แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..1....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนในกำรจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น
เอกภำพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
๔.๑ สถิติทำงกำร (Official Statistics) ที่ประมวลตำมควำมเป็นจริงจำกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตำมหลัก
วิชำกำรทำงสถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในกำรกำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ สถิติที่มีกำรผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงำนที่มีควำมพร้อม สถิติที่มำจำกระบบกำรผลิต ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำน กำรจัดหมวดหมู่
และมำตรฐำนคุณภำพ ที่กำหนด และสถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) สำหรับประเทศไทย
โดยสถิติทำงกำรอำจได้มำจำกวิธีกำรเก็บรวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้
- กำรทำสำมะโน
- กำรสำรวจด้วยตัวอย่ำง
- งำนทะเบียนที่ได้จำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
๔.๒ บูรณำกำรและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่ำง
หน่วยงำน รวมทั้งกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
๔.๓ มีชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร ที่สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์และนโยบำยของ
รัฐบำลได้
๔.๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร้อยละ ๗๕
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ

๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๒.๘๗๑๔ ล้ำนบำท (ยี่สิบสองล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
๖.๒ งบประมำณที่ใช้จริง ๔.๑๕๔๔ ล้ำนบำท (สี่ล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบำทถ้วน)

๗. สรุปผลการดาเนินงาน
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ควำมสำเร็จในการดาเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของ
แผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ
1. อบรม เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐ เมื่อวันที่
๑๒ ตุลำคม 2559
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเรื่ อ ง แนวทำงกำรจั ด ท ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรภำยใต้ แ ผนแม่ บ ทระบบสถิ ติ ป ระเทศไทย
ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เมื่ อ วั น ที่ ๒0 ตุ ล ำคม
2559
3. ปรับปรุงภำรกิจ และองค์ประกอบของกลไกบริหำรระบบ
สถิ ติ : ทบทวนภำรกิ จและองค์ ประกอบของคณะกรรมกำร/
อนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ
4. จัดตั้งคณะทำงำนสนับสนุนข้อมูล เพื่อกำรจัดอันดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อจัดระบบข้อมูล
และพัฒนำแหล่งข้อมูล หน่วยงำนรับผิดชอบและสถำนะของ
ข้อมูลตำมโครงกำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรดำเนินงำน
ของจุ ด ประสำนงำน (clearing house) ส ำหรั บ ดั ช นี ชี้ วั ด
ระดับนำนำชำติให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสถิติของประเทศ
5. ดำเนินกำรจัดเตรียมแนวทำงและ (ร่ำง) มำตรฐำน
สถิ ติ ที่ จ ำเป็ น ในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ น ำเสนอคณะอนุ ก รรมกำร
พั ฒ นำคุ ณ ภำพและมำตรฐำนสถิ ติ พิ จ ำรณำตำมโครงกำร
พั ฒ นำมำตรฐำนสถิ ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนสำกลและ
ส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล
1. พัฒ นำปรับปรุงระบบงำนส ำหรับกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทำงกำร
2. จัดกำรข้อมูลและเผยแพร่
3. ประสำนงำน เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้ำข้อมูล และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลสถิติทำงกำร ทั้ง ๒๑ สำขำ
4. กำรจั ด กำร/ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ
กำรแลกเปลี่ยนตำมมำตรฐำน SDMX
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ....๗๑...ของแผนงำนทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ..๒..

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนที่แสดงให้เห็นโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวของสถำนประกอบกำร
ประเภทต่ำงๆ เช่น สถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิ ตธุรกิจ ทำงกำรค้ำธุร กิจทำงกำรบริ ก ำร
กำรก่ อ สร้ ำ ง กำรขนส่ ง ทำงบก สถำนที่ เ ก็ บ สิ น ค้ ำ กิ จ กรรมด้ ำ นข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร และกำรสื่ อ สำรและ
โรงพยำบำลเอกชน เป็นต้น
๓.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรำยละเอียดกำรดำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจำนวนและขนำดของ
สถำนประกอบกำร ประเภทอุ ต สำหกรรม จ ำนวนคนท ำงำน ลู ก จ้ ำ ง ค่ ำ ตอบแทนแรงงำน ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรผลิต และดำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้ำคงเหลือ
มูลค่ำของสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ(กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรจัดทำข้อมูลสำมะโนอุตสำหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๐
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและข้อปัญหำพร้อมทั้ง
วำงแผนกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ ๒ วำงแผนเตรียมงำนเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ ๓ ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรทั่ว
ประเทศ (เฉพำะในเขตเทศบำล ยกเว้น กทม.)
กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำน : ระดับจังหวัด
ปี ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรใน
กรุงเทพมหำนคร และนอกเขตเทศบำลของ ๗๖ จังหวัด

