แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ

เอกสารแนบ..1....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
๓. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ ใหประเทศมีขอมูลที่เปน
เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุ
เปาหมายแยกเปนรายป)
๔.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลัก
วิชาการทางสถิติ ซึ่งไดแก สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู
และมาตรฐานคุณภาพ ที่กําหนด และสถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้
- การทําสํามะโน
- การสํารวจดวยตัวอยาง
- งานทะเบียนที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยงาน
๔.๒ บูรณาการและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวาง
หนวยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับขอมูลสถิติเชิงพื้นที่
๔.๓ มีชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบายของ
รัฐบาลได
๔.๔ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย รอยละ ๗๕
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ

๑ ป

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๘๗๑๔ ลานบาท (ยี่สิบสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง ๘.7810 ลานบาท (แปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ ๗๒ ของ
แผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3
ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
2560
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
1. พัฒ นาปรับ ปรุงระบบงานสําหรับ การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการ โดยดําเนินงานไดตามแผนงาน
ที่กําหนด
2. จั ด การข อ มู ล และเผยแพร โดยดํ า เนิ น งานได ต าม
แผนงานที่กําหนด
3. ประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูล นําเขาขอมูล และ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา
4. การจั ด การ/ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ
การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....๗๒...ของแผนงานทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ..๒..

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่แสดงใหเห็นโครงสรางและการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทต า งๆ เช น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตธุร กิจ ทางการคาธุร กิจ ทางการบริ ก าร
การก อ สร า ง การขนส ง ทางบก สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า กิ จ กรรมด า นข อ มู ล ข า วสาร และการสื่ อ สารและ
โรงพยาบาลเอกชน เปนตน
๓.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุ ต สาหกรรม จํ า นวนคนทํ า งาน ลู ก จ า ง ค า ตอบแทนแรงงาน ค า ใช จ า ย
ในการผลิต และดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินคาคงเหลือ
มูลคาของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุ
เปาหมายแยกเปนรายป)
รอยละของความสําเร็จของการจัดทําขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอยละ ๒๐
ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ รอยละ ๖๐
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอยละ ๒๐
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๓ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ป ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาคนควาขอมูลและขอปญหาพรอมทั้ง
วางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ ๒ วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมขอมูล
กิจกรรมที่ ๓ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่ว
ประเทศ (เฉพาะในเขตเทศบาล ยกเวน กทม.)
กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
พื้นฐาน : ระดับจังหวัด
ป ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
พื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.๕๘– ก.ย.๕๙

ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเฉพาะสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทัว่ ประเทศ
ป ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัดภาคและทั่ว
ประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูลรายละเอียดสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัดภาคและทั่วประเทศ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. 2560
6.1 มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 207.6424 ลานบาท (สองรอยเจ็ดลานหกแสนสี่หมื่น
สองพันสี่รอยบาทถวน)
6.2 งบประมาณที่ใชจริง 119.1096 ลานบาท (หนี่งรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนเกาพันหกรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ ๓๒
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ป ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ ทําการเก็บรวบรวม - เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
ขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการใน และนอกเขตเทศบาลเสร็จเรียบรอยแลว
กรุ ง เทพมหานคร และนอกเขต
เทศบาลของ ๗๖ จังหวัด
กิ จ กรรมที่ ๒ ประมวลผลข อ มู ล - ประมวลผลขอมูลพื้นฐาน (กทม. ในเขตเทศบาล และนอกเขต
และนําเสนอผลโดยจัดทํารายงาน เทศบาล) เสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่ว - อยูระหวางการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผลการสํารวจ
ประเทศ
มีความกาวหนารอยละ ๒๐
กิ จ กรรมที่ ๓ ทํ าการเก็ บ รวบรวม - อยูระหวางการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดสถาน
ข อ มู ล รายละเอี ย ดเฉพาะสถาน ประกอบการ โดยมีความกาวหนารอยละ ๗๐
ประกอบการในอุ ต สาหกรรมการ
ผลิตทัว่ ประเทศ
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการ คิดเปนรอยละ ๓๒ ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๒๐ ของเปาหมายในปปจจุบัน
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ

เอกสารแนบ..3...

