รายละเอียดโครงการ ประจาปี งบประมาณ 2559
1. โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร 2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สานัก/กอง)
ประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
3. หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค์

เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สาหรับหน่วยงานทั้ง
4.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพตอบสนองกับผู้รับบริการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบัติงานชารุด ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์
และเสื่อมสภาพเพราะใช้งานมานานซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ส่งผลต่อ
4.2 กรมประชาสัมพันธ์มีเครื่องมือในการผลิตสื่อ (Media Tool) เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติห น้าที่ไ ด้ผ ลผลิตที่ล ดต่าลง ในงานผลิตสื่ อก็ได้สื่ อที่ไม่มี ผ่านสื่อทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ (สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ สื่อสารสนเทศ)
คุณภาพ ทาให้สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ขาดความน่าสนใจ ประกอบกับเพื่อ
เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารการมีและใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่เกิน 1 คนต่อ1 เครื่อง ซึ่งของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ ที่ 2.5
คนต่อ 1 เครื่ อง จึ งจ าเป็ น ในการขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณการจัด หาครุภัณ ฑ์
คอมพิว เตอร์ พื้น ฐานให้กับบุ คลากรและหน่ วยงานต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ทั่ว
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5. เนื้อหา/สาระสาคัญในการดาเนินงาน
(สาหรับโครงการประชาสัมพันธ์/โครงการอื่นๆ)
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม
ระบบปฏิบัติการ
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
4. สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

6. ผลผลิตระดับกรม :
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารมวลชน
 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากิน
 กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐใน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

7. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

8. วงเงินงบประมาณรวม 13,800,000.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

จัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจานวน)
1.ประชาชน
ผู้ใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารของ กปส.
2. หน่วยงาน
ภายใน
กรมประชาสัมพันธ์
ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

จานวนผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

1 ระบบ

งบประมาณ
13,800,000 (บาท)

หมวด
งบบุคลากร

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

1
ระบบ

2,070,000

11,730,000

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

รวม

--------------------------------------------------------- สานัก / กอง ไม่ต้องกรอก ----------------------------------------------------------------

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

2,070,000

11,730,000

13,800,000

10. กิ จกรรม / กลุ่มเป้ าหมาย / ผลผลิ ต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต /
(ระบุจานวน)
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59
กิ จกรรม ก
จัดทาร่าง
ขอบเขต
ของงาน

3 คน

กิ จกรรม ข
ดาเนินการ
ประกวดราคา

5 คน

กิ จกรรม ค
ตรวจรับ
งวดงาน

5 คน

กิ จกรรม ง
เบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้า
และตรวจรับ
งวดงาน

5 คน

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

หน่วยงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ร่างขอบเขตของ
งาน 1 ฉบับ

1
ครัง้

ศสช.

ผอ.ศสช.

งบประมาณ
บาท)
ประกวดราคา
1 ครัง้

1
ครัง้

ศสช.

ผอ.ศสช.

40
หน่ วย
งาน

ศสช.

ผอ.ศสช.

1
ครัง้

1
ครัง้

ศสช.

ผอ.ศสช.

2,070,000

11,730,000

งบประมาณ
บาท)
ตรวจรับงาน 1
ครัง้ /แจกจ่าย 40
หน่ วยงาน
งบประมาณ
บาท)
การเบิกจ่าย
2 ครัง้
งบประมาณ
13,800,000
บาท)

1
ครัง้

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ

ต.ค.58
กิจกรรม จ
ติดตาม/
ประเมินผล

สานัก/กอง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 40
หน่วยงาน

กิจกรรม ฉ
สรุปรายงาน

คพ.นร.

ประเมินความพึง
พอใจ 40
หน่วยงาน
งบประมาณ
บาท)
เอกสารรายงาน
ผลการจัดหา 1
ครั้ง
งบประมาณ
บาท)

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

40
หน่วย
งาน

1
ครั้ง

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศสช.

ผอ.ศสช.

ศสช.

ผอ.ศสช.

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต : จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 ระบบ สามารถดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ : ประชาชนผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในกรมประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.ศสช.
โทรศัพท์ 0-2618-2401
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1) นายอนุสรณ์ อัครนิติ
โทรศัพท์ 0-2618-2408
2) น.ส.ธิดารัตน์ แบบวา
โทรศัพท์ 0-2618-2406
3) นายฑีภากรณ์ สาเภา
โทรศัพท์ 0-2618-2406

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ก คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
งบประมาณ ๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตของงาน ๑ ฉบับ
๒. เป้าหมาย คณะกรรมการ ๓ คน
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ๘๐
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาร่างขอบเขตงานเสร็จได้ทันเวลา
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม จัดทาร่างขอบเขตของงาน จานวน ๑ ฉบับ เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๔. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ จานวน ๓ คน
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๐๐ บาท
๕.๑ เสนอชื่อจัดทาแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
๕.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ลงนามโดยผู้มีอานาจอนุมัติ
๕.๓ แจ้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานตามคาสั่งที่แต่งตั้งให้ทราบ
๕.๔ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจัดทาร่างขอบเขตของงาน
๖. การประเมินผล : ติดตามการจัดทาร่างขอบเขตของงานเสร็จภายในกาหนดเวลาหรือไม่

