คาสั่ง Ping

๙.๔ การตรวจสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัย
(Firewall) ของ ศสข.๙
(นว.)
๙.๕ การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า ,เครื่องยนต์
กาเนิดไฟฟ้า ,เครื่องสารอง
ไฟฟ้า (UPS) ของ ศสข.๙
(นว.)

ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม

๙.๖ การตรวจสอบ
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-BAND) แบบ
FTDMA ประจา ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๙
(นครสวรรค์)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
มีการตรวจสอบ
ข้อมูลทุกวัน

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
- ติดตั้งระบบรถยนต์สื่อสารดาวเทียม เพื่อทา ร้อยละความสาเร็จ
การเชื่อมโยงระบบกับ ศสส.สป.
ของการใช้งานของ
- ทดสอบดูระดับสัญญาณตามเกณฑ์ที่
อุปกรณ์ ICT ทุก
กาหนด
ระบบ และเครื่องมือ
- ทดสอบการใช้งานโทรศัพท์ข่าย มท. และ สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ข่ายองค์การฯ ระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ร้อยละ ๘๐
ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเชื่อมโยงวิทยุ
สื่อสาร

ครั้ง

มีการ
มอบหมาย
งาน/
ผู้รับผิดชอบ
ทุกระบบ
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

- ตรวจดูที่ตู้เมนไฟฟ้า
- โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์กาเนิดไฟฟ้า
- ปิด-เปิดเครื่องสารองไฟฟ้า ดูการจ่ายไฟฟ้า
สารอง

หน้า ๒-๗๘

ครั้ง

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๙.๗ การตรวจสอบ
- ใช้โทรศัพท์เรียกออกทางใกล้ และทางไกล ร้อยละความสาเร็จ
ระบบโทรศัพท์และโทรสาร ไปยังจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ และส่วนกลาง ของการใช้งานของ
ของ ศสข.๙ (นว.)
- ทดสอบการรับ-ส่งเอกสารผ่านครื่องโทรสาร อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๘ การตรวจสอบ
- ดูสถานะหลอดไฟที่ตปู้ ้องกันไฟฟ้ากระโชก ร้อยละความสาเร็จ
ระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก
ของการใช้งานของ
(Surge Protection) ของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ศสข.๙ (นว.)
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๙ การตรวจสอบ
- ดูสถานะหลอดไฟ
ร้อยละความสาเร็จ
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด - ตรวจการทางานของ Magnatic
ของการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ - ตรวจการทางานของ Phase Protector
อุปกรณ์ ICT ทุก
ของ ศสข.๙ (นว.)
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๑๐ การตรวจสอบ
- ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบ
ร้อยละความสาเร็จ
ระบบกราวด์อุปกรณ์
- ตรวจดูบ่อกราวด์
ของการใช้งานของ
เครื่องมือสื่อสาร ของ ศสข.
อุปกรณ์ ICT ทุก
๙ (นว.)
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๗๙

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

๙.๑๑ การตรวจสอบ
ระบบโทรศัพท์ในข่าย
กระทรวงมหาดไทย (IP
Phone)

- ใช้โปรแกรม VMS เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ร้อยละความสาเร็จ
- Read parameter ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์มา ของการใช้งานของ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๑๒ การตรวจสอบ
- ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสาร
ร้อยละความสาเร็จ
ระบบวิทยุและเสาวิทยุ
- ดูการกระพริบหลอดไฟที่เสา
ของการใช้งานของ
สื่อสาร (Self Support)
- ดูตู้เครื่องควบคุมการกระพริบของหลอดไฟ อุปกรณ์ ICT ทุก
ของ ศสข.๙ (นว.)
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๑๓ การตรวจสอบ
เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ดูสถานะไฟ และ ร้อยละความสาเร็จ
เครื่องปรับอากาศ ของ
การทางานของเครื่อง
ของการใช้งานของ
ศสข.๙ (นว.)
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๙.๑๔ การตรวจสอบ
ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
รายงานประจาวัน
ระบบรักษาความปลอดภัย ทางาน ดูสถานะเกดวัดระดับน้ายาเคมี
อุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสาร(ดับเพลิง)

หน้า ๒-๘๐

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๙.๑๕ การตรวจสอบ
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๓
(Router) ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด Cisco รุ่น
WS-C๓๘๕๐-๒๔T
๙.๑๖ การตรวจสอบ
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๒
Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น
๒๙๖๐x_๒๔TS
๑๐) การบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) อุปกรณ์ ICT
ของ ศสข.๙ (นว.) และกลุ่ม
งานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
๑๐.๑ การบารุงรักษา
ระบบตูช้ ุมสายโทรศัพท์
MD๑๑๐

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
ทางาน และการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์อื่น

รายงานประจาวัน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ตรวจสอบทุกวันทาการ ดูสถานะไฟการ
ทางานและการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

รายงานประจาวัน

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

- ทาความสะอาด ดูดฝุ่นตูช้ ุมสาย
- ตรวจสอบการทางานของตู้ชุมสายโทรศัพท์
อัตโนมัติ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสารอง