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.๕๘– ก.ย.๕๙

ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำน : ระดับภำคและทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดเฉพำะสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตทั่วประเทศ
ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัดภำคและทั่ว
ประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูลรำยละเอียดสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตระดับจังหวัดภำคและทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2560
6.1 มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 207.6424 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่น
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6.2 งบประมาณที่ใช้จริง ๖๖.๑๓๖๘ ล้านบาท (หกสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๗. สรุปผลการดาเนินงาน(แจกแจงรำยละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรดำเนินงำนจัดทำ TOR, จำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น)
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ข้อมูลสำมะโนอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๙
๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ ทำกำรเก็บรวบรวม - วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน (กทม. และในเขตเทศบำล)
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงจัดทำแผนปฏิบัติงำนนอกเขต
กรุ ง เทพมหำนคร และนอกเขต เทศบำล
เทศบำลของ ๗๖ จังหวัด
กิ จ กรรมที่ ๒ ประมวลผลข้ อ มู ล - อยู่ระหว่ำงกำรประมวลผลข้อมูลพื้นฐำน (กทม. และในเขต
และนำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำน เทศบำล) ดำเนินกำรแล้วร้อยละ ๙๐
ข้อมูลพื้นฐำน : ระดับภำคและทั่ว
ประเทศ
กิจ กรรมที่ ๓ ทำกำรเก็บ รวบรวม - อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดสถำน
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดเฉพำะสถำน ประกอบกำร โดยมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ ๕๐
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำร
ผลิตทัว่ ประเทศ
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของแผนงำนทั้งโครงกำร
๙.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน

** หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสารแนบ..3...

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการโครงกำรพัฒนำชุดข้อมูลเพื่อติดตำมและวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนเพื่อ
กำรพัฒนำตำมมติคณะรัฐมนตรี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพสำหรับ
ประเทศไทยที่จัดทำขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- กรอบกำรดำเนินงำนและกลไกขับเคลื่อนในกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่
มีประสิทธิภำพ
- ข้อมูล สถิติ และสำรสนเทศที่มีคุณภำพในกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มี
ประสิทธิภำพ
- ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศในกำรติ ด ตำมและกำรวั ด ผลกำรด ำเนิ น กำรระดมทุ น ที่ มี
ประสิทธิภำพที่ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก เท่ำเทียม และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง
๓.๒ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดแนวทำงกำรติดตำม
และกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพ
๓.๓ เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ของประเทศเพื่อเตรียมกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่
มีประสิทธิภำพ และข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำร
๓.๔ เพื่ อ ให้ ท รำบสถำนกำรณ์ ก ำรระดมทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของประเทศ ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น กำร
ดำเนินกำรระดมทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนในอีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ เป้าหมายของโครงกำร
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพที่น่ำเชื่อถือ
ผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์จำกกำรดำเนินงำนในระดับสำกลหรือระดับภูมิภำค แล้วนำมำปรับให้เหมำะสม
กับประเทศไทย
๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงกำร
รำยงำนแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพ
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ช่วงเวลา
๑) กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๕๙
๒) ตรวจรับงำนงวด ๑
มกรำคม ๒๕๖๐
๓) ตรวจรับงำนงวด ๒
พฤษภำคม ๒๕๖๐
๔) ตรวจรับงำนงวด ๓
สิงหำคม ๒๕๖๐