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการโครงการพัฒนาชุดขอมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อ
การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
ประเทศไทยที่จัดทําขึ้นอยางมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย
- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ
- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มี
ประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ตามและการวั ด ผลการดํ า เนิ น การระดมทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพที่ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เทาเทียม และนําขอมูลไปใชได อย าง
ถูกตอง
๓.๒ เพื่อสรางการมีสวนรวมและความรูความเขาใจของผูที่เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางการติดตาม
และการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อใหทราบสถานการณของประเทศเพื่อเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งที่ตองดําเนินการ
๓.๔ เพื่ อ ให ท ราบสถานการณ ก ารระดมทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของประเทศ ที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น การ
ดําเนินการระดมทุนเพื่อใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ เปาหมายของโครงการ
เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่นาเชื่อถือ
ผานการศึกษาและวิเคราะหจากการดําเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แลวนํามาปรับใหเหมาะสม
กับประเทศไทย
๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ
รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ชวงเวลา
๑) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
๒) ตรวจรับงานงวด ๑
มกราคม ๒๕๖๐
๓) ตรวจรับงานงวด ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔) ตรวจรับงานงวด ๓
สิงหาคม ๒๕๖๐

ขั้นตอน/กิจกรรม
๕) ตรวจรับงานงวด ๔

ชวงเวลา
กันยายน ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๖๐๖๘ ลานบาท(สิบลานหกแสนหกพันแปดรอย
บาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง .......-............... ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
จัดทําขอเสนอโครงการแลวเสร็จ และอยูระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน....๑.........กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ การดํ า เนิ น การจั ด - จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว
จางตามระเบียบพัสดุ
- จัดประชุมพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผูรับจางโครงการ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพียงบางสวน ยังไมสามารถทําสัญญาได (ยังกันเงินไมได)
ซึ่งอยูระหวางการขอจัดสรรงบประมาณประจํางวดเพิ่มเติม
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ .....๑๕......... ของแผนงานทั้งโครงการ
** หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑ - กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑ - ๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ

เอกสารแนบ..๔..

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ จัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับใช
ในการวางแผนกําหนดนโยบายตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล
๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูลทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา ๑๘ เรื่อง
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐
สารสนเทศ

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ลานบาท (สองรอยสิบสามลานเจ็ดแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาท)
๖.๒ งบประมาณที่ใช ๗๗.1682 ลานบาท (เจ็ดสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองรอยบาท)
๗.สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน ..๙...เรื่อง
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
จั ด ทํ า ข อ มู ล สถิ ติ ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน ๙ เรื่อง ไดแก
ดวยวิธีการสํารวจ
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจาก
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๐
๓) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2560

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
๔) โครงการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ป ที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2559
๕) โครงการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ตามแนวประชารัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
๖) โครงการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและความตองการของครัวเรือนในพื้นที่
น้ําทวม (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)
๗) โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.
2559
๘) โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2559
๙) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559
การให บ ริ ก ารและ การนําขอมูลสถิติที่ไดจากการสํามะโน/สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชน
สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น จะมีทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ใช
เผยแพร ส ถิ ติ แ ละ
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ
พัฒนาตางๆ
วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย แลวแตความตองการ
ของผูใชบริการ
ชองทาง
จํานวน
หนังสือ/จดหมาย
๑๖2 ครั้ง
โทรศัพท/โทรสาร
468 ครั้ง
e-mail
989 ครั้ง
ติดตอดวยตนเอง
478 ครั้ง
เอกสารรายงาน/CD
๘,๙๖๘ ครั้ง
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต
240,054 ครั้ง
การใหบริการ Data Warehouse
162 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
251,281 ครั้ง
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๕๐ ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ

เอกสารแนบ..5....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร
๓.๒ เพื่อทราบขอมูลที่สําคัญของประชากรดานภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว
เชน อัตราเจริญพันธุตางๆ อัตราการตายของทารก อัตราการตายของเด็กที่มีอายุต่ํากวา
๕ ป อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การคุมกําเนิด เปนตน
๓.๓ เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสรางประชากร และแนวโนมของประชากรใน
ระหวางปสํามะโน (Intercensal period) และใชในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งตอไป
๓.๔ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลดานประชากร ในการวางแผนจัดทําสํามะโนครั้งตอไป
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุ
เปาหมายแยกเปนรายป)
๔.๑ รอยละของความสําเร็จของการจัดทําขอมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจํานวน ๑ เรื่อง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอยละ ๔๐
ปงบประมาณ พ.ศ. 255๙
รอยละ ๔๐
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
รอยละ ๒๐
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)

กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลขอมูล

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๒ การนําเสนอและเผยแพรขอมูล

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๖๔๒๑ ลานบาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอย
บาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง ๐.๐๖๔๔๐ ลานบาท (หกหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
รายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเปนรอยละ ๔๐

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ...........๒.............. กิจกรรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการประมวลผลขอมูลชุดที่ ๒ และคํานวณคาสถิติทาง
กิจกรรมที่ ๑ การประมวลผลขอมูล
ประชากร ไดแก การเกิด การตาย และภาวะเจริญพันธุ
กิจกรรมที่ ๒ การนําเสนอและเผยแพร อยูระหวางจัดทํารายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
ขอมูล
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
......-ไมมี-......
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ .......๘๕.๕.......... ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ........๔๐.............. ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖๐)
** หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑ - กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑ - ๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เอกสารแนบ..๖...

