เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนในกำรจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น
เอกภำพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25592564)

ค่าเป้าหมาย
( ร้อยละ )
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. ....... ปี พ.ศ. .......
70

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒๒.3290 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 4.4262 ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมาย
70

( ร้อยละ )
ผลที่ได้
4

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบ
1. จัดทำคำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูล
สถิติ
กลำงระดับจังหวัด (ข้ำว ท่องเที่ยว ขยะ และผู้สูงอำยุ)
2. รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงำนที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อปรั บ ปรุ ง ภำรกิ จ และองค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมกำรสถิติรำยสำขำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ
3. จัดทำร่ำงแผนพัฒนำสถิติรำยสำขำ
- นำผลกำรติดตำมสถำนะสถิติทำงกำรจำกหน่วยงำนที่
เกี่ ยวข้ องกั บสำขำ เพื่ อปรั บปรุ งร่ ำงผั งสถิ ติ ทำงกำร ให้ เป็ น
ปัจจุบัน
- ปรั บปรุ งผั งสถิติทำงกำรรำยสำขำ ตำมที่หน่ วยงำน
ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน
4. จัดทำร่ำงมำตรฐำนสถิติของประเทศ
- มี กำรจั ดประชุ มคณะท ำงำนพั ฒนำคุ ณภำพและ
มำตรฐำนสถิติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 โดย
คณะทำงำนมีมติเห็นชอบในเอกสำร “ข้อปฏิบัติด้ำนมำตรฐำน
สถิติในกำรผลิ ตสถิติ ทำงกำรเพื่ อให้สำมำรถบู รณำกำรและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทำงกำรจัดจำแนกสถิติ”
- เพิ่ ม องค์ ป ระกอบ และปรั บ ปรุ ง ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะท ำงำนพั ฒนำคุ ณภำพและมำตรฐำนสถิ ติ ลงวั นที่ 27
ตุลำคม พ.ศ. 2560
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร
- จัดทำวิธีกำร และเครื่องมือในกำรประเมินคุณภำพสถิติ
ทำงกำรของประเทศไทย น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร
1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข้อมูล
2. จัดกำร/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เพื่อ
เตรียมเผยแพร่

-๓กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
3. พัฒนำส่วนกำรนำเสนอในเว็บไซต์

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ

4

ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อ มูล พื้น ฐำนที่แ สดงให้ เห็ นโครงสร้ำง และกำรกระจำยตั วของสถำนประกอบกำร
ประเภทต่ ำ ง ๆ เช่ น สถำนประกอบกำรในอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ธุ ร กิ จ ทำงกำรค้ ำ ธุ ร กิ จ ทำงกำรบริกำร
กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร และโรงพยำบำล
เอกชน เป็นต้น
4.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรำยละเอียดกำรดำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจำนวนและขนำดของสถำน
ปร ะกอบกำ ร ปร ะเภทอุ ต สำ หกร รม จ ำ น วนคน ท ำ งำ น ลู ก จ้ ำ ง ค่ ำ ตอบแทนแรงงำน ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรผลิตและดำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุ ดิบและสินค้ำ คงเหลือ มู ล ค่ ำ
ของสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสัง คม (ปี ๒๕๖๑)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสัง คมดิจิ ทัลเพื่ อเพิ่ มควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขั น ของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิย มวิทยำ ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ค่าเป้าหมาย
( ร้อยละ )
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. .......
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสำหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง
60
20
หมำยเหตุ : ระยะเวลำดำเนินกำร พ.ศ. 2559-2561 ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 = 20
ตัวชี้วัด

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1

-๒แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)

ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัด
ภำค และทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ นำเสนอผลโดยจัดทำรำยงำนข้อมูล
รำยละเอียดสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิต
ระดับจังหวัด ภำค และทั่วประเทศ

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒๒.3290 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 4.4262 ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสำหกรรมจำนวน ๑ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
20
5

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับ
อยู่ระหว่ำงประมวลผลข้ อ มูลรำยละเอี ยดระดับ จัง หวั ด ภำค
จังหวัด ภำค และทั่วประเทศ
และทั่วประเทศ
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
10.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......85.........ของแผนงำนทั้งโครงกำร
10.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......25.........ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖1)
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐำนที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมสำหรับใช้ใน
กำรวำงแผนกำหนดนโยบำยตลอดจนใช้ในกำรติดตำมประเมินผล
4.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

