
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
เพ่ือก ำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนในกำรจัดท ำสถิติ  ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น

เอกภำพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ  

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต   
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย       ( ร้อยละ ) 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. ....... ปี พ.ศ. ....... 
ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-
2564) 
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๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
      เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 

 

 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๒.3290 ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง 4.4262 ล้ำนบำท 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561      ( ร้อยละ ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 
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๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบ
สถิติ 

1. จัดท ำค ำอธิบำยชุดข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูล
กลำงระดับจังหวัด (ข้ำว ท่องเที่ยว ขยะ และผู้สูงอำยุ) 

2. รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงำนที่
เกี่ ยวข้ อง เ พ่ื อปรั บปรุ งภำรกิ จและองค์ ประกอบของ
คณะอนุกรรมกำรสถิติรำยสำขำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 

3. จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสถิติรำยสำขำ 
- น ำผลกำรติดตำมสถำนะสถิติทำงกำรจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องกับสำขำ เพ่ือปรับปรุงร่ำงผังสถิติทำงกำร ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ปรับปรุงผังสถิติทำงกำรรำยสำขำ ตำมท่ีหน่วยงำน
ปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม ให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดท ำร่ำงมำตรฐำนสถิติของประเทศ 
- มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนสถิติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 โดย
คณะท ำงำนมีมติเห็นชอบในเอกสำร “ข้อปฏิบัติด้ำนมำตรฐำน
สถิติในกำรผลิตสถิติทำงกำรเพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำรและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทำงกำรจัดจ ำแนกสถิติ” 

- เพ่ิมองค์ประกอบ และปรับปรุ งค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถิติ ลงวันที่ 27 
ตุลำคม พ.ศ. 2560 

5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร 
- จัดท ำวิธีกำร และเครื่องมือในกำรประเมินคุณภำพสถิติ

ทำงกำรของประเทศไทย น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนสถิต ิ

กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูล 

1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
2. จัดกำร/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เพ่ือ

เตรียมเผยแพร่ 



-๓- 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. พัฒนำส่วนกำรน ำเสนอในเว็บไซต์ 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
- 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ       4                      ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  ๑/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค์ 
 4.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนที่แสดงให้เห็นโครงสร้ำง และกำรกระจำยตัวของสถำนประกอบกำร
ประเภทต่ำง ๆ เช่น สถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิต ธุรกิจทำงกำรค้ำ ธุรกิจทำงกำรบริกำร  
กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร และโรงพยำบำล
เอกชน เป็นต้น  
 4.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเก่ียวกับจ ำนวนและขนำดของสถำน
ประกอบกำ ร  ปร ะเภท อุตสำ หกร รม จ ำ น วนคนท ำ งำ น ลู กจ้ ำ ง  ค่ ำ ตอบแทนแรงงำน  ค่ำ ใช้จ่ำย  
ในกำรผลิตและด ำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือ มูลค่ำ
ของสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ  

                     ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน   
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำ ด้วย 

                     เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วัด 
            ค่าเป้าหมาย        ( ร้อยละ ) 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. ....... 

ข้อมูลสถิติส ำมะโนอุตสำหกรรมจ ำนวน ๑ เรื่อง 60 20  
หมำยเหตุ : ระยะเวลำด ำเนินกำร พ.ศ. 2559-2561 ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 = 20 

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

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 

 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

ปี ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัด 
ภำค และทั่วประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ น ำเสนอผลโดยจัดท ำรำยงำนข้อมูล
รำยละเอียดสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิต
ระดับจังหวัด ภำค และทั่วประเทศ 

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๒.3290 ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณที่ใช้จริง 4.4262 ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วัด 
  ปี พ.ศ. 2561  (ร้อยละ ) 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
ข้อมูลสถิติส ำมะโนอุตสำหกรรมจ ำนวน ๑ เรื่อง 20 5 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับ
จังหวัด ภำค และทั่วประเทศ 
 