ขั้นตอน/กิจกรรม
๕) ตรวจรับงำนงวด ๔

ช่วงเวลา
กันยำยน ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๑๐.๖๐๖๘ ล้ำนบำท(สิบล้ำนหกแสนหกพันแปดร้อย
บำทถ้วน)
๖.๒ งบประมำณที่ใช้จริง .......-............... ล้ำนบำท
๗. สรุปผลการดาเนินงาน
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
จัดทาข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ
๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน....๑.........กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ กำรด ำเนิ น กำรจั ด - อยู่ระหว่ำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดย
จ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
ได้จัดทำ TOR แล้ว
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงบประมำณเพียงบำงส่วน ยังไม่สำมำรถทำสัญญำได้ (ยังกันเงินไม่ได้)
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขอจัดสรรงบประมำณประจำงวดเพิ่มเติม
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ .....๑๐......... ของแผนงำนทั้งโครงกำร
** หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..๔..

 รอบ ๑๒ เดือน

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐำนที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้
ในกำรวำงแผนกำหนดนโยบำยตลอดจนใช้ในกำรติดตำมประเมินผล
๓.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุเป้ำหมำย
แยกเป็นรำยปี)
๔.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่ำ ๑๘ เรื่อง
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำร
สำรวจ
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและ
สำรสนเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐
ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐

*กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ล้านบาท
๖.๒ งบประมาณที่ใช้ ๒๒.๕๔๔๙ ล้านบาท
๗.สรุปผลการดาเนินงาน
๗.๑ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ดำเนินกำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและสำรสนเทศแล้วจำนวน ..๒...เรื่อง
๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
จั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ ดาเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
ด้วยวิธีการสารวจ
๑) โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
การให้ บ ริ ก ารและ การนาข้อมูลสถิติที่ได้จากการสามะโน/สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ ส ถิ ติ แ ละ
สาหรับการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช้
สารสนเทศ
ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงาน
พัฒนาต่างๆ
วิธีการให้บริการ มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย แล้วแต่ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
ช่องทาง
จานวน
หนังสือ/จดหมาย
๕๙ ครั้ง
โทรศัพท์/โทรสาร
๒๔๕ ครั้ง
e-mail
๔๔๙ ครั้ง
ติดต่อด้วยตนเอง
๑๕๐ ครั้ง
เอกสารรายงาน/CD
๕,๑๖๘ ครั้ง
การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
136,520 ครั้ง
การให้บริการ Data Warehouse
๓๙ ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
142,630 ครั้ง
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของแผนงำนทั้งโครงกำร
**หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสารแนบ..5....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อทรำบระดับอัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
๓.๒ เพื่อทรำบข้อมูลที่สำคัญของประชำกรด้ำนภำวะเจริญพันธุ์ ภำวะกำรตำย กำรวำงแผนครอบครัว
เช่น อัตรำเจริญพันธุ์ต่ำงๆ อัตรำกำรตำยของทำรก อัตรำกำรตำยของเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ
๕ ปี อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด กำรคุมกำเนิด เป็นต้น
๓.๓ เพื่อทรำบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้ำงประชำกร และแนวโน้มของประชำกรใน
ระหว่ำงปีสำมะโน (Intercensal period) และใช้ในกำรปรับกำรคำดประมำณประชำกรครั้งต่อไป
๓.๔ เพื่อศึกษำและพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนประชำกร ในกำรวำงแผนจัดทำสำมะโนครั้งต่อไป
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
๔.๑ ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรจัดทำข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรจำนวน ๑ เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ร้อยละ ๒๐
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๒ กำรนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๐.๖๔๒๑ ล้ำนบำท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บำทถ้วน)
๖.๒ งบประมำณที่ใช้จริง ๐.๓๑๔๖ ล้ำนบำท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๗. สรุปผลการดาเนินงาน
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)
รำยงำนกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕

๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ...........๒.............. กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และ
ประมวลผลข้อมูล

กิจกรรมที่ ๒ กำรนาเสนอและเผยแพร่ จัดทาคู่มือกำรใช้ข้อมูลลักษณะทำงประชำกร สำหรับผู้ใช้ข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทารำยงำนกำรสำรวจกำร
ข้อมูล
เปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
......-ไม่ม-ี ......
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ .......๘๕.๕.......... ของแผนงำนทั้งโครงกำร
๙.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ........๒๗.๕...........ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐)
** หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสำรแนบ..๖...

