แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..1....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกรอบควำมรั บผิ ดชอบของแต่ ล ะหน่ วยงำนในกำรจั ดทำสถิ ติ ให้ประเทศมีข้ อ มูล ที่ เ ป็ น
เอกภำพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิ ดกำรเชื่อ มโยง
และแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่

๒

4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
4.๑ สถิติทำงกำร (Official Statistics) ที่ประมวลตำมควำมเป็นจริงจำกข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้ ตำมหลั ก
วิชำกำรทำงสถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในกำรกำหนดนโยบำยเพื่ อ กำรพั ฒนำประเทศ สถิติที่มีกำรผลิ ต อย่ ำ ง
ต่อเนื่องโดยหน่วยงำนที่ มีค วำมพร้อ ม สถิติที่มำจำกระบบกำรผลิต ที่ถูก ต้อ งตำมมำตรฐำน กำรจัดหมวดหมู่
และมำตรฐำนคุณภำพที่กำหนด และสถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้ อมู ลอ้ำงอิง (Reference) สำหรับประเทศไทย
โดยสถิติทำงกำรอำจได้มำจำกวิธีกำรเก็บรวบรวมจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนี้
- กำรทำสำมะโน
- กำรสำรวจตัวอย่ำง
- งำนทะเบียนที่ได้จำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
4.๒ บูรณำกำรและสนับ สนุน ให้ห น่วยงำนภำครัฐ สำมำรถเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล สถิ ติร ะหว่ ำ ง
หน่วยงำน รวมทั้งกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับข้อมูล สถิติเชิ งพื้นที่
4.๓ มีชุดข้อมูลสถิติแ ละสำรสนเทศสำหรั บผู้บริ หำร ที่สำมำรถตอบสนองยุ ทธศำสตร์และนโยบำยของ
รัฐบำลได้
4.๔ ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนได้ตำมแผนแม่บทระบบสถิ ติประเทศไทย ร้อยละ 75
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ

๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
5.๑ 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

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
6.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๒.๘๗๑๔ ล้ำนบำท (ยี่สิบสองล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
6.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 20.0481 ล้ำนบำท (ยี่สิบล้ำนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)

7. สรุปผลการดาเนินงาน
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลั พธ์ ที่ไ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ควำมสำเร็จในกำรดำเนิ นงำนได้ ตำมแผนแม่บ ทระบบสถิ ติป ระเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
แผนงำนทั้งโครงกำร
7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ
1. ประชุ มคณะกรรมกำรจัด ระบบสถิติ ป ระเทศไทย 3
ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อ ม) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพั น ธ์
2560
2. ประชุมคณะอนุ กรรมกำรด้ ำนกำรเตรียมสำรสนเทศเพื่ อ
สนั บสนุ นกำรพั ฒนำประเทศ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤษภำคม 2560
3. ประชุมเชิงปฏิบั ติกำร เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติ ประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสำรสนเทศเพื่ อกำรบริหำร (MIS) เมื่ อ
วันที่ 7-8 มิถุนำยน 2560
4. ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ กำร เรื่ อง กำรเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่ อ
รองรับภำรกิจ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6-8
กันยำยน พ.ศ. 2560 โดยนำเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่ อ นแผน
แม่บทระบบสถิ ติ ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564 )
ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. ประชุมเชิ งปฏิ บั ติ กำร เรื่อง กำรจัดทำผั งรำยกำรข้ อ มู ล
สถิติทำงกำร(Product Champion)/ประเด็นปั ญหำสำคัญ(Crit ical
Issue) 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2560
6. ประชุมคณะทำงำนพั ฒนำคุ ณภำพและมำตรฐำนสถิ ติ ครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจำรณำ
ดังนี้
- กำรพั ฒนำสถิ ติ ทำงกำรตำมหลั ก Fundamental
Principle Official Statistics
- กำรจัดทำนโยบำยและข้ อปฏิบั ติที่ส ำคั ญส ำหรั บ สถิ ติ
ทำงกำร
- ข้อปฏิบัติด้ำนมำตรฐำนสถิติ ในกำรผลิ ตสถิ ติทำงกำร
7. ปรับปรุงรำยกำรสถิ ติทำงกำรให้ สอดคล้ องกั บสถำนกำรณ์
ปั จจุ บั น โดยสรุ ปข้ อมู ล และรำยงำนกำรปรั บ ปรุ งสถำน ะ/
ปรั บเปลี่ ยนรำยกำรสถิ ติ ทำงกำรรำยสำขำให้ เป็ นปัจจุ บัน โดย
ได้รับรำยงำนข้อมูล จำนวน 1,899 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 74.7
8. จัดทำชุดข้อมูลกลำงและคำอธิบำยชุ ดข้ อมู ล (metadata)
ระดับพื้นที่ ได้แก่ ข้ำว กำรท่องเที่ยว ผู้สูงอำยุ และขยะ รวมทั้ ง
วิเครำะห์ชุดข้อมูลกลำงระดับจังหวั ด

