เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ ใหประเทศมีขอมูลที่เปน
เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25592564)

คาเปาหมาย
( รอยละ )
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. .......
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๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง 9.6533 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

ป พ.ศ. 2561
เปาหมาย
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( รอยละ )
ผลที่ได
45.45

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบ 1. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจําแนกสาขาสถิติทางการ
สถิติ
ของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะหผลการทบทวนตัวชี้วัด SDGs
จากหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
2. การวิเคราะห และบูรณาการขอมูลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุม
หารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD ที่
เปนจุดออนตัวชี้วัด Homicide rate กับสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม และตัวชี้วัดTechnological readiness,
Product market efficiency, และ Innovation
capacity รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพยสินทาง
ปญญา
- จัดทํารายงานความกาวหนาในการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนดานขอมูลการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ
- ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยคณะทํางานมีมติ
เห็นชอบรางมาตรฐานเพศ
- ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยคณะทํางานมีมติ

-๓กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูล

ผลการดําเนินงาน
เห็นชอบรางมาตรฐานอายุ รางมาตรฐานประเทศ และ
รางมาตรฐานสถานภาพการทํางาน
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
- จัดทํารางวิธีการและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิติ
ของประเทศไทย
- จัดทํารางตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ดานสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติระดับกลาง ระหวางวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
2. จั ด การ/ปรั บ ปรุ งข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น (Update) เพื่ อ
เตรียมเผยแพร
3. พัฒนาสวนการนําเสนอในเว็บไซต

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ

45.45

ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่แสดงใหเห็นโครงสราง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทต าง ๆ เช น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุร กิจ ทางการคา ธุร กิจ ทางการบริก าร
การกอสราง การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาล
เอกชน เปนตน
4.๒ เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของสถาน
ประกอบการ ประเภทอุ ต สาหกรรม จํ า นวนคนทํ า งาน ลู ก จ า ง ค า ตอบแทนแรงงาน ค า ใช จ า ย
ในการผลิตและดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือมูลคา
ของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
คาเปาหมาย
( รอยละ )
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. .......
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง
60
20
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2559-2561 คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 = 20
ตัวชี้วัด

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1

-๒แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)

ป ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด
ภาค และทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
รายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง 14.7668 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง

ป พ.ศ. 2561 (รอยละ )
เปาหมาย
ผลที่ได
20
9

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับ
อยูระหวางประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค
จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
และทั่วประเทศ
อยูระหวางการนําเสนอผลการสํารวจ
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
10.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......89.........ของแผนงานทั้งโครงการ
10.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......45.........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ จัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับใชใน
การวางแผนกําหนดนโยบายตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล
4.๒ จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูลทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม

คาเปาหมาย ( เรื่อง )
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. .......
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๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑
ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง 81.7695 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม

ป พ.ศ. 2561 ( เรื่อง )
เปาหมาย
ผลที่ได
20
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๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติ ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 8 เรื่อง ไดแก
ดวยวิธีการสํารวจ
1. โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน
ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖0
4. โครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
พ.ศ. ๒๕๖๐
5. โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐
6. โครงการสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560
7. โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงาน
ของรัฐบาล (ครบ ๓ ป ๖ เดือน)
8. โครงการสํารวจขอมูลศักยภาพจิสติกสภาคการคา พ.ศ.
2560
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและ
การนําขอมูล สถิติ ที่ ไดจ ากการสํา มะโน/สํารวจของสํา นัก งานสถิ ติ
เผยแพรสถิติและสารสนเทศ
แหงชาติไปใชประโยชน
สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น จะมีทั้งหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ที่ใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ
และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ
วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย
แลวแตความตองการของผูใชบริการ
ชองทาง
จํานวน
หนังสือ/จดหมาย
165 ครั้ง
โทรศัพท/โทรสาร
106 ครั้ง
e-mail
693 ครั้ง
ติดตอดวยตนเอง
634 ครั้ง
เอกสารรายงาน/CD
9,247 ครั้ง
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต
233,181 ครั้ง

