เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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. .......
70

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 14.1070 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

ป พ.ศ. 2561
เปาหมาย
70

( รอยละ )
ผลที่ได
50

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบ 1. การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด “เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)”
สถิติ
- สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ใ นฐานะเลขานุ ก าร ร ว มใน
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ
สนั บ สนุ น เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ) เข า ร ว มประชุ ม
และนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานของ ฝายเลขาฯ
เกี่ ย วกั บ การขั บ เคลื่ อ นการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด เป า หมาย
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ค รั้ ง ที่ ๑ / ๒ ๕ ๖ ๑ เ มื่ อ วั น ที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรของ
สสช. เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทํา Small Area Estimation
และ Big Data Analytics ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน
๒๕๖๑
2. จั บ คู (matching) รายการข อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
3. การวิ เ คราะห และบู ร ณาการข อ มู ล การจั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ เพื่อสนับ สนุ น
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุม
หารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD
ที่เปนจุดออน
4. จัดทําทะเบียนแหลงขอมูลภาครัฐ
5. การจัดทํามาตรฐานสถิตทิ างการ และประเมินคุณภาพสถิติ
ทางการ

-๓กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูล

ผลการดําเนินงาน
- จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ โดยจั ด ประชุ ม
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 3 เมื่อ
วั น ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และมี ม ติ เ ห็ น ชอบ
รางวิธีการและเครื่องมือประเมินคุณภาพสถิติ
6. การพั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ด า นตํ า แหน ง งานของ
บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานสถิติ
- จัดอบรมแนวทางการพัฒนาการจัดทําโครงการสํ า รวจ
ความคิดเห็น
- จัดอบรมการประยุกตใชขอมูลสถิติเพื่อการจัดทํารายงาน
ของกรม
- ประชุ มนํ าเสนอและรั บฟ งข อคิ ดเห็ นที่ มี ต อรางมาตรฐาน
การผลิตสถิติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
มีมติเห็นชอบมาตรฐานเพศ และมาตรฐานอายุ
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
2. จั ด การ/ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น (Update)
เพื่อเตรียมเผยแพร
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 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 า ง 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 22.0774 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง

ป พ.ศ. 2561 (รอยละ )
เปาหมาย
ผลที่ได
20
14

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับ
อยูระหวางการนําเสนอขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค
จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
และทั่วประเทศ
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
10.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......94.........ของแผนงานทั้งโครงการ
10.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......70.........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 137.2110 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม

ป พ.ศ. 2561 ( เรื่อง )
เปาหมาย
ผลที่ได
20
14

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติ ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 14 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. โครงการสํารวจขอมูลศักยภาพโลจิสติกสภาคการคา พ.ศ.
2560
9. โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐
10. โครงการสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐
11. โครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
12. โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๐
13. โครงการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐
14. โครงการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 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

-๓กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ชองทาง
หนังสือ/จดหมาย
โทรศัพท/โทรสาร
e-mail
ติดตอดวยตนเอง
เอกสารรายงาน/CD
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต
การใหบริการ Data Warehouse
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
1๙5 ครั้ง
126 ครั้ง
1,216 ครั้ง
894 ครั้ง
12,483 ครั้ง
37๖,593 ครั้ง
490 ครั้ง
391,997 ครั้ง

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 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 13.2127 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง

ป พ.ศ. 2561 ( รอยละ )
เปาหมาย
ผลที่ได
15
10

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑ การวางแผนและ - จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวนครัวเรือนและประชากร
จากแหลงขอมูลตางๆ
เตรียมงาน
- เตรียมจัดตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการบริหารโครงการ
- ศึกษาพิจารณาเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม
- เตรียมจัดทําประกาศโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
- จัดทําแผนการใชงบประมาณป ๒๕๖๒
- ศึกษาเรื่องครัวเรือนสถาบัน
- ประชุมเตรียมงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
- ประสานงานดานตางๆ
1. การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอมูล
สปค. ๒๕๖๓
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (ทั้งภายในและ
ภายนอก) เรื่องการจัดทําสปค.ทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๑
3. เตรียมขอมูลจัดทํา Web application และการบันทึก
ขอมูลดวย Tablet
4. การประชาสัมพันธ
5. แผนที่บัญชีเขต