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล

ผลการดาเนินงาน
1. พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ระบบงำนสำหรั บ กำรเชื่อ มโยง
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิติ ท ำงกำร โดยด ำเนิน งำนได้ตำม
แผนงำนที่กำหนด
2. จั ด กำรข้ อ มู ล และเผยแพร่ โดยด ำเนิ น งำนได้ ต ำม
แผนงำนที่กำหนด
3. ประสำนงำน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล น ำเข้ำ ข้อ มู ล และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลสถิติทำงกำร ทั้ง ๒๑ สำขำ
4. กำรจั ด กำรและปรั บ ปรุง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปัจ จุ บัน เพื่ อ
กำรแลกเปลี่ ยนตำมมำตรฐำน SDMX โดยด ำเนิ นกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนงำนทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน

เอกสำรแนบ..๒....

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อ มูล พื้น ฐำนที่ แสดงให้เ ห็นโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวของสถำนประกอบกำร
ประเภทต่ ำ งๆ เช่ น สถำนประกอบกำรในอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ธุ ร กิ จทำงกำรค้ ำ ธุ ร กิ จ ทำงกำรบริกำร
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 วสำรและกำรสื่ อ สำร และ
โรงพยำบำลเอกชน เป็นต้น
3.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรำยละเอี ยดกำรดำเนิน งำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจำนวนและขนำ ดของ
สถำนประกอบกำร ประเภทอุ ต สำหกรรม จ ำนวนคนท ำงำน ลู ก จ้ ำ ง ค่ ำ ตอบแทนแรงงำน ค่ ำ ใช้ จ่ำย
ในกำรผลิต และดำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรั บ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวั ตถุดิ บ และสินค้ำคงเหลื อ
มูลค่ำของสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุเป้ำหมำย
แยกเป็นรำยปี)
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรจัดทำข้อมูลสำมะโนอุต สำหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๐
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๓ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
5.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ ละกิจกรรม
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
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำน : ระดับภำคและทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดเฉพำะสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.๕๘– ก.ย.๕๙

ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัด ภำค และทั่ว
ประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูลรำยละเอียดสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตระดับจังหวัด ภำค และทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2560
6.1 มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ 207.6424 ล้ำนบำท (สองร้อยเจ็ดล้ำนหกแสนสี่ ห มื่ น
สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
6.2 งบประมำณที่ใช้ จริง 277.8886 ล้ำนบำท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน)
7. สรุปผลการดาเนิ นงาน(แจกแจงรำยละเอี ยดกิจ กรรมที่ ได้ ดำเนิ นกำร โดยสะท้อนให้เ ห็น ถึ งผลงำนใน เชิ ง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรดำเนินงำนจัด ทำ TOR, จำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น)
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลั พธ์ ที่ไ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ข้อมูลสำมะโนอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 80
7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๑ ทำกำรเก็บรวบรวม - เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรในกรุงเทพมหำนคร
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรใน และนอกเขตเทศบำลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรุ ง เทพมหำนคร และนอกเขต
เทศบำลของ ๗๖ จังหวัด
กิ จ กรรมที่ ๒ ประมวลผลข้ อ มู ล - ประมวลผลข้อมูลพื้นฐำน (กทม. ในเขตเทศบำล และนอกเขต
และนำเสนอผลโดยจั ดท ำรำ ยงำน เทศบำล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลพื้นฐำน : ระดับภำคและทั่ ว - นำเสนอสรุปผลเบื้องต้นบนเว็บไซต์แล้ว
ประเทศ
- จัดทำรำยงำนเพื่อนำเสนอผลกำรสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิ จ กรรมที่ ๓ ท ำกำรเก็ บ รวบรวม - อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลรำยละเอียด
ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดเฉพำ ะส ถำ น สถำนประกอบกำร โดยมีควำมก้ำวหน้ำ ร้อยละ 9๕
ประกอบกำรในอุ ต สำหกรรมกำร
ผลิตทัว่ ประเทศ
8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนงำนทั้งโครงกำร
9.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..๓....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรพัฒนำชุดข้อมูลเพื่อติดตำมและวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนเพื่อ
กำรพัฒนำตำมมติคณะรัฐมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรติ ด ตำมและกำรวัด ผลกำรดำเนิน กำรระดมทุนที่ มีประสิ ทธิ ภำพส ำ หรั บ
ประเทศไทยที่จัดทำขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องประกอบด้วย
– กรอบกำรดำเนินงำนและกลไกขับ เคลื่ อนในกำรติด ตำมและกำรวัด ผลกำรดำเนินกำรระดมทุ น ที่
มีประสิทธิภำพ
– ข้อมูลสถิติ และสำรสนเทศที่มีคุ ณภำพในกำรติ ดตำมและกำรวัด ผลกำรดำเนินกำรระดมทุ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ
– ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศในกำร ติ ด ตำ มและกำรวั ด ผลกำรด ำ เนิ น กำรร ะดม ทุ น ที่ มี
ประสิทธิภำพที่ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก เท่ำเทียม และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
3.๒ เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ ที่เกี่ย วข้องในกำรกำหนดแนวทำงกำรติ ด ตำม
และกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพ
3.๓ เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ของประเทศเพื่อเตรียมกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุ น ที่
มีประสิทธิภำพ และข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำร
3.๔ เพื่ อ ให้ ท รำบสถำนกำรณ์ ก ำรระดมทุ น ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพของประเทศ ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ มต้ น กำร
ดำเนินกำรระดมทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนิน งำนในอีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
4.๑ เป้ำหมำยของโครงกำร
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรติ ดตำมและกำรวั ดผลกำรดำเนิน กำรระดมทุนที่ มีประสิ ทธิภำพที่น่ำ เชื่ อ ถื อ
ผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์จำกกำรดำเนิน งำนในระดับสำกลหรือระดั บภูมิ ภำค แล้วนำมำปรับให้เหมำะสม
กับประเทศไทย
4.๒ ตัวชี้วัดของโครงกำร
รำยงำนแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพ
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
5.1 แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ช่วงเวลา
กิจกรรมที่ ๑ กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ 2 ตรวจรับงำนงวด ๑
มกรำคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ 3 ตรวจรับงำนงวด ๒
พฤษภำคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงำนงวด ๓
สิงหำคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงำนงวด ๔
กันยำยน ๒๕๖๐