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน ๕ ปี และประสิทธิภาพต่่า
เพื่อให้รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและสามารถรองรับ IPV6
๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่านักงานสถิติแห่งชาติและลดความ
เสี่ยงในการหยุดให้บริการ
๓.๔ เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัดการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ความมั่น คงปลอดภั ยของ
ส่านักงานสถิติแห่งชาติ
๓.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรของส่านักงานสถิติแห่งชาติ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
ส่านักงานสถิติแห่ งชาติ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่าหรับบริห ารจัดการระบบเครือข่าย (Network
Management) จ่านวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่าหรับบริห ารจัดการอุปกรณ์ ความมั่นคง
ปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ายจ่านวน ๑ เครื่อง
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) เตรียมงานและวางแผน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒) การด่าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓) ตรวจรับงาน

มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๐๐ ล้านบำท (เก้ำแสนบำทถ้วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง - ล้านบาท
๗. สรุปผลการดาเนินงาน
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)
ร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) เพื่อเตรียมดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ

๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)
- มีกจิ กรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) เตรียมงานและวางแผน
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำขอบเขตของงำน (TOR)
๒) การด่าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

อยู่ระหว่ำงเสนอโครงกำรเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
ข้อเสนอโครงกำรฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรระบบคอมพิวเตอร์
และคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงมีผลทำให้คณะกรรมกำรฯ ทั้ง ๒
คณะอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแต่งตั้ง
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๘ ของแผนงำนทั้งโครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสำรแนบ..๗..

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสาหรับรวบรวมข้อมูลที่สาคัญและจาเป็น
3.2 เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน
3.3 เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตามโครงสร้างของผัง
สถิติทางการ 21 สาขา
3.4 เพื่อบริหารจัดการข้อมูล ทั้งการนาเข้า การสืบค้น การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5 เพื่อสนับสนุนข้อมูลสถิติและสารสนเทศสาหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ สาหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/
กรม และระดับพื้นที่
3.6 เพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตาม
มาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ เป้ำหมำยของโครงกำร
- มีระบบฐำนข้อมูลกลำงสำหรับข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
- มี โ ครงสร้ ำงของข้อมูลส ำหรับ กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรฐานสากลที่อยู่ใน
รูปแบบตามโครงสร้างของรายการสถิติทางการ ๒๑ สาขา
- มีระบบที่รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
- บุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ มีควำมร้ และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ข้อมูลและสำรสนเทศ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
อย่ำงน้อย ๓ สำขำ
๔.๒ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยกำรข้อมูลสถิติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในระบบไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ รำยกำร
- จำนวนโครงสร้ำงข้อมูลตำมมำตรฐำนสำกล เช่น SDMX ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่ำง
น้อย ๓ สำขำ
๕. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560

แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
1) เตรียมงานและวางแผน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม ๒๕59

2) จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและขอบเขต
ของงาน (TOR)
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ 2560

4) ตรวจรับงาน

12 เดือนตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมาณ 95.5425 ล้านบำท (เก้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นสอง
พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช้จริง -

ล้านบาท

๗. สรุปผลการดาเนินงาน(แจกแจงรำยละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรดำเนินงำนจัดทำ TOR, จำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น)
๗.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ๔)
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำร
๗.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้สอดรับกับข้อสั่งการ
1) เตรียมงานและวางแผน
ของนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ ซึ่งมอบหมายให้สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ก่อน
นาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาต่อไป
2) จั ด เตรี ย มข้ อ เสนอโครงการและ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอบเขตของงาน (TOR)
๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจำกเป็นโครงที่ใช้งบประมำณสูง จึงต้องใช้ควำมรอบคอบในกำรดำเนินงำน เพื่อให้มีฐำนข้อมูลสถิติ
ที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ซึ่งอำจทำให้โครงกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนด
๙. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......๒.............ของแผนงำนทั้งโครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์การคานวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕60 ไตรมาสที่ 2

เอกสารแนบ ๒

หน่วยงาน :: สานักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕60

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ทีได้รับ

***ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
การ
งบประมาณ
ดาเนินการ ที่ใช้จริง
ตามแผน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)
72