-๓กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
การใหบริการ Data Warehouse
รวมทั้งสิ้น

364 ครั้ง
244,026 ครัง้

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยูจริง ณ วันสํามะโนโดย
ไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานที่ อาศัยอยูหรื อไม รวมทั้งจํานวนและลักษณะต างๆ ของที่อยูอาศั ยของ
ประชากร โดยเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากทุ ก ครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศเพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ในระดั บ พื้ น ที่ ย อ ย
และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและที่อยูอาศัยในรอบ 10 ป
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
คาเปาหมาย ( รอยละ )
ตัวชี้วัด
ป พ.ศ.
ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ.
2561
2562 2563 2564
ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง
15
10
45
30
๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

กิจกรรมที่ 2 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2563 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

-๒กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)

กิ จ กรรมที่ 3 จั ด ทํ า สํ า มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
2563
กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลและนําเสนอผลสํามะโนประชากร ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
และเคหะ พ.ศ. 2563
๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 25.9060 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง 6.7535 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง

ป พ.ศ. 2561 ( รอยละ )
เปาหมาย
ผลที่ได
15
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๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ การวางแผนและ - จัดทําการแตงตั้งคณะทํางานโครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563
เตรียมงาน
- จัดประชุมเตรียมงานดานตางๆ
1) การประชุมทบทวนบทเรียนการใชประโยชนขอมูลทะเบียน
เพื่อการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก KOSTAT เรื่องการ
ใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนในการจัดทําสํามะโนฯ
3) การประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา สปค.63
4) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทํา สปค.63
5) การประชุมคณะทํางานจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2561
- จัดทําการสํารวจความคิดเห็นการจัดทําโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ของขาราชการภายในสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (แบบสอบถามออนไลน)
- จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวนครัวเรือนและประชากร
จากแหลงขอมูลตางๆ
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงสํามะโนประชากรและเคหะ
ทดลอง พ.ศ.2561

-๓กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําและปรับปรุงแบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม และ
เตรียมเอกสารประมวลผลขอมูล

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 8 ของเปาหมายทั้งโครงการ
10.๒ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ.....50..........ของเปาหมายในปปจ จุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหนวยจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจาย
สัญญาณ SAN Switch

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณหนวยจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจายสัญญาณ SAN

Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาทดแทนอุปกรณเดิม
4.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มปี ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
ขอมูลของสํานักงานฯ ที่มีอยูและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย ( ระบบ )
ป พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ภายใน ม.ค. ๒๕๖1
ภายใน ก.พ. ๒๕๖1
ภายใน มี.ค. ๒๕๖1
ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.8๐๐๐ ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถ
รองรับขอมูลของสํานักงานฯ ทีม่ ีอยูและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ป พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เปาหมาย
ผลที่ได
1
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
- อยูระหวางการประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งที่ 2
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องแมขายและซอฟทแวรตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและซอฟตแวร LDAP ทดแทนระบบเดิม

4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผูใ ชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบ
สารสารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาติ
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสารสนเทศสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและ
การตรวจสอบสิทธิการเขาใชระบบสารสนเทศ

คาเปาหมาย ( ระบบ )
ป พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ภายใน ม.ค. ๒๕๖1
ภายใน ก.พ. ๒๕๖1
ภายใน มี.ค. ๒๕๖1
ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.7586 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ
การเขาใชระบบสารสนเทศ

ป พ.ศ. 2561 (ระบบ)
เปาหมาย
ผลที่ได
1
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทําขอเสนอโครงการ
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- อยูระหวางการประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งที่ 2
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ Proxy Server ทดแทน
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหมทดแทนเครื่องเดิม
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานสถิติแหงชาติ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
จํานวนอุปกรณ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สามารถรองรับผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ

คาเปาหมาย ( ระบบ )
ป พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ
๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2.8000 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ภายใน ม.ค. ๒๕๖1
ภายใน ก.พ. ๒๕๖1
ภายใน มี.ค. ๒๕๖1
ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

-๒๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
อุปกรณ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ

ผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ

ป พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เปาหมาย
ผลที่ได
1
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทํางานในดานการบริหารงานบุคคลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ลดปริมาณ
การใชกระดาษในหนวยงาน
4.2 เพื่อทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมที่ใชงานมานานกวา ๕ ป
4.3 เพื่อจัดหาระบบการลาออนไลน สามารถบันทึกการลาประเภทตางๆ และผูบังคับบัญชาสามารถอนุมัติ
การลาทางออนไลนไดโดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ

คาเปาหมาย (ระบบ)
ป พ.ศ. 2561
1

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ภายใน ม.ค. ๒๕๖1
ภายใน ก.พ. ๒๕๖1

-๒กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)

๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ภายใน มี.ค. ๒๕๖1
ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1.7640 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ป พ.ศ. 2561 ( ระบบ )
เปาหมาย
ผลที่ได
ระบบเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน
1
สําหรับบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ
ตัวชี้วัด

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร
(สวนภูมิภาค)
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ที่มีอายุการใชงานเกินกวา ๕ ป ที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ
4.2 เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ
เพื่อผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
 ยุทธศาสตรที่ ๔: สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)
ตัวชี้วัด
มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

คาเปาหมาย (เครื่อง)
ป พ.ศ. 2561
26

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ 1 ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1
แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)
ภายใน ม.ค. ๒๕๖1
ภายใน ก.พ. ๒๕๖1
ภายใน มี.ค. ๒๕๖1

-๒กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป)

๔) ดําเนินการตรวจรับ

ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 0.5460 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

ป พ.ศ. 2561 (เครื่อง )
เปาหมาย
ผลที่ได
26
-

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ ตองขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
เพื่อปรับลดจํานวนการจัดซื้อ ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ไตรมาสที่ 2

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. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจาแนกสาขา
-30 กันยายน
สถิติทางการของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะห์ผลการ
2561
ทบทวนตัวชี้วัด SDGs จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
2. การวิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูล การจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
- ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ได้ร่ว มกัน ประชุมหารือแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง ตั ว ชี้ วั ด ของ WEF และ IMD ที่ เ ป็ น
จุ ด อ่ อ นตั ว ชี้ วั ด Homicide rate กั บ ส านั ก งาน
กิ จ การยุ ติ ธ รรม และตั ว ชี้ วั ด Technological
readiness, Product market efficiency, และ
Innovation capacity ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า ในการ
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดอันดับ

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

-

45.45

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)

-

ปี 61 = 45

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อนา
เรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
3. จัดทาร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ
- ประชุ ม คณะท างานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสถิ ติ ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
มกราคม 2561 โดยคณะทางานมีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานเพศ
- ประชุ ม คณะท างานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 โดยคณะทางานมีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานอายุ ร่างมาตรฐานประเทศ และ
ร่างมาตรฐานสถานภาพการทางาน
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
- จั ด ท าร่ า งวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินคุณภาพสถิติของประเทศไทย
- จัดทาร่างตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่
ปฏิบัติงานด้านสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติ
ระดั บ กลาง ระหว่ า งวั น ทื่ 25 ธั น วาคม พ.ศ.
2560 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๖๐

ร้อยละของ
ปี 61 = 20 ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560 4.4262
ความสาเร็จของการ
-30 กันยายน
จัดทาข้อมูลสามะโน ปี 59 - 61
2561
= 100

อยู่ ระหว่ างจั ดท าข้ อมู ลส ามะโนอุ ตสาหกรรม คิ ดเป็ น
ร้อยละ 89

ปี 59 – 61
= 89

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

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมจานวน
๑ เรื่อง
โครงการสามะโน ร้อยละของ
ประชากรและ
ความสาเร็จของการ
เคหะ พ.ศ. 2563 จัดทาข้อมูลสถิติสา