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๑๐.๖๐๖๘ ล้ำนบำท(สิบล้ำนหกแสนหกพันแปดร้อยบำทถ้วน)
มูลค่ำลงนำมในสัญญำ 10.1000 ล้ำนบำท(สิบล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
๖.๒ งบประมำณที่ใช้จริง .......-............... ล้ำนบำท
7. สรุปผลการดาเนินงาน
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลั พธ์ ที่ไ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ตรวจรับงำนงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำงวดที่ 1
7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน....๒.........กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ กำรด ำเนิ น กำรจัด - จัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
- จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอของที่ปรึกษำเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้รับจ้ำงโครงกำร เมื่อวันที่ 17 มีนำคม. 2560
- ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน. 2560
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจรับงำนงวด ๑
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนมีมติให้รับผลงำนงวดที่ 1 และอยู่
ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำงวดที่ 1
8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
เนื่องจำกลงนำมในสัญญำล่ำช้ำกว่ำที่กำหนด
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนงำนทั้งโครงกำร
** หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัต ิโครงการ = ๕% ๒) จัด ทา TOR = ๑๐% ๓) การจัด ซื้อจัด จ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..๔....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ
3. วัตถุประสงค์
3.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐำนที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้
ในกำรวำงแผนกำหนดนโยบำยตลอดจนใช้ในกำรติดตำมประเมินผล
3.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้ อมูล ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุเป้ำหมำย
แยกเป็นรำยปี)
4.๑ จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่ำ ๑๘ เรื่อง
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
5.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและ ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐
สำรสนเทศ
*กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
6.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ล้ำนบำท (สองร้อยสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบำทถ้วน)
6.๒ งบประมำณที่ใช้ 202.8765 ล้ำนบำท (สองร้อยสองล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
7.สรุปผลการดาเนินงาน
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลั พธ์ ที่ไ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ดำเนินกำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและสำรสนเทศแล้วจำนวน 23 เรื่อง
7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อมู ล ดำเนินกำรแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน 23 เรื่อง ได้แก่
สถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ
๑) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับของขวัญปี ใหม่ที่ ต้องกำรจำก
รัฐบำล พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน
๓) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของรัฐบำล พ.ศ.
2560
๔) โครงกำรสำรวจทัศนคติของประชำกรอำยุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2559
๕) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรยกระดับศั กยภำพหมู่บ้ำนเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก ตำมแนวประชำรัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
๖) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและควำมต้องกำรของครัวเรือนใน
พื้นที่น้ำท่วม (ธันวำคม 2559 – มกรำคม 2560)
๗) โครงกำรสำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน
พ.ศ. 2559
๘) โครงกำรสำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำน
ประกอบกำร พ.ศ. 2559
๙) โครงกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2559
๑๐) โครงกำรสำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑) โครงกำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๒) ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓) โครงกำรสำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกองทุน กำรออมแห่ งชำติ(กอช.)
๑๕) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (มีนำคม พ.ศ. 2560)
๑๖) โครงกำรสำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร พ.ศ. 2559
๑๗) โครงกำรสำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เอำส์ พ.ศ. 2559
๑๘) โครงกำรสำรวจคุณภำพชีวิตประชำชนอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทดลอง)
๑๙) โครงกำรสำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2560
๒๐) โครงกำรสำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน
พ.ศ. 2560
๒๑) โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558-2559
๒๒) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (สิงหำคม พ.ศ. 2560)
๒๓) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของรัฐบำลครบ ๓ ปี
กิจกรรมที่ 2 กำรให้บริกำร กำรนำข้อมูลสถิติที่ได้จำกกำรสำมะโน/สำรวจของสำนักงำนสถิติแห่งชำติไปใช้ประโยชน์
และเผยแพร่ ส ถิ ติ แ ล ะ
สำหรับกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำชน ที่
สำรสนเทศ
ใช้ในกำรกำหนดนโยบำย วำงแผนงำน/โครงกำร และติดตำมประเมิน ผล นโยบำยและ
แผนงำนพัฒนำต่ำงๆ
วิธีกำรให้บริกำร มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริ กำรที่หลำกหลำย ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร
ช่องทำง
หนังสือ/จดหมำย
โทรศัพท์/โทรสำร
e-mail

จำนวน
229 ครั้ง
676 ครั้ง
1,702 ครั้ง

กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน
ติดต่อด้วยตนเอง
เอกสำรรำยงำน/CD
กำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ต
กำรให้บริกำร Data Warehouse
รวมทั้งสิ้น

857
20,๘99
418,187
303
442,853

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงำนทั้งโครงกำร
**หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ๑) อนุมัต ิโครงการ = ๕% ๒) จัด ทา TOR = ๑๐% ๓) การจัด ซื้อจัด จ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เอกสำรแนบ..๕....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558-2559
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อทรำบระดับอัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
3.๒ เพื่อทรำบข้อมูลที่สำคัญของประชำกรด้ำนภำวะเจริญพันธุ์ ภำวะกำรตำย กำรวำงแผนครอบครัว
เช่น อัตรำเจริญพันธุ์ต่ำงๆ อัตรำกำรตำยของทำรก อัตรำกำรตำยของเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ
๕ ปี อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด กำรคุมกำเนิด เป็นต้น
3.๓ เพื่อทรำบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้ำงประชำกร และแนวโน้มของประชำกรใน
ระหว่ำงปีสำมะโน (Intercensal period) และใช้ในกำรปรับกำรคำดประมำณประชำกรครั้งต่อไป
3.๔ เพื่อศึกษำและพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนประชำกร ในกำรวำงแผนจัดทำสำมะโนครั้งต่อไป
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
4.๑ ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรจัดทำข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรจำนวน ๑ เรื่อง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙
ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๐
ร้อยละ ๒๐
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
5.1 แผนระยะเวลาดาเนิ นงานแต่ละกิจ กรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล

ตุลำคม ๒๕๕๙ - กันยำยน ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๒ กำรนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล

ตุลำคม ๒๕๕๙ - กันยำยน ๒๕๖๐

* กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำดำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
6.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๐.๖๔๒๑ ล้ำนบำท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บำทถ้วน)
6.๒ งบประมำณที่ใช้จริง ๐.2663 ล้ำนบำท (สองแสนหกหมื่นหกพันสำมร้ อยบำทถ้ วน)
7. สรุปผลการดาเนินงาน
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพ ธ์ที่ ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)
นำเสนอรำยงำนกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ...........๒.............. กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ กำรน ำเสนอและเผยแพร่ เผยแพร่รำยงำนกำรสำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.
ข้อมูล
๒๕๕๘-๒๕๕๙ และตำรำงชีพสถิติ เรียบร้อยแล้ว
8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 .ของแผนงำนทั้งโครงกำร
9.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐)
** หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนดำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑ - กรณีมีแผนดำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร
- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัต ิโครงการ = ๕% ๒) จัด ทา TOR = ๑๐% ๓) การจัด ซื้อจัด จ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เอกสำรแนบ..๖....

๑. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ เครือข่ำยทดแทน
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อ จัดหำเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ แม่ข่ ำยทดแทนของเดิ มที่ มีอ ำยุใ ช้งำนเกิ น ๕ ปี และประสิ ทธิ ภำพต่ ำ
เพื่อให้รองรับระบบงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุป กรณ์ร ะบบเครือข่ำยที่ทันสมัย และสำมำรถรองรับ IPV6
3.๓ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพเครือ ข่ำยระบบเครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ ของสำนักงำนสถิติแ ห่งชำติและลดควำม
เสี่ยงในกำรหยุดให้บริกำร
3.๔ เพื่ อ เพิ่มประสิท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบเครือ ข่ ำ ยและอุป กรณ์ ค วำมมั่ น คงปล อดภั ย ของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
3.๕ เพื่อ เพิ่ มประสิท ธิ ภำพในกำรให้ บ ริก ำรสำรสนเทศสถิ ติแ ก่ ผู้ใ ช้ทั้ งภำครัฐ เอกชน ประชำชนทั่ วไป
และบุคลำกรของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
สำนัก งำนสถิติ แ ห่ง ชำติ มีเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แ ม่ข่ ำยสำหรับ บริ หำรจั ด กำรระบบเครื อข่ ำย ( Network
Management) จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ำยส ำหรั บบริ หำรจั ดกำรอุปกรณ์ค วำมมั่นคง
ปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ำยจำนวน ๑ เครื่อง
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ

๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
5.1 แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงำนและวำงแผน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ

ธันวำคม ๒๕๕๙

กิจกรรมที่ 3 ตรวจรับงำน

มกรำคม – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
6.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๐.๙๐๐๐ ล้ำนบำท (เก้ำแสนบำทถ้วน)
6.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 0.7410 ล้ำนบำท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
7. สรุปผลการดาเนินงาน
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลั พธ์ ที่ไ ด้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔)
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับงำน และรำยงำนผลกำรตรวจรับ เสนอ ผสช.

7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงำนและวำงแผน
จัดทำขอบเขตของงำน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงตำม
ระเบียบพัสดุ

ตรวจรับงำน และรำยงำนผลกำรตรวจรับฯ เสนอ ผสช. รวมทั้ งเบิกจ่ำ ย
งบประมำณแล้ว

8. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงำนทั้งโครงกำร

- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัต ิโครงการ = ๕% ๒) จัด ทา TOR = ๑๐% ๓) การจัด ซื้อจัด จ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน่วยงาน

เอกสำรแนบ..๗....