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๑

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๐.๒ การบารุงรักษา
- เช็ดทาความสะอาดเครื่องโทรศัพท์และ
เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร โทรสาร
- ตรวจสอบการทางาน โทรออก รับสาย
ตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
๑๐.๓ การบารุงรักษา
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
เครื่องป้องกันไฟฟ้ากระโชก - ตรวจสอบการทางาน
(Surge Protection)

๑๐.๔ การบารุงรักษา
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด - ตรวจสอบการทางาน
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

๑๐.๕ การบารุงรักษา
ระบบกราวด์อุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร

- ทาความสะอาด บ่อกราวด์
- ย้าจุดต่อบาร์กราวด์ให้แน่นหนา

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๘๒

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ได้ปกติ
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
สามารถใช้งาน
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒
ได้ปกติ

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๐.๖ การบารุงรักษา
ระบบรถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ประจา ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต ๙
(นครสวรรค์)
๑๐.๗ การบารุงรักษา
ระบบโทรศัพท์ในข่าย
กระทรวงมหาดไทย (IP
Phone)

วิธีการดาเนินงาน
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่นอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารในรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ น้ามันเครื่อง น้า
หม้อน้า น้ากลัน่ ของแบตเตอรี่
- ทาความสะอาด ดูดฝุ่น
- ตรวจสอบการทางาน

๑๐.๘ การบารุงรักษา
ระบบเสาวิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.๙
(นว.)
๑๐.๘.๑ เสาวิทยุ
- ตรวจสอบสภาพเสาวิทยุ
สื่อสาร (Self Support)
- ตรวจสอบทาความสะอาดระบบกราวด์เสา
ของ ศสข.๙ (นว.)
วิทยุสื่อสาร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ครั้ง

ทุกระบบ
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

๐.๐๔๐๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ได้ปกติ
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๓

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๐.๘.๒ สายส่งและ
สายอากาศ ทีต่ ิดตั้งบนเสา
วิทยุสื่อสาร (Self
Support) ของ ศสข.๙
(นว.)

วิธีการดาเนินงาน
- ตรวจสอบสภาพสายส่งและสายอากาศ
- ตรวจวัดสายส่งและสายอากาศด้วย
เครื่องวัด SWR และเครื่องมือตรวจวัดอื่น
และทาความสะอาดขั้วต่อต่างๆ

๑๐.๘.๓ ระบบ
- ตรวจสอบไฟกระพริบบนเสาวิทยุสื่อสาร
สัญญาณไฟเสาวิทยุสื่อสาร - ตรวจสอบชุดควบคุมไฟกระพริบ
(Self Support) ของ ศสข.
๙ (นว.)
๑๐.๙ การบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของ
ศสข.๙ (นว.)

- ทาความสะอาด เป่าฝุน่
- ล้าง Filter กรองอากาศ

๑๐.๑๐ การบารุงรักษา
อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ
Digital ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด ผ่านใยแก้ว
นาแสง (FMUX-๐๑)

- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๘๔

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ได้ปกติ
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

๐.๐๒๐๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

๐.๐๑๕๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ได้ปกติ
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๐.๑๑ การบารุงรักษา
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๓
(Router) ระหว่าง ศสข.สื่อสารจังหวัด Cisco รุ่น
WS-C๓๘๕๐-๒๔T

- ตรวจสอบการทางานเป็นประจาทุกวัน
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

๑๐.๑๒ การบารุงรักษา
อุปกรณ์สลับสัญญาณ L๒
Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่น
๒๙๖๐x_๒๔TS

- ตรวจสอบการทางานทุกวันทาการ
- ดูดฝุ่น ทาความสะอาด

๑๐.๑๓ การบารุงรักษา
เครื่องวิทยุสื่อสารแบบ
ประจาที่ แบบเคลื่อนที่
และแบบมือถือ ของ ศสข.
๙ (นว.)

- ตรวจสอบการทางานทุกวันทาการ
- ทาความสะอาด

๑๐.๑๔ การบารุงรักษา - ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม
ระบบรักษาความปลอดภัย - ทาความสะอาด
(Firewall)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละความสาเร็จ
ของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ICT ทุก
ระบบ และเครื่องมือ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

หน้า ๒-๘๕

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข. ๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
สามารถใช้งาน
๙ (นว.)
ก.ย.๖๒
ได้ปกติ

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ครั้ง

สามารถใช้งาน ใช้ งปม. ศสข.
ได้ปกติ
๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๑) การติดตาม
ตรวจสอบวงจรเช่าระบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบสื่อสารกระทรวง
มหาดไทย (MPLS)
๑๒) การดาเนินงาน
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ ของ ศสข.๙ (นว.)
๑๒.๑ ถวายความ
ปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์
๑๒.๒ จัดเครือข่าย
สื่อสารในภารกิจด้านความ
มั่นคงของชาติ/สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของ
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล/
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ
/ประเพณี – วัฒนธรรม/
การเลือกตั้ง สส. , สว. และ
ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับการ
ร้องขอ