มะโนประชากรและ
เคหะจานวน ๑
เรื่อง

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

๑๐๐

25.9060 1 ตุลาคม 2560 6.7535
-30 กันยายน
2561

***ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)

- จัดทาการแต่งตั้งคณะทางานโครงการสามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

-

ปี 61 = 50

- จัดประชุมเตรียมงานด้านต่างๆ
1) การประชุมทบทวนบทเรียนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลทะเบียน เพื่อการจัดทาสามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก
KOSTAT เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบียนในการจัดทาสามะโนฯ
3) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทา
สปค.63
4) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทา สปค.
63
5) การประชุมคณะทางานจัดทาโครงการสามะ
โนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่
1/2561
- จัดทาการสารวจความคิดเห็นการจัดทา
โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563
ของข้าราชการภายในสานักงานสถิติแห่งชาติ
(แบบสอบถามออนไลน์)

ปี 61 – 64
=8

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)

-

40

- จัดเตรียมฐานข้อมูลจานวนบ้าน จานวน
ครัวเรือนและประชากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
- จัดทาแผนการปฏิบัติงานโครงสามะโน
ประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ.2561

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

จานวนข้อมูลสถิติ ไม่น้อย ๒๒๑.๗๗๔๗ 1 ตุลาคม
ด้านเศรษฐกิจและ
กว่า
2560 -30
สังคม
20 เรื่อง
กันยายน
2561
ร้อยละของ
๑๐๐
8.8๐๐๐ 1 ตุลาคม
ความสาเร็จของ
2560 -30
การจัดหาระบบ
กันยายน
การจัดเก็บข้อมูล
2561
แบบ SAN ที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถ
รองรับข้อมูลของ
สานักงานฯ ที่มีอยู่
และที่จะพัฒนา
เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จัดทาและปรับปรุงแบบสอบถาม คู่มือการ
ปฏิบัติงานสนาม และเตรียมเอกสารประมวลผล
ข้อมูล
81.7695 เผยแพร่ข้อมูลการสารวจจานวน 8 เรื่อง

-

- ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะ เนื่องจากรายละเอียด
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการมีจานวนมาก
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทาให้ต้องใช้เวลาในการ
แล้ว
จัดทาข้อเสนอโครงการ
- อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณา
ครั้งที่ 2
ของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น
ลาดับ

8

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

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อ
เครื่องแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ
สิทธิ์ตาม
มาตรฐาน
(LDAP)

ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้ในการ
ระบุตัวตนและการ
ตรวจสอบสิทธิการ
เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ

100

8.7586

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ Proxy
Server ทดแทน

ร้อยละความสาเร็จ
การจัดหาอุปกรณ์
Proxy Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานฯ
ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน์

100

2.8000 1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

100

1.7640

-

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน์

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มี
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
คุณสมบัตเิ ฉพาะ ส่งผล
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน ให้การจัดทาร่างขอบเขต
งาน ต้องมีความ
ครั้งที่ 2
รอบคอบเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด และข้อ
ร้องเรียน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นครุภณั ฑ์ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การ
แล้ว
จัดทาร่างขอบเขตงาน ต้องมี
- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding
ความรอบคอบเพื่อป้องกัน
กาหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบ ข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส่งผล
แล้ว
- ประกาศประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี e – bidding ให้การจัดทาร่างขอบเขต
งาน ต้องมีความ
กาหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบใน
รอบคอบเพื่อป้องกัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อผิดพลาด และข้อ
ร้องเรียน

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)
8

15

15

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

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพ
คอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของ
ความสาเร็จของการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพคอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

***ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ทีได้รับ
ที่ใช้จริง
แผน
100

0.5460

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

การดาเนินงาน/ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว
- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding
กาหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบ
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการดาเนิน
โครงการ ต้องขออนุมัติปรับ
แผนการใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายเพื่อมาสมทบในรายการ
ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบ
เหลือเพียงพอที่จะนามา
สมทบ

****
ความก้าว
หน้า
(ร้อยละ)
15

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