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ข คณะกรรมการดาเนินการประกวดราคา
งบประมาณ ๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต ประกวดราคา 1 ครั้ง
๒. เป้าหมาย ๕ คน
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับ ๓ ดาเนินการประกวดราคาได้ในเวลาที่กาหนด ๖๐ วัน
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการประกวดราคา
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม ดาเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๔. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ จานวน ๕ คน
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๐๐ บาท
๕.๑ นาร่างขอบเขตของงานขึ้นประกาศ
๕.๒ จัดทารายงาน ๗ ข้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน โดยผู้มีอานาจอนุมัติ
๕.๓ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
๕.๔ บริษัทยื่นเอกสารประกวดราคา
๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น
๕.๖ ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ยื่นที่มีสิทธิเสนอราคา (เอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์)
๕.๗ พิจารณาผลบริษัทผู้ได้รับการเสนอราคาที่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กาหนดไว้
๕.๘ เสนอขออนุมัติต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติตามวงเงิน
๕.๙ จัดทาสัญญาซื้อ/จัดจ้าง พร้อมทั้งลงนามในสัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย
๖. การประเมินผล : ติดตามการประกวดได้ได้เรียบร้อยภายในกาหนดเวลาหรือไม่

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ค ดาเนินการตรวจรับงาน
งบประมาณ ๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต ตรวจรับงาน ๑ ครั้ง
๒. เป้าหมาย ๕ คน
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ๘๐
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสาเร็จของการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สาหรับ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบัติงานชารุด
และเสื่อมสภาพเพราะใช้งานมานานมีระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของรั ฐ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการจัดหา (ประมาณการจานวนครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคากลาง กระทรวง ICT
ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมระบบปฏิบัติการ จานวน
๔๖๖ ชุด
๓.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๕๘ ชุด
๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล จานวน ๓๗ ชุด
๓.๔ สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จานวน ๕ ชุด
๔. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ จานวน ๕ คน
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๐๐ บาท
๕.๑ ดาเนินการตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
๕.๒ คณะกรรมการตรวจรับตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง

๕.๓ จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญา
จานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแบ่งจ่าย ๒ งวด ประกอบด้วย
งวดที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๕๘)
เป็นเงิน ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (ธ.ค. ๒๕๕๘)
เป็นเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๕.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
๕.๕ นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่าย และส่ง กคล.
๖. การประเมินผล : ติดตามการประกวดได้ได้เรียบร้อยภายในกาหนดเวลาหรือไม่

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ง ดาเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าและตรวจรับงวดงาน
งบประมาณ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต เบิกจ่าย ๒ ครั้ง
๒. เป้าหมาย ๕ คน
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ๘๐
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม มีการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่สัญญาตามโครงการจัดหา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารประชาชน เขตพญาไท จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ จานวน ๕ คน
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑ จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง จานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
๕.๓ นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่าย และส่ง กคล.
๖. การประเมินผล : ติดตามการเบิกจ่าย

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม กิจกรรม จ ติดตาม/ประเมินผล
งบประมาณ ๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต ประเมินความพึงพอใจ
๒. เป้าหมาย ๔๐ หน่วยงาน
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ๗๕
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ศสช. (ด้านการให้บริการด้านการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตาม โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๔. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จานวน ๔๐ หน่วยงาน
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๐๐ บาท
๕.๑ จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
๕.๒ ส่งแบบสารวจความพึงพอใจให้หน่วยงานตอบ
๕.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๔ นาเสนอผู้บริหาร และใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานครั้งต่อไป
๖. การประเมินผล : ติดตามแบบสารวจความพึงพอใจ

รายละเอียดกิจกรรม
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อกิจกรรม กิจกรรม ฉ สรุปรายงาน
งบประมาณ ๐๐ บาท
๑. ชื่อผลผลิต เอกสารรายงานผลการจัดหา ๑ ชุด
๒. เป้าหมาย ๑ ชุด
๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับ ๓
๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จในการจัดเอกสารรายงานผลการจัดหาได้ทันตาม
กาหนดเวลา
๓. เนื้อหา/สาระสาคัญของกิจกรรม ดาเนินการจัดทาเอกสารการจัดซื้อ /จัดจ้างส่งรายงานให้
คพ.นร. ทราบ
๔. กลุ่มเป้าหมาย คพ.นร.
๕. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินงาน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนเงินรวม ๐๐ บาท
๕.๑ กรอกแบบรายงานผลการจัดหา
๕.๒ แนบเอกสารการจัดหาพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
๕.๓ นาเสนอผู้อานวยการสานัก/กอง และ CIO กปส. เพื่อลงนามในแบบรายงานผลการ
จัดหา
๕.๔ จัดทาบันทึกแนบแบบรายงานผลการจัดหา เสนออธิบดีลงนามส่ง คพ.นร. เพื่อทราบ
๖. การประเมินผล : ติดตามการดาเนินการจัดทาเอกสารรายงานผลการจัดหาภายใน ๓๐ วัน
หลังจากลงนามในสัญญา