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมระบบข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศแห่งชำติ
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้มีฐำนข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศสำหรับรวบรวมข้อ มูลที่สำคัญและจำเป็น
3.2 เพื่อบูรณำกำรข้อ มู ล สถิ ติร ะหว่ำงหน่ว ยงำนที่เ กี่ ยวข้ อง โดยจัดรูปแบบและแปลงข้ อ มู ลให้ อ ยู่ ใ น
มำตรฐำนเดียวกัน
3.3 เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อ มูลทั้ งในระดับ กระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตำมโครงสร้ำ งของผั ง
สถิติทำงกำร 21 สำขำ
3.4 เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูล ทั้งกำรนำเข้ำ กำรสืบค้น กำรเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3.5 เพื่อสนับสนุนข้อมูลสถิติแ ละสำรสนเทศสำหรั บกำรวิเ ครำะห์และสัง เครำะห์ สำรสนเทศ สำหรับใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบำยต่ำงๆ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ระดับกระทรวง/กรม
และระดับพื้นที่
3.6 เพื่อส่งเสริมควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำ ใจในกำรจั ด กำรข้ อมู ล และกำรแลกเปลี่ยนข้อ มูล สถิ ติ ต ำ ม
มำตรฐำนสำกลให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒
4. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี)
4.๑ เป้ำหมำยของโครงกำร
- มีระบบฐำนข้อมูลกลำงสำหรับข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
- มี โ ครงสร้ ำ งของข้อ มู ล สำหรั บ กำรเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล ตำมมำตรฐำนสำกลที่ อยู่ใน
รูปแบบตำมโครงสร้ำงของรำยกำรสถิติทำงกำร ๒๑ สำขำ
- มีระบบที่รองรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูล สถิติระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อ งกับสำนั ก งำน
สถิติแห่งชำติ
- บุคลำกรที่มีหน้ำ ที่ ในกำรจั ด กำรข้ อ มู ลและสำรสนเทศ มีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในกำรจั ด กำร
ข้อมูลและสำรสนเทศ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิ ติ
อย่ำงน้อย ๓ สำขำ
4.๒ ตัวชี้วัดโครงกำร
- จำนวนรำยกำรข้อมูลสถิติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในระบบไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ รำยกำร
- จ ำนวนโครงสร้ำงข้ อ มู ล ตำมมำตรฐำนสำกล เช่ น SDMX ที่ ใ ช้ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิติ
อย่ำงน้อย ๓ สำขำ
5. ระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ ๑๒ เดือน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน 2560

5.1 แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงำนและวำงแผน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ตุลำคม ๒๕59

กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียมข้ อเสนอโครงกำ รและ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ - กุมภำพันธ์ 2560
ขอบเขตของงำน (TOR)
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบี ยบ มีนำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๐
พัสดุ
กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงำน

12 เดือนตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำ

6. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
6.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ 95.5425 ล้ำนบำท (เก้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นสอง
พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
6.๒ งบประมำณที่ใช้จริง -

ล้ำนบำท

7. สรุปผลการดาเนิ นงาน(แจกแจงรำยละเอี ยดกิจ กรรมที่ ได้ ดำเนิ นกำร โดยสะท้อนให้เ ห็น ถึ งผลงำนใน เชิ ง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรดำเนินงำนจัด ทำ TOR, จำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น)
7.๑ ผลความสาเร็จหรือผลลัพ ธ์ที่ ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วั ด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔)
ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ไ ด้ ป ระกำศยกเลิ ก กำรประกวดรำคำโครงกำรฯ เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หำคม
พ.ศ. 2560 เนื่องจำกไม่มีผู้เสนอรำคำที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนตำมข้อ กำหนด
7.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมงำนและวำงแผน คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศร ษฐกิ จ และสั ง คม มี มติ เ ห็ น ชอบใน หลั ก ก ำ ร
โครงกำรฯ
กิ จ กร ร มที่ 2 จั ด เตรี ย มข้ อ เสน อ คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน จัดทำร่ำงขอบเขตของงำน
โครงกำรและขอบเขตของงำน (TOR) (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว
กิ จ กรรมที่ 3 ด ำเนิ นกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง ยกเลิกประกำศกำรประกวดรำคำ เนื่องจำกไม่มีผู้เสนอรำคำที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ตำมระเบียบพัสดุ
8 ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เนื่องจำกเป็นโครงที่ใช้ งบประมำณสูง จึงต้องใช้ควำมรอบคอบในกำรดำเนิ นงำน เพื่อให้มีฐำนข้ อ มู ล
สถิ ติ ที่ ส ำคั ญ และจ ำเป็น ของประเทศ จึ ง ท ำให้ โ ครงกำรล่ ำช้ ำกว่ ำก ำหนด และไม่ ส ำมำรถลงนำมได้ทัน
ในไตรมำสที่ 3 ซึ่งทำให้งบประมำณถูกโอนเข้ำ พรบ. โอนงบประมำณ
9. ความก้าวหน้าการดาเนินการ**
9.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของแผนงำนทั้งโครงกำร

- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัต ิโครงการ = ๕% ๒) จัด ทา TOR = ๑๐% ๓) การจัด ซื้อจัด จ้าง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากนั้นร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕60 ไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ ๒