-๓กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําและขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน สปค. ทดลอง พ.ศ.
๒๕๖๑
- จัดทําและปรับปรุงแบบสอบถาม แบบธุรการ และ
แบบสอบถามทางไปรษณีย
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารการประมวลผล
ขอมูล
- จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 10 ของเปาหมายทั้งโครงการ
10.๒ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ.....65..........ของเปาหมายในปปจ จุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 2 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
- ประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งที่ 2 เรียบรอยแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคา
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 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 2 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งที่ 2 เรียบรอยแลว
- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
ของผูเสนอราคา
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
- ผูเสนอราคาสงเอกสารหลักฐานไมสมบูรณตามขอบเขตของงาน
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 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 2 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคา
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จัดหาเปนครุภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน
ผูเสนอราคาสงเอกสารหลักฐานไมสมบูรณตามขอบเขตงาน
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 3/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน 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 2 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ สรุปผลการ
พิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.
-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจาง
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 ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖1)
๑. ชื่อหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร
(สวนภูมิภาค)
๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคลื่อนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก) ที่มีอายุการใชงานเกินกวา ๕ ป ที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ
4.2 เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก) 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(โนตบุก) 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
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 0.5460 ลานบาท
๗.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุก) สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

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

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ สรุปผลการ
พิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.
-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจาง
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ
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ของเปาหมายทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ไตรมาสที่ 3
หนวยงาน :: สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

การบริหารจัดการ รอยละความสําเร็จ
ขอมูลสถิติและ
ในการดําเนินงาน
สารสนเทศของ
ไดตามแผนแมบท
ประเทศ
ระบบสถิตขิ อง
ประเทศ

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน
๑๐๐

เอกสารแนบ ๒

๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560 4.4262
-30 กันยายน
2561

***ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

ปญหา/อุปสรรค

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

1. การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด “เป า หมายการพั ฒ นาที่
ยั่ ง ยื น ( Sustainable Development
Goals: SDGs)”
- สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะเลขานุ การ
ร ว มในคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบข อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน) เขารวมประชุมและนําเสนอความกาวหนา
การดํ า เนิ น งานของ ฝ า ยเลขาฯ เกี่ ย วกั บ การ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร จั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด เ ป  า ห ม า ย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ค วามรู แ ก
บุคลากรของ สสช. เกี่ย วกับ เทคนิ คการจั ด ทํ า
Small Area Estimation แ ล ะ Big Data
Analytics ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
2. จับคู (matching) รายการขอมูลตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
3. การวิเคราะห และบูร ณาการขอ มูล การจั ด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ

-

45.45

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน

***ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุมหารือแนว
ทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD
ที่เปนจุดออน
4. จัดทําทะเบียนแหลงขอมูลภาครัฐ
5. การจัดทํามาตรฐานสถิตทิ างการ และประเมิน
คุณภาพสถิติทางการ
- จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ โดย
จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 และมีมติเห็น ชอบรางวิธีการและ
เครื่องมือประเมินคุณภาพสถิติ
6. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงาน
ของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานสถิติ
- จั ด อบรมแนวทางการพั ฒ นาการจั ด ทํ า
โครงการสํารวจความคิดเห็น
- จัดอบรมการประยุกตใชขอมูลสถิติเพื่อการ
จัดทํารายงานของกรม
- ประชุมนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็นที่มีตอราง
มาตรฐานการผลิตสถิติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2561มีมติ เห็นชอบมาตรฐานเพศ และ
มาตรฐานอายุ

ปญหา/อุปสรรค

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการสํามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๖๐

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน

รอยละของ
ป 61 = 20 ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560 22.0774
ความสําเร็จของการ
-30 กันยายน
จัดทําขอมูลสํามะโน ป 59 - 61
2561
อุตสาหกรรมจํานวน = 100
๑ เรื่อง
โครงการสํามะโน รอยละของ
๑๐๐
25.9060 1 ตุลาคม 2560 13.2127
ประชากรและ
ความสําเร็จของการ
-30 กันยายน
เคหะ พ.ศ. 2563 จัดทําขอมูลสถิติสํา
2561

มะโนประชากรและ
เคหะจํานวน ๑
เรื่อง

***ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

ปญหา/อุปสรรค

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

อยู ระหว างจั ดทํ าข อมู ลสํ ามะโนอุ ตสาหกรรม คิ ดเป น
รอยละ 49

-

ป 61 = 45

- จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวน
ครัวเรือนและประชากรจากแหลงขอมูลตางๆ
- เตรียมจัดตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการ
บริหารโครงการ
- ศึกษาพิจารณาเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
สนาม
- เตรียมจัดทําประกาศโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ
- จัดทําแผนการใชงบประมาณป ๒๕๖๒
- ศึกษาเรื่องครัวเรือนสถาบัน
- ประชุมเตรียมงานโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
- ประสานงานดานตางๆ
1. การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาระบบงาน
จัดเก็บขอมูล สปค. ๒๕๖๓
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เรื่องการจัดทําสปค.
ทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๑
3. เตรียมขอมูลจัดทํา Web application และ
การบันทึกขอมูลดวย Tablet

