
แผนปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการ ประจ าปี 2562 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการส าคัญ 

1. แผนเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจ IDC&Cloud 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
และพัฒนาองค์กร 

แผนเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจ IDC&Cloud 
 

งบประมาณท าการ  
2 ล้านบาท 
 

ผลการใช้จ่าย 
2 ล้านบาท 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
- รายได้ของกลุ่มธุรกิจ IDC & Cloud ต  ากว่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  1/2562 
- ท าการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดบริการ Big Data 

เพื อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที ตรงความต้องการตลาด 
-   ได้พันธมิตรที เชี ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Big Data 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  2/2562 
-  ได้ผลการวิเคราะห์และแนวทางในการเพิ มคุณภาพการใหบ้ริการ  
-   ได้รูปแบบการให้บริการ Package และอัตราค่าบริการ Big Data  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  3/2562 
-  อยู่ระหว่างด าเนินการน าผลการวิเคราะห์มาด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการ และประชาสัมพันธ์บริการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  4/2562 
-  สามารถเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีลูกค้าจ านวน 2 ราย ได้แก่  

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 



-2- 

2. แผนการขยายโครงข่าย LoRa WAN เพื่อให้บริการ IoT 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
และพัฒนาองค์กร 

แผนการขยายโครงข่าย LoRa WAN เพื่อให้บริการ IoT 
 

งบลงทุน  
197 ล้านบาท 
 

ผลการใช้จ่าย 
197 ล้านบาท 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
- สามารถจัดสร้างสถานีฐาน LoRa Gateway ครอบคลุมทุกจังหวัดทั วประเทศตาม

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  1/2562 
- ท าการออกแบบโครงข่าย จัดท าข้อก าหนด และได้รับอนุมัติข้อก าหนด 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  2/2562 
-  ด าเนินการจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  3/2562 
-  Type Approved ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช.  
-   จัดท าแผนการติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  4/2562 
- สามารถจัดสร้างสถานีฐาน LoRa Gateway ครอบคลุมทุกจังหวัดทั วประเทศตาม

เป้าหมาย เมื อวันที  19 พฤศจิกายน 2562 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
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3. แผนบริหารอัตราก าลังพนักงานหน่วยธุรกิจ Digital Service 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
และพัฒนาองค์กร 

แผนบริหารอัตราก าลังพนักงานหน่วยธุรกิจ Digital Service  
 

งบประมาณ  
- ล้านบาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ) 
 

ผลการใช้จ่าย 
- ล้านบาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ) 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
- ได้กรอบอัตราก าลังและสามารถจัดพนักงานไปสังกัดหน่วยธุรกิจ Digital Service 

เรียบร้อยเมื อวันที  23 ธันวาคม 2562   
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  1/2562 
- ท าการศึกษาข้อมูล นโยบาย หน้าที ความรับผิดชอบที ส าคัญของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

Digital Service  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  2/2562 
-  ได้ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราก าลังและคุณสมบัติ/ทักษะ 

ความรู้ที จ าเป็นตามนโยบายของหน่วยธุรกิจ Digital Service  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  3/2562 
-  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราก าลังที เหมาะสมกับหน่วยธุรกิจ Digital 

Service เพื อเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  4/2562 
-  สามารถจัดพนักงานไปสังกัดหน่วยธุรกิจ Digital Service เรียบร้อยเมื อวันที  23 

ธันวาคม 2562  
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
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4. แผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการท างาน 

หน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
และพัฒนาองค์กร 

แผนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
 

งบประมาณ  
- ล้านบาท 
 

ผลการใช้จ่าย 
- ล้านบาท (ไม่มีการใช้งบประมาณ) 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
- สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปรับปรุงกระบวน

ท างาน ไดเ้มื อวันที  17 ธันวาคม 2562   
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  1/2562 
- ได้กระบวนการท างานที จะปรับปรุงและเพิ มประสิทธิภาพในการท างาน เกี ยวกับ

ระบบ CSS กับ AND  
-   ได้กระบวนการท างานระหว่างระบบ CSS และระบบ AND โดยใช้ระบบ IT มา

สนับสนุนกระบวนการท างาน  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  2/2562 
-  ได้ข้อมูลในระบบ CSS โดย Import จากระบบ AND จาก Manual เป็น 

Automatic 
-   ได้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  3/2562 
-   สามารถ Cleansing ข้อมูลแล้วเสร็จตามมาตรฐาน ทั้ง 7 เขตส านักงานบริการ

ลูกค้า  
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที  4/2562 
-  สามารด าเนินการเชื อมต่อระหว่างระบบ AND และระบบ CSS โดยเริ มใช้งาน เมื อ

วันที  17 ธันวาคม 2562 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 



 