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

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการ ร้อยละความสาเร็จ
ข้อมูลสถิติและ
ในการดาเนินงาน
สารสนเทศของ
ได้ตามแผนแม่บท
ประเทศ
ระบบสถิติของ
ประเทศ

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน
๑๐๐

***ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

๒๒.๘๗๑๔ 1 ตุลาคม 2559 20.0481 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อ
-30 กันยายน
รองรับภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยนาเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564 ) ระดับพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาผังรายการข้อมูล
สถิติทางการ(Product Champion)/ประเด็นปัญหา
สาคัญ(Critical Issue) 2561 เมือ่ วันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2560
- ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
-ปรับปรุงรายการสถิติทางการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยสรุปข้อมูล และรายงานการปรับปรุงสถานะ/
ปรับเปลีย่ นรายการสถิติทางการรายสาขาให้เป็นปัจจุบัน โดย
ได้รับรายงานข้อมูล จานวน 1,899 รายการ คิดเป็นร้อยละ
74.7
- จัดทาชุดข้อมูลกลางและคาอธิบายชุดข้อมูล (metadata)
ระดับพื้นที่ ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ
รวมทั้งวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสาหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสถิติทางการ โดยดาเนินงานได้ตาม
แผนงานที่กาหนด
- จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยดาเนินงานได้ตาม
แผนงานที่กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

-

80

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

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

***ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

- ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล นาเข้าข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ทั้ง ๒๑
สาขา
- การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการ
แลกเปลีย่ นตามมาตรฐาน SDMX
โครงการสามะโน ร้อยละของ
ปี 60 = 60 207.6424 1 ตุลาคม 2559 277.8886 อยู่ ระหว่ างจั ดท าข้ อมู ลส ามะโนอุ ตสาหกรรม คิ ดเป็ น
อุตสาหกรรม
ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
ร้อยละ 80
พ.ศ.๒๕๖๐
จัดทาข้อมูลสามะโน ปี 59 - 60
2560
อุตสาหกรรมจานวน = 100
๑ เรื่อง
๑๐.๖๐๖๘ 1 ตุลาคม 2559
โครงการพัฒนา
ร้อยละของ
๑๐๐
ตรวจรั บ งานงวดที่ 1 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า ง ลงนามในสัญญาล่าช้ากว่า
ชุดข้อมูลเพื่อ
ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญางวดที่ 1
กาหนด
ติดตามและวัดผล จัดทารายงานแนว
2560
การดาเนินการ
ทางการติดตามและ
ระดมทุนเพื่อ
การวัดผลการ
การพัฒนาตามมติ ดาเนินการระดมทุนที่
คณะรัฐมนตรี
มีประสิทธิภาพ
โครงการผลิต
จานวนข้อมูลสถิติ
ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๗๔๑๘ 1 ตุลาคม 2559 202.8765 เผยแพร่ข้อมูลการสารวจจานวน 23 เรื่อง
ข้อมูลด้วยวิธีการ ด้านเศรษฐกิจและ
18 เรื่อง
-30 กันยายน
สารวจ
สังคม
2560
โครงการสารวจ
ร้อยละของ
ปี 60 = 20 ๐.๖๔๒๑ 1 ตุลาคม 2559 ๐.2663 น าเสนอรายงานการส ารวจการเปลี่ ย นแปลงของ
การเปลี่ยนแปลง ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
ประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
ของประชากร
จัดทาข้อมูลสถิติการ ปี 58 - 60
2560
พ.ศ. 2558เปลี่ยนแปลงของ
= 100
2559
ประชากรจานวน
๑ เรื่อง

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

ปี 60 = 100
ปี 59 – 60
= 80
30

100
ปี 60 = 100
ปี 58 - 60 =
100

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

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายทดแทน
โครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์
สารสนเทศ
แห่งชาติ

ความสาเร็จของการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย
ทดแทน
ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

-

100

เนื่องจากเป็นโครงที่ใช้
งบประมาณสูง จึงต้องใช้
ความรอบคอบในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญและ
จาเป็นของประเทศ จึงทาให้
โครงการล่าช้ากว่ากาหนด
และไม่สามารถลงนามได้ทัน
ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งทาให้
งบประมาณถูกโอนเข้า พรบ.
โอนงบประมาณ

15

100

๐.๙๐๐๐ 1 ตุลาคม 2559 0.7410
-30 กันยายน
2560

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับ
เสนอ ผสช.

100

95.5425 1 ตุลาคม 2559
-30 กันยายน
2560

สานักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกาหนด

-

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