-

ป 59 – 61
= 94
ป 61 = 50
ป 61 – 64
= 10

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

โครงการผลิต
ขอมูลดวย
วิธีการสํารวจ

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน

จํานวนขอมูลสถิติ ไมนอย ๒๒๑.๗๗๔๗ 1 ตุลาคม
ดานเศรษฐกิจและ
กวา
2560 -30
สังคม
20 เรื่อง
กันยายน
2561
โครงการจัดซื้อ รอยละของ
๑๐๐
8.8๐๐๐ 1 ตุลาคม
ความสําเร็จของ
หนวยจัดเก็บ
2560 -30
ขอมูลภายนอก การจัดหาระบบ
กันยายน
การจัดเก็บขอมูล
(External
2561
Storage) และ แบบ SAN ที่มี
อุปกรณ
ประสิทธิภาพ
กระจาย
เพิ่มขึ้น สามารถ
สัญญาณ SAN รองรับขอมูลของ
Switch
สํานักงานฯ ที่มีอยู
และที่จะพัฒนา
เพิ่มขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อ
รอยละของ
100
8.7586 1 ตุลาคม
เครื่องแมขายและ ความสําเร็จของการ
2560 -30
ซอฟทแวรตรวจ จัดหาระบบบริหาร
กันยายน
สิทธิ์ตาม
จัดการผูใชในการ
2561
มาตรฐาน
ระบุตัวตนและการ
(LDAP)

ตรวจสอบสิทธิการ

***ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

-

70

ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่
จัดหาเปนครุภัณฑที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ สงผล
ใหการจัดทํารางขอบเขต
งาน ตองมีความ
รอบคอบเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาด และขอ
รองเรียน

15

- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร - ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่
จัดหาเปนครุภัณฑที่มี
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
คุณสมบัติเฉพาะ สงผล
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม ใหการจัดทํารางขอบเขต
งาน ตองมีความ
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา
รอบคอบเพื่อปองกัน

15

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

4. การประชาสัมพันธ
5. แผนที่บัญชีเขต
117.2110 เผยแพรขอมูลการสํารวจจํานวน 14 เรื่อง

- ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แลว
- ประชาพิ จ ารณ ร า งขอบเขตงานครั้ ง ที่ 2
เรียบรอยแลว
- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา

-

-

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน

ตัวชี้วัด

***ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

เขาใชระบบ
สารสนเทศ

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ Proxy
Server ทดแทน

รอยละความสําเร็จ
การจัดหาอุปกรณ
Proxy Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถรองรับ
ผูใชงานอินเทอรเน็ต
ของสํานักงานฯ

100

2.8000

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน

100

1.7640

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อ

100

0.5460

1 ตุลาคม
2560 -30
กันยายน
2561

-

- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว
- ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding
กําหนดยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบ
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว
-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
สรุปผลการพิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.
-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจั ด ซื้ อจั ด
จาง
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว

ปญหา/อุปสรรค

ขอผิดพลาด และขอ
รองเรียน
- ผูเสนอราคาสงเอกสาร
หลักฐานไมสมบูรณตาม
ขอบเขตของงาน

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

- ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่
จัดหาเปนครุภณ
ั ฑที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการ
จัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาด และขอรองเรียน
- ผูเสนอราคาสงเอกสาร
หลักฐานไมสมบูรณตาม
ขอบเขตงาน

15

-

15

-

15

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61

กิจกรรมตามแผน
ศักยภาพ
คอมพิวเตอร
(สวนภูมิภาค)

ตัวชี้วัด
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพคอมพิวเตอร
(สวนภูมิภาค)

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่
ดําเนินการตาม
คาเปาหมาย
ทีไดรับ
ใชจริง
แผน

***ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน/ผลลัพธ

ปญหา/อุปสรรค

****
ความกาว
หนา
(รอยละ)

- -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
สรุปผลการพิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.
-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซื้อจัด
จาง
ผูรับผิดชอบ/หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมแผนยุทธศาสตร

หมายเหตุ
* แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนขอมูลที่ระบุตามปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยใหรายตามรายละเอียดของแผนที่ไดรับความเห็นชอบแลว)
** กิจกรรมแตละกิจกรรมใหกําหนดระยะเวลาที่การดําเนินการตามแผน
*** ผลการดําเนินงาน ใหระบุสิ่งทีไ่ ดดําเนินงานและผลลัพธที่ไดเทียบกับคาเปาหมาย
**** ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาการดําเนินงานคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานตามโครงการ
กรณีโครงการที่มีการจางการดําเนินงาน ใหคิดความกาวหนาถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาเปนรอยละ ๒๐
และคิดความกาวหนาของการดําเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเปนรอยละ ๘๐

