เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 19.3512 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
72.73

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบ 1. ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
สถิติ
2. จัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในประเด็น
- สถานการณการทองเที่ยว
- นโยบายคาตอบแทนแรงงาน
- สังคมสูงวัย
3. ประชุ ม คณะกรรมการสถิ ติ ร ะดั บ จั ง หวั ด และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
4. ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล /รวบรวมข อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ศั ก ยภาพ
และประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
จังหวัด
5. จัดตั้งศูน ยขอมูล จังหวัดนํารอง ไดแก เชีย งใหม ชุมพร
ราชบุรี และอํานาจเจริญ
6. จัดทําทะเบียนขอมูลภาครัฐ
7. รวบรวมความตองการพัฒนาสถิติรายสาขาจากหนวยงาน
หลัก
8. กําหนดแนวทางเชื่ อ มโยงตัว ชี้วั ดระดั บ นานาชาติ เชน
SDGs , IMD สูการพัฒนาสถิติรายสาขา
9. ประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอและรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ร า ง
มาตรฐานสถิติโดยหนวยงานภายนอก ไดแก
- มาตรฐานเพศ
- มาตรฐานอายุ
- มาตรฐานสถานภาพการทํางาน
- มาตรฐานประเทศ
- มาตรฐานอุตสาหกรรม
10. จัดทําแนวทางการนําหลักการพื้นฐานสถิติทางการไปสู
การปฏิบัติ

-๓กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูล

ผลการดําเนินงาน
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

72.73

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

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 35.1923 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง

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

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับ
ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
เสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
นําเสนอผล โดยจัดขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค และ
รายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ ทั่วประเทศเสร็จเรียบรอยแลว
ผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
10.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......100.........ของแผนงานทั้งโครงการ
10.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......100.........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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. .......
20

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 145.9380 ลานบาท
๘. สรุปผลการดําเนินงาน
๘.๑ ผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕)
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม

ป พ.ศ. 2561 ( เรื่อง )
เปาหมาย
ผลที่ได
20
1๘

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติ ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 17 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
15. โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
๒๕๖๐
16. โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอการใหบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ
พ.ศ. ๒๕๖๑
17. โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๐

-๓กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและสารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
18 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตาม
แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑
การนําขอมูล สถิติ ที่ ไดจ ากการสํา มะโน/สํารวจของสํา นัก งานสถิ ติ
แหงชาติไปใชประโยชน
สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น จะมีทั้งหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ที่ใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ
และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ
วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย
แลวแตความตองการของผูใชบริการ
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

๙๐

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

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 21.1399 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
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารการประมวลผล
ขอมูล
- จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย
กิ จ ก ร ร ม ที่ 2 จั ด ทํ า สํ า ม ะ โ น - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจาหนาที่ผูอบรม และระดับ
เจาหนาที่วิชาการและพนักงานแจงนับ
ประชากรและเคหะพ.ศ. 2563
- การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณในพื้นที่
ทดลอง
- การสังเกตการณปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ทดลอง
- การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียและตอบกลับทาง Web Application หรือธุรกิจตอบ
รับทางไปรษณีย
- สงขอมูลเขาสวนกลางและรวบรวมแบบสอบถามที่สงกลับทาง
ไปรษณีย
- การตรวจสอบความครบถวนและความแนบนัยของขอมูล
กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลขอมูล
- วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
- สรุปขั้นตอนการประมวลผล และขอเสนอแนะ
กิ จ กรรมที่ 4 จั ด ทํ า รายงานและ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานสังเกตการณงาน
สนาม โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563
เผยแพรขอมูล
(การปฏิบัติงานลวงหนาป 2561)
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 15 ของเปาหมายทั้งโครงการ
10.๒ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ.....100........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1)
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 - ดําเนินการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ ๒ พิจารณาขอเสนอของผูเสนอ
โครงการฯ และจัดสงรายงานผลการพิจารณาถึงกลุมบริหาร
พัสดุ สํานักงานสถิติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
- จะสามารถดําเนินการลงนามในสัญญาไดหลังจากไมมีผูเสนอ
ราคาอุทรณ
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 ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓0 กันยายน 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 อยูระหวางการตรวจรับ
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ

๙๐

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

เอกสารแนบ ๑

แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน 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 อยูระหวางการตรวจรับพัสดุ
๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๑๐. ความกาวหนาของการดําเนินการ
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ

๙5

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