ค่าเป้าหมาย ( เรื่อง )
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. ....... ปี พ.ศ. .......
20

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรสำรวจ
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและ
สำรสนเทศ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ตุลำคม ๒๕๖๐-กันยำยน ๒๕๖๑
ตุลำคม ๒๕๖๐-กันยำยน ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง ๒7.0336 ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
จำนวนข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

ปี พ.ศ. 2561 ( เรื่อง )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
20
2

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำข้อมูลสถิติ ดำเนินกำรแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
ด้วยวิธีกำรสำรวจ
1. โครงกำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. โครงกำรสำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในครัวเรือน
๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและ
กำรนำข้อมูล สถิติ ที่ ได้จ ำกกำรส ำมะโน/ส ำรวจของส ำนัก งำนสถิ ติ
เผยแพร่สถิติและสำรสนเทศ
แห่งชำติไปใช้ประโยชน์
สำหรับกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น จะมีทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
เอกชน ประชำชน ที่ใช้ในกำรกำหนดนโยบำย วำงแผนงำน/โครงกำร
และติดตำมประเมินผล นโยบำยและแผนงำนพัฒนำต่ำงๆ
วิธีกำรให้บริกำร มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
แล้วแต่ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ช่องทำง
จำนวน
หนังสือ/จดหมำย
146 ครั้ง
โทรศัพท์/โทรสำร
๕1 ครั้ง
e-mail
324 ครั้ง
ติดต่อด้วยตนเอง
313 ครั้ง
เอกสำรรำยงำน/CD
๕,51๘ ครั้ง
กำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ต
97,011 ครั้ง
กำรให้บริกำร Data Warehouse
140 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
103,503 ครั้ง
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ

10

ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรสำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชำกรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโนโดย
ไม่คำนึงว่ำจะมีชื่อในทะเบียนบ้ำนที่อำศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้ง จำนวนและลักษณะต่ำงๆ ของที่อยู่อำศัยของ
ประชำกร โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จำกทุ ก ครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ในระดั บ พื้ น ที่ ย่ อ ย
และเพื่อวัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของประชำกรและที่อยู่อำศัยในรอบ 10 ปี
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่ อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ค่าเป้าหมาย ( ร้อยละ )
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
2561
2562 2563 2564
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชำกรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง
15
10
45
30
๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำรวำงแผนและเตรียมงำน

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561

กิจกรรมที่ 2 จัดทำสำมะโนประชำกรและเคหะพ.ศ. 2563 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562

-๒กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)

กิ จ กรรมที่ 3 จั ด ท ำส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
2563
กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลและนำเสนอผลสำมะโนประชำกร ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
และเคหะ พ.ศ. 2563
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 25.9060 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 1.4829 ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
ข้อมูลสถิติสำมะโนประชำกรและเคหะจำนวน ๑ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2561 ( ร้อยละ )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
15
3

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ กำรวำงแผนและ - ดำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อปฏิบัติงำนปรับปรุงแผนที่
เตรียมงำน
เขตสำมะโนสำหรับเตรียมงำน โครงกำรสำมะโนประชำกรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มปฏิบัติงำนเดือน พ.ย.2560 – ก.ย.2561
- อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ 3
ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
10.๒ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ.....15..........ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖1)
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

50แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN Switch

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN
Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม
4.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสานักงานสถิติแห่งชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
จำนวนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มปี ระสิทธิภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถรองรับ
ข้อมูลของสำนักงำนฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนำเพิ่มขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย ( ระบบ )
ปี พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
๒) ดำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรตรวจรับ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1
ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1
ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1
ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 8.8๐๐๐ ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง - ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถ
รองรับข้อมูลของสำนักงำนฯ ทีม่ ีอยู่และที่จะพัฒนำเพิ่มขึ้นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ปี พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
1
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
สานักงานสถิติแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
-เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงทาให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นลาดับ
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ
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ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ขายและซอฟท์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและซอฟต์แวร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรผู้ใช้ในกำรระบุตัวตนและกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำใช้ระบบสำร
สำรสนเทศของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรสำรสนเทศสถิติของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
จำนวนระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้ในกำรระบุตัวตนและกำร
ตรวจสอบสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ

ค่าเป้าหมาย ( ระบบ )
ปี พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
๒) ดำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรตรวจรับ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1
ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1
ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1
ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 8.7586 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง - ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
จำนวนระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้ในกำรระบุตัวตนและกำรตรวจสอบสิทธิ
กำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ

ปี พ.ศ. 2561 (ระบบ)
เป้าหมาย
ผลที่ได้
1
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติแล้ว
- จัดทาข้อเสนอโครงการ
- อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงทาให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นลาดับ
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ
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ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่ อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
จำนวนอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ( ระบบ )
ปี พ.ศ. 2561
1

สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนฯ
๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
๒) ดำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ
๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรตรวจรับ
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 2.8000 ล้ำนบำท

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1
ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1
ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1
ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง - ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
อุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถรองรับ

ปี พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
1
-

ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนฯ
๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
สานักงานสถิติแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงทาให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นลาดับ
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ

5

ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรจัดหำระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนและกำรลำออนไลน์
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อจัดหำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
(e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนกำรทำงำนในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ลดปริมำณ
กำรใช้กระดำษในหน่วยงำน
4.2 เพื่อทดแทนระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนระบบเดิมที่ใช้งำนมำนำนกว่ำ ๕ ปี
4.3 เพื่อจัดหำระบบกำรลำออนไลน์ สำมำรถบันทึกกำรลำประเภทต่ำงๆ และผู้บังคับบัญชำสำมำรถอนุมัติ
กำรลำทำงออนไลน์ได้โดยเป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๕
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและระบบกำรลำออนไลน์ สำหรับ
บุคลำกรในสำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ค่าเป้าหมาย (ระบบ)
ปี พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
๒) ดำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1
ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1

-๒กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)

๓) ลงนำมในสัญญำ
๔) ดำเนินกำรตรวจรับ

ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1
ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 1.7640 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง - ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ปี พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ระบบเครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและระบบกำรลำออนไลน์
1
สำหรับบุคลำกรในสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ตัวชี้วัด

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
สานักงานสถิติแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงทาให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นลาดับ
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ

5

ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

6แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภำพคอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภำค)
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค์
4.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ ๕ ปี ที่ชำรุดและ
เสื่อมสภำพ
4.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีประสิทธิภำพ ในกำรประมวลผลข้อมูลสถิติ
เพื่อผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จานวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)
ตัวชี้วัด
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

ค่าเป้าหมาย (เครื่อง)
ปี พ.ศ. 2561
26

๖. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ 1 ปี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
๒) ดำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ
๓) ลงนำมในสัญญำ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)
ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1
ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1
ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1

-๒กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี)

๔) ดำเนินกำรตรวจรับ

ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 0.5460 ล้ำนบำท
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง - ล้ำนบำท
๘. สรุปผลการดาเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)
ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

ปี พ.ศ. 2561 (เครื่อง )
เป้าหมาย
ผลที่ได้
26
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดทำข้อเสนอโครงกำร
สานักงานสถิติแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น)
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินโครงกำร ต้องขออนุมัติปรับแผนกำรใช้งบประมำณเหลือ
จ่ำยเพื่อมำสมทบในรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบเหลือเพียงพอที่จะนำมำสมทบ
๑๐. ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ

2

ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ไตรมาสที่ 1

เอกสารแนบ ๒

หน่วยงาน :: สานักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการ ร้อยละความสาเร็จ
ข้อมูลสถิติและ
ในการดาเนินงาน
สารสนเทศของ
ได้ตามแผนแม่บท
ประเทศ
ระบบสถิติของ
ประเทศ

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน
๑๐๐

***ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560 4.4262
1. จั ด ท าค าอธิ บ ายชุ ด ข้ อ มู ล (Metadata)
-30 กันยายน
ของชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด (ข้าว ท่องเที่ยว
2561
ขยะ และผู้สูงอายุ)

2. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อปรั บปรุ งภารกิ จและ
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ
3. จัดทาร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
- นาผลการติดตามสถานะสถิติทางการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา เพื่อปรับปรุงร่างผัง
สถิติทางการ ให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงผังสถิติทางการรายสาขา ตามที่
หน่วยงานปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน
4. จัดทาร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ
- มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะท างานพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วั นที่ 17 ตุ ลาคม 2560 โดยคณะท างานมี มติ
เห็นชอบในเอกสาร “ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานสถิติใน
การผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทางการจัดจาแนก
สถิต”ิ

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

-

4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

-

ปี 61 = 25

- เพิ่ มองค์ ประกอบ และปรั บปรุ งค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
5. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
- จัดทาวิธีการ และเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการของประเทศไทย นาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๖๐

ร้อยละของ
ปี 60 = 60 ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560 4.4262
ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
จัดทาข้อมูลสามะโน ปี 59 - 60
2561
อุตสาหกรรมจานวน = 100
๑ เรื่อง
โครงการสามะโน ร้อยละของ
๑๐๐
25.9060 1 ตุลาคม 2560 1.4829
ประชากรและ
ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
เคหะ พ.ศ. 2563 จัดทาข้อมูลสถิติสา
2561

มะโนประชากรและ
เคหะจานวน ๑
เรื่อง
โครงการผลิต
ข้อมูลด้วย
วิธีการสารวจ

จานวนข้อมูลสถิติ ไม่น้อย
ด้านเศรษฐกิจและ
กว่า
สังคม
20 เรื่อง

๒๒๑.๗๗๔ 1 ตุลาคม
๗
2560 -30
กันยายน
2561

อยู่ ระหว่ างจั ดท าข้ อมู ลส ามะโนอุ ตสาหกรรม คิ ดเป็ น
ร้อยละ 85

ปี 59 – 61
= 85

- ดาเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแผนที่เขตสามะโนสาหรับเตรียมงาน
โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
2563 เริ่มปฏิบัติงานเดือน พ.ย.2560 – ก.ย.
2561

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนที่เขตสามะโน
๒7.0336 เผยแพร่ข้อมูลการสารวจจานวน 2 เรื่อง

-

ปี 61 = 15
ปี 61 – 64
=3

-

10

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕61

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อ
หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก
(External
Storage) และ
อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ SAN
Switch

ร้อยละของ
ความสาเร็จของ
การจัดหาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
แบบ SAN ที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถ
รองรับข้อมูลของ
สานักงานฯ ที่มีอยู่
และที่จะพัฒนา
เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๐๐

8.8๐๐๐ 1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

โครงการจัดซื้อ
เครื่องแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ
สิทธิ์ตาม
มาตรฐาน
(LDAP)

ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้ในการ
ระบุตัวตนและการ
ตรวจสอบสิทธิการ
เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ

100

8.7586

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

-

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เนื่องจากรายละเอียด
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการมีจานวนมาก
ทาให้ต้องใช้เวลาในการ
แล้ว
- อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม จัดทาข้อเสนอโครงการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ เพื่อเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม
ของ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น
ลาดับ

5

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เนื่องจากรายละเอียด
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการมีจานวนมาก
ทาให้ต้องใช้เวลาในการ
แล้ว
- อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม จัดทาข้อเสนอโครงการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ เพื่อเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม
ของ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น
ลาดับ

5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕61

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ Proxy
Server ทดแทน

ร้อยละความสาเร็จ
การจัดหาอุปกรณ์
Proxy Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานฯ

100

2.8000 1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน์

ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน์

100

1.7640

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพ
คอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพคอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

100

0.5460

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

-

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว
- อยู่ระหว่างการนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมีจานวนมาก ทาให้
ต้องใช้เวลาในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่
การพิจารณาของ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็นลาดับ

5

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

5

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เนื่องจากรายละเอียด
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
โครงการมีจานวนมาก
ทาให้ต้องใช้เวลาในการ
แล้ว
- อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม จัดทาข้อเสนอโครงการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ เพื่อเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม
ของ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น
ลาดับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ เพียงพอต่อการดาเนิน
โครงการ ต้องขออนุมัติปรับ
แล้ว
แผนการใช้งบประมาณเหลือ
- อยู่ระหว่างการนาเสนอเข้าที่ประชุม
จ่ายเพื่อมาสมทบในรายการ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบ

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
*แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

***ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เหลือเพียงพอที่จะนามา
สมทบ
และสังคม
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