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

- ตรวจสอบ ควบคุม การบารุง รักษาอุปกรณ์ มีการกากับการ
เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯและรายงานผล ตรวจสอบและ
ไป ศสส.สป.
รายงานผลการ
ดาเนินการ

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

- รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดาเนินการตาม
จากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ
แผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑

ครั้ง

จัดทาแผน
ดาเนินการ

๐.๒๐๖๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

- รับแจ้งการขอสนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม มีการดาเนินการตาม
จากจังหวัดลูกข่ายในความรับผิดชอบ
แผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ ดาเนินการตาม
แผนการใช้รถสื่อสารดาวเทียม
- เสร็จภารกิจ สรุปและรายงานตามแบบ ร.๑

ครั้ง

จัดทาแผน
ดาเนินการ

๐.๐๒๐๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๖

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๓) แผนการติดตามการ
ตรวจซ่อมบารุงรักษา (MA)
ระบบสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ (C-BAND) แบบ
FTDMA ของ ศสข.๙ (นว.)
๑๔) แผนการติดตาม
ควบคุม การบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
จังหวัดในข่าย ๗ จังหวัด
และตามโครงการศูนย์
ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัด
(โครงการ Outsourcing
ของบริษัทฯ)
๑๕) แผนการติดตามการใช้
งานระบบป้องกันไวรัส
แบบองค์กร (Nod ๓๒)
จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ
๗ จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ตรวจสอบ ควบคุม การตรวจซ่อมบารุงรักษา ร้อยละความสาเร็จ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของบริษัทฯและ
ของการใช้งานของ
รายงานผลไป ศสส.สป.
อุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ครั้ง

ระบบสามารถ ใช้ งปม. ศสข.
ใช้งานได้ปกติ ๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

- ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ ที่อยู่ใน รายงานผลหลัง
โครงการ ศูนย์ข้อมูลกลาง ให้สามารถใช้งาน เสร็จสิ้นการ
ได้ปกติ
ปฏิบัติงาน
- ประสานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/ อุปสรรค
เพื่อร่วมกันหาแนวทาง แก้ไข

ครั้ง

ทุกระบบ
ใช้ งปม. ศสข.
สามารถใช้งาน ๙ (นว.)
ได้ปกติ

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.,

- ประสานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ครั้ง

ระบบสามารถ ใช้ งปม. ศสข.
ใช้งานได้ปกติ ๙ (นว.)

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

รายงานผลหลัง
เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน

หน้า ๒-๘๗

(ต่อ)
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

โครงการ/งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน

๑๖) แผนการนิเทศงาน
และให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สื่อสารจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด
๑๗) แผนงานกิจกรรม ๕ ส
ณ อาคารสานักงานปัจจุบัน
และบริเวณโดยรอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑๘) แผนงานกิจกรรม ๕ ส
ณ สถานีสื่อสารหลังเดิม
และบริเวณโดยรอบของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๙
(นครสวรรค์) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ (รอบแรกในช่วงเดือน ต.ค.-มี.ค.
รอบหลังในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.)
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

จานวนสถานีสื่อสาร
จังหวัดที่ได้รับการ
นิเทศ

- ขออนุมัติแผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงานกิจกรรม ๕ ส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- สรุปการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- ขออนุมัติแผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ

ครั้ง

ดาเนินการ
ตามแผนงาน
๒ ครั้ง

๐.๐๕๗๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

ดาเนินการตาม
แผนงาน

ร้อยละ

๘๐

๐.๐๐๒๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

ดาเนินการตาม
แผนงาน

ร้อยละ

๘๐

๐.๐๐๒๐๐๐

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

หน้า ๒-๘๘

(ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
๑๙) แผนงานการจาหน่าย
พัสดุครุภัณฑ์ ที่ชารุด
เสื่อมสภาพ สูญไป หรือ
หมดความจาเป็นของ ศสข.
๙ (นว.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐) แผนงานการ
บารุงรักษาระบบงานและ
เครื่องมือสื่อสารด้าน ICT
ของจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ ๗ จังหวัด

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงาน
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

รายงานผลหลังเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติตาม
แผนงาน

ร้อยละ

- จัดทาแผนงาน
- ขออนุมัติไปราชการ
- ดาเนินการตามแผนงานตามจังหวัดในข่าย
รับผิดชอบ
- สรุปการดาเนินงาน และรายงาน

จานวนสถานีสื่อสาร
จังหวัดที่ได้รับการ
นิเทศ

ครั้ง

หน้า ๒-๘๙

๘๐

งบประมาณ
ใช้ งปม. ศสข.
๙ (นว.)

ระบบอุปกรณ์ ๐.๐๓๑๐๐๐
เครื่องมือ
สื่อสารมี
ประสิทธิภาพ
และใช้งานได้
ตลอดเวลา

หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.ทส.

๑ ต.ค.6๑ – ๓๐
ก.ย.๖๒

ฝ.สส.