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของ
ประเทศ

๒๒.๘๗๑๔ 1 ต.ค. 59 14.8658 - จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
- 30 ก . ย .
ไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
60
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
- พัฒนาปรับปรุงระบบงานสาหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสถิติทางการ โดยดาเนินงานได้
ตามแผนงานที่กาหนด
- จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยดาเนินงานได้ตาม
แผนงานที่กาหนด
- ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นาเข้าข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง
๒๑ สาขา
- การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX

-

โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๖๐

ร้อยละของ
ปี 60 = 60 207.6424 1 ต.ค. 59 119.1096 อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลสามะโนอุตสาหกรรม คิดเป็น
ความสาเร็จของการ
- 30 ก . ย .
ร้อยละ 32
จัดทาข้อมูลสามะโน ปี 58 - 60
60
อุตสาหกรรมจานวน = 100
๑ เรื่อง

-

๑๐๐

ปี 60 = 20
ปี 59 - 60 =
32

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕60

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ทีได้รับ

***ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
การ
งบประมาณ
ดาเนินการ ที่ใช้จริง
ตามแผน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

๑๐.๖๐๖๘ 1 ต.ค. 59
ร้อยละของ
๑๐๐
จัดทาข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการ
ความสาเร็จของการ
- 30 ก . ย .
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
จัดทารายงานแนว
60
ทางการติดตามและ
การวัดผลการ
ดาเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ
จานวนข้อมูลสถิติด้าน ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๗๔๑๘ 1 ต.ค. 59 ๗๗.1682 เผยแพร่ข้อมูลการสารวจจานวน 9 เรื่อง
เศรษฐกิจและสังคม
18 เรื่อง
- 30 ก . ย .
60
โครงการสารวจการ ร้อยละของ
ปี 60 = 20 ๐.๖๔๒๑ 1 ต.ค. 59 ๐.9630 รายงานการสารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
เปลี่ยนแปลงของ
ความสาเร็จของการ
- 30 ก . ย .
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
ประชากร พ.ศ.
จัดทาข้อมูลสถิติการ
60
2558-2559
เปลี่ยนแปลงของ
ประชากรจานวน ๑ ปี 58 - 60
เรื่อง
= 100
โครงการการจัดหา ความสาเร็จของการ
100
๐.๙๐๐๐ 1 ต.ค. 59
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดหาเครื่อง
- 30 ก . ย .
2560
แม่ข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
60
เครือข่ายทดแทน
และอุปกรณ์เครือข่าย
ทดแทน
โครงการเตรียม
ร้อยละความสาเร็จ
100
0.9000 1 ต.ค. 59
- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จัดทาร่าง
ความพร้อมระบบ ของโครงการเตรียม
- 30 ก . ย .
ขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อมูลศูนย์
ความพร้อมระบบ
60
- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
สารสนเทศแห่งชาติ ข้อมูลศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ
โครงการพัฒนาชุด
ข้อมูลเพื่อติดตาม
และวัดผลการ
ดาเนินการระดมทุน
เพื่อ
การพัฒนาตามมติ
คณะรัฐมนตรี
โครงการผลิตข้อมูล
ด้วยวิธีการสารวจ

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานัก
งบประมาณเพียงบางส่วน ยังไม่สามารถทา
สัญญาได้ (ยังกันเงินไม่ได้) ซึ่งอยู่ระหว่าง
การขอจัดสรรงบประมาณประจางวด
เพิ่มเติม

15

-

50

-

ปี 60 = 27.5

เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ไม่สอดคล้องกับการราคาในท้องตลาด
เนื่องจากเป็นโครงที่ใช้งบประมาณสูง จึง
ต้องใช้ความรอบคอบในการดาเนินงาน
เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญและจาเป็น
ของประเทศ ซึ่งอาจทาให้โครงการล่าช้า
กว่ากาหนด

ปี 58 – 60
= 85.5
20

12

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
หมายเหตุ
* แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลที่ระบุตามปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายตามรายละเอียดของแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว)
** กิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กาหนดระยะเวลาที่การดาเนินการตามแผน
*** ผลการดาเนินงาน ให้ระบุสิ่งทีไ่ ด้ดาเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย
**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงานตามโครงการ
กรณีโครงการที่มีการจ้างการดาเนินงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ ๒๐
และคิดความก้าวหน้าของการดาเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐

