แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..1..

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดทําโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการ
ติดตามประเมินผล
๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูลทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัด เปนศูนย
ขอมูลในจังหวัด เพื่อใหบริการขอมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลาย
3.4 เสริมสรางความรูความชํานาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมทั้ งสงเสริมและพัฒ นาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
3.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณจากประเทศที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมกับประเทศที่เปนมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
3.6 เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา 20 เรื่อง
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการ
ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
สํารวจ
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
สารสนเทศ
*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖2
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒44.6804 ลานบาท (สองรอยสี่สิบสี่ลานหกแสนแปด
หมื่นสี่รอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 34.9348 ลานบาท (สามสิบสี่ลานเกาแสนสามหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 3 เรื่อง

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
การจัดทําขอมูล
สถิติดวยวิธีการ
สํารวจ
การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ป
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจาก
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
หน วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมู ลสถิ ติที่ไดจ ากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆโดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งสามารถ
สรุปจํานวนผูรับบริการตามชองทางการใหบริการไดดังตอไปนี้
ชองทางการใหบริการ
การใหบริการทางอินเทอรเน็ต
-www.nso.go.th
- www.nic.go.th
- statgis.nso.go.th
- http://www.oic.go.th/infocenter3/387
- สถิติจังหวัด
- Data Warehouse
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
ดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ
โทรศัพท/โทรสาร
หนังสือ/จดหมาย
รวม

จํานวน
104,462
76,331
4,424
2,123
1,201
20,260
123
6,566
510
241
85
63
111,927

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๑5 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน

เอกสารแนบ..2....

สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ
3.2 เพื่อใหประเทศมีขอมูลที่เปนเอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช
ขอมูล และเปนปจจุบัน
3.3 เพื่ อส งเสริมใหเกิดการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ย น และใชป ระโยชนจากขอมูลและสารสนเทศใน
หนวยงานภาครัฐ
3.4 เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
๔.๑ รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559 -2564) รอยละ 80
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2
ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕62
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.2676 ลานบาท (ยี่สิบสองลานสองแสนหกหมื่นเจ็ด
พันหกรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 4.3292 ลานบาท (สี่ลานสามแสนสองหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติป ระเทศไทย คิดเปนรอยละ 35 ของ
แผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการ
แผนแมบทระบบสถิติ

ผลการดําเนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
- อยูระหวางการเตรียมการจัดประชุม
2. การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับ
จังหวัด
- ปรับ ปรุงขอมู ล รวบรวมขอมูล ผลิตภัณ ฑที่มีศักยภาพ (Product Champion)
ประเด็นปญหาสําคัญ(Critical Issue) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
- จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล จั ง หวั ด (Province Data Center) ในจั ง หวั ด นํ า ร อ ง ได แ ก
เชียงใหม ชุมพร ราชบุรี และอํานาจเจริญ
- วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศ (GIS) โดยใชโปรแกรม
QGIS ใหกับสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม และสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
- ศึกษายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนโจทยในการวิเคราะหความตองการขอมูลให
สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการพั ฒ นาจังหวัดในทุ กระดับ โดยกํ าหนดรายการ
ข อ มู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศ (Data Set) ในระดั บ พื้ น ที่ ย อ ย (ตํ า บล) ที่ มี
ความสําคัญ จําเปน รวมทั้งจัดทําคํานิยาม พรอมระบุแหลงที่มา ตามรายการขอมูล
- รวบรวมและสรุ ป ผลรายงานความก า วหน า โครงการพั ฒ นาข อ มู ล สถิ ติ แ ละ
สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
3. การพัฒนาสถิติรายสาขา
- ปรับปรุงรายการสถิติทางการใหเปนปจจุบัน และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดนานาชาติ
เชน SDGs, IMD, WEF สูการพัฒนาสถิติรายสาขา
4. การจัดทํามาตรฐานสถิติของประเทศ
- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ
๑) รางมาตรฐานสถิติ (อายุ)
๒) รางมาตรฐานสถิติ (ประเทศ)
๓) รางมาตรฐานสถิติ (สถานภาพการทํางาน)
๔) รางมาตรฐานสถิติ (อุตสาหกรรม)
- คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ
๑) มาตรฐานสัญลักษณในตารางสถิติ
- คณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาคํานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย
ประชุมหารือผูเชี่ยวชาญจาก ESCAP การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคํานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย
- จัดทําการจัดประเภทผลิตภัณฑกลางประเทศไทย (Thailand Central Product
Classification:TCPC) ในสวนของคําอธิบายแลวเสร็จ พรอมนําสงใหผูเขารวม
ประชุมพิจารณากอนที่จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ
- ประชุ ม หารื อ แนวทางการดํ า เนิ น งาน A Pilot Study for Thailand Ocean
Account
- เผยแพรแนวทางการจัดจําแนกสถิติ (Guideline for Statistical Classification)
5. การพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
- เผยแพรหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand
Code of Practice)
- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติเห็นชอบ หลักการพื้นฐาน
สถิติทางการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
- จัดทํารางตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการเพื่อใชเปนกรอบในการนําเสนอคุณภาพ

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูล

๑.
๒.
๓.
๔.

ผลการดําเนินงาน
สถิติทางการใหกับผูใชทราบ เพื่อใหใชอยางถูกตอง
- อยูระหวางการพิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการกอนเสนอใหคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงระบบงานสําหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการ
จัดการขอมูลและเผยแพร
ประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูล นําเขาขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สถิติทางการ ทั้ง ๒๑ สาขา
การจัดการ/ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....35...ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....25...ของเปาหมายในปปจจุบัน
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

เอกสารแนบ..3..

 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหวางประเทศ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเขมแข็ง
๓.๒ เพื่อใหการติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศคิดเปนรอยละ 100
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
ภายใน ต.ค. ๒๕๖1
๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒
๓) ดําเนินการจัดประชุม
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒
๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 0.2964 ลานบาท (สองแสนเกาหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
อยูระหวางการจัดทํา TOR มีความกาวหนารอยละ 5 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
อยูระหวางการจัดทํา TOR
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๕ ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
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สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อเก็ บรวบรวมข อมู ลเกี่ ยวกั บจํ านวนและลั กษณะของประชากรทุ กคนในครัวเรื อนที่ อยู จริ ง ณ
วันสํามะโนโดยไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานที่อาศัยอยูหรือไม รวมทั้งจํานวนและลักษณะตางๆ
ของที่อยูอาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุ กครัวเรือนทั่ วประเทศเพื่ อให ไดขอมูลใน
ระดับพื้นที่ยอยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและที่อยูอาศัยในรอบ 10 ป
๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
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
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
กิจกรรม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)

กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน

ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูล

พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562

กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลขอมูล

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562

กิจกรรมที่ 4 จัดทํารายงานและเผยแพรขอมูล

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 33.7658 ลานบาท (สามสิบสามลานเจ็ดแสนหกหมื่น
หาพันแปดรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 4.8888 ลานบาท (สี่ลานแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
อยูระหวางการวางแผนและเตรียมงาน มีความกาวหนารอยละ 16 ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - ปรับปรุงแบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือ
ประมวลผลขอมูล
- ประสานงานและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอาคารสูง
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 16 ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 12 ของเปาหมายในปปจจุบนั (ป ๒๕๖๒)
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑
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แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

๑. ชื่อหนวยงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

 รอบ ๙ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อ ให มี ก ารบู ร ณาการระหว า งฐานข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศสถิ ติ เดิ ม และฐานข อ มู ล อื่ น ๆ ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สะดวกมากขึ้น
๓.๒ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการนํ า เสนอข อ มู ล สถิ ติ ด ว ยแผนที่ เ ดิ ม ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ให มี
ความสามารถสูงขึ้นโดยใชแนวคิด Visualization
๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนที่ สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๓.๔ เพื่อสนับสนุนการใหบริการขอมูลสถิติดวยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile
๓.๕ เพื่อสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
๓.๖ เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลแผนที่แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ สํานักงานสถิติแหงชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลสถิติ
เชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ดวยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผาน Web ไดสะดวกและรวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
ภายใน ต.ค. ๒๕๖1
ภายใน พ.ย. ๒๕๖1
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖2
ภายใน ม.ค. ๒๕๖2

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 3.0๐๐๐ ลานบาท (สามลานบาทถวน) (งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร)
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
- TORไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ

ขั้นตอน/กิจกรรม

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทราบรายชื่อผูรับจางจัดทําโครงการ อยูระหวางการ
เตรียมลงนามในสัญญา

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากโครงการมีความซับซอนทําใหตองใชเวลาในการจัดทํา TOR มาก
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 18 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..6....

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร
(สวนภูมิภาค)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ที่มีอายุการใชงานเกินกวา ๖ ป ที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ
๓.๒ เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ แกสํานักงานสถิติจังหวัด
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

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

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.8096 ลานบาท (หกลานแปดแสนเกาพันหกรอย
บาทถวน) (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง - ลานบาท (งบประมาณที่ใชจริง)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว
- TOR ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณ ะกรรมการ
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางเนื่องจากมีผูผานคุณสมบัติเพียง
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
1 ราย

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 12 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..7....

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการกิ จ กรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทํ าตัว ชี้วัด เป าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
๓.๒ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตาม
เปาหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่ อนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ ไดรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) วางแผนและเตรียมงาน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และผูอํานวยการฝาย
วางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 จังหวัด โดยแบงเปน 4 ศูนย
ศูนยละ 2 วัน
๓) จัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
บริบทจังหวัด
๔) รายงานผลการดําเนินงาน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป)
ต.ค. 2561 – ม.ค. 2562
ก.พ. – มี.ค. 2562
เม.ย. – มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 1.972 ลานบาท (หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 0.078 ลานบาท ( เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนิ นงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
วางแผนงาน โดยจัดเตรียมหลักสูตรเพื่ออบรมแกบุคลากรใน
๑) วางแผนและเตรียมงาน
4 ศูนย รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
-

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 10 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
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สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media
และ Application ตางๆ ที่เรียกใชขอมูลผาน API
๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซึ่งรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร
ผานเว็บไซตและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว และทันสมัย
๓.๓ เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคกร
๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป)
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
๓) ลงนามในสัญญา
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดําเนินการตรวจรับ
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒
๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐00 ลานบาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณทีใ่ ชจริง - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนิ นงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
TOR อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 7 ของแผนงานทั้งโครงการ

**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
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 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนตราชการที่มีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ที่เสื่อมสภาพและตองซอมแซมอยูเปน
ประจํา
๓.๒ เพื่อใหมีครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน
3.3 เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. เปาหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
4.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม)
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒
๔) ดําเนินการตรวจรับ
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖1
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 5.9680 ลานบาท (หาลานเกาแสนหกหมื่นแปดพั น
บาทถวน)(งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
อยูระหวางการจัดทํา TOR
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 13 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