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายทดแทน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนของเดิมที่มีอายุใชงานเกิน ๕ ป และประสิทธิภาพต่ํา
เพื่อใหรองรับระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายที่ทันสมัยและสามารถรองรับ IPV6
๓.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติและลดความ
เสี่ยงในการหยุดใหบริการ
๓.๔ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจัดการระบบเครือขายและอุป กรณ ความมั่น คงปลอดภั ย ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๓.๕ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการใหบริการสารสนเทศสถิติแกผูใชทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
สํานักงานสถิติแห งชาติ มีเครื่องคอมพิ วเตอรแมขายสําหรับ บริห ารจัดการระบบเครือขาย (Network
Management) จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิ วเตอรแมขายสําหรับ บริห ารจัดการอุ ปกรณ ความมั่ นคง
ปลอดภัย และอุปกรณเครือขายจํานวน ๑ เครื่อง
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) เตรียมงานและวางแผน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓) ตรวจรับงาน

มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๐๐ ลานบาท (เกาแสนบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) เตรียมงานและวางแผน

ผลการดําเนินงาน
จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบรอยแลว

๒) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสอดคลองกับการราคาใน
ทองตลาด
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๒๐ ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เอกสารแนบ..๗..

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูลศูนยสารสนเทศแหงชาติ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสําหรับรวบรวมขอมูลที่สําคัญและจําเปน
3.2 เพื่อบูรณาการขอมูลสถิติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน
3.3 เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตามโครงสรางของผัง
สถิติทางการ 21 สาขา
3.4 เพื่อบริหารจัดการขอมูล ทั้งการนําเขา การสืบคน การเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.5 เพื่อสนับสนุนขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ สําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบายตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/
กรม และระดับพื้นที่
3.6 เพื่อสงเสริมความรู และสรางความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตาม
มาตรฐานสากลใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ ๒
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ เปาหมายของโครงการ
- มีระบบฐานขอมูลกลางสําหรับขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของประเทศ
- มี โ ครงสร า งของข อมู ลสํ าหรับ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ย นขอมูลตามมาตรฐานสากลที่ อยูใน
รูปแบบตามโครงสรางของรายการสถิติทางการ ๒๑ สาขา
- มีระบบที่รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
สถิติแหงชาติ
- บุคลากรที่มีหนาที่ในการจัดการขอมูลและสารสนเทศ มีความร และความเขาใจในการจั ดการ
ขอมูลและสารสนเทศ มีความรูและความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ
อยางนอย ๓ สาขา
๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ
- จํานวนรายการขอมูลสถิติของหนวยงานตางๆ ในระบบไมนอยกวา ๑,๐๐๐ รายการ
- จํานวนโครงสรางขอมูลตามมาตรฐานสากล เชน SDMX ที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติอยาง
นอย ๓ สาขา
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560

แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
1) เตรียมงานและวางแผน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
ตุลาคม ๒๕59

2) จัดเตรียมขอเสนอโครงการและขอบเขต
ของงาน (TOR)
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ 2560

4) ตรวจรับงาน

12 เดือนตั้งแตวันลงนามในสัญญา

มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 95.5425 ลานบาท (เกาสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นสอง
พันหารอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง -

ลานบาท

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ๔)
จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแลว
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
1) เตรียมงานและวางแผน
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
โครงการฯ
2) จั ด เตรี ย มข อ เสนอโครงการและ คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน จัดทํารางขอบเขตของงาน
(TOR) เสร็จสิ้นแลว
ขอบเขตของงาน (TOR)
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ อยูระหวางดําเนินการ
พัสดุ
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากเปนโครงที่ใชงบประมาณสูง จึงตองใชความรอบคอบในการดําเนินงาน เพื่อใหมีฐานขอมูลสถิติ
ที่สําคัญและจําเปนของประเทศ ซึ่งอาจทําใหโครงการลาชากวากําหนด
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......๑๒.............ของแผนงานทั้งโครงการ

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..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