อยู่ระหว่ำงประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัด ภำค 
และทั่วประเทศ 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
- 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
10.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......85.........ของแผนงำนทั้งโครงกำร 
10.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......25.........ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖1) 
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรส ำรวจ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ จัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับใช้ใน
กำรวำงแผนก ำหนดนโยบำยตลอดจนใช้ในกำรติดตำมประเมินผล 
4.๒ จัดท ำข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

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

จ ำนวนข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 20   

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรส ำรวจ ตุลำคม ๒๕๖๐-กันยำยน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและ
สำรสนเทศ 

ตุลำคม ๒๕๖๐-กันยำยน ๒๕๖๑ 

 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง ๒7.0336 ล้ำนบำท 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
      ปี พ.ศ. 2561   ( เรื่อง ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ ำนวนข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 20 2 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
ด้วยวิธีกำรส ำรวจ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
1. โครงกำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. โครงกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในครัวเรือน 

๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและ
เผยแพร่สถิติและสำรสนเทศ 

กำรน ำข้อมูลสถิติที่ได้จำกกำรส ำมะโน/ส ำรวจของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติไปใช้ประโยชน์ 
     ส ำหรับกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น  จะมีทั้งหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน ประชำชน ที่ใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน/โครงกำร 
และติดตำมประเมินผล นโยบำยและแผนงำนพัฒนำต่ำงๆ 
     วิธีกำรให้บริกำร มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย 
แล้วแต่ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

ช่องทำง จ ำนวน 
หนังสือ/จดหมำย 146 ครั้ง 
โทรศัพท์/โทรสำร ๕1  ครั้ง 
e-mail 324  ครั้ง 
ติดต่อด้วยตนเอง 313  ครั้ง 
เอกสำรรำยงำน/CD ๕,51๘  ครั้ง 
กำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ต 97,011  ครั้ง 
กำรให้บริกำร Data Warehouse 140  ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 103,503  ครั้ง  

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
- 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      10                      ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนและลักษณะของประชำกรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันส ำมะโนโดย
ไม่ค ำนึงว่ำจะมีชื่อในทะเบียนบ้ำนที่อำศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจ ำนวนและลักษณะต่ำงๆ ของที่อยู่อำศัยของ
ประชำกร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพ่ือให้ ได้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ย่อย 
และเพ่ือวัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของประชำกรและที่อยู่อำศัยในรอบ 10 ปี 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑)  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
       ค่าเป้าหมาย    ( ร้อยละ ) 
ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ปี พ.ศ. 
2564 

ข้อมูลสถิติส ำมะโนประชำกรและเคหะจ ำนวน ๑ เรื่อง 15 10 45 30 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
       เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ กำรวำงแผนและเตรียมงำน ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำส ำมะโนประชำกรและเคหะพ.ศ. 2563 ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่  3 จัดท ำส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 
2563 

ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลและน ำเสนอผลส ำมะโนประชำกร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 25.9060  ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง 1.4829  ล้ำนบำท 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561    ( ร้อยละ ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ข้อมูลสถิติส ำมะโนประชำกรและเคหะจ ำนวน ๑ เรื่อง 15 3 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่  ๑ กำรวำงแผนและ
เตรียมงำน 

- ด ำเนินกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพ่ือปฏิบัติงำนปรับปรุงแผนที่
เขตส ำมะโนส ำหรับเตรียมงำน โครงกำรส ำมะโนประชำกรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 เริ่มปฏิบัติงำนเดือน พ.ย.2560 – ก.ย.2561 

- อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแผนที่เขตส ำมะโน 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
- 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      3       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
10.๒ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ.....15..........ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖1) 
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



50แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN Switch 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN 

Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม 
4.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่3 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต   
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ( ระบบ ) 

ปี พ.ศ. 2561 
จ ำนวนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มปีระสิทธิภำพเพิ่มข้ึน สำมำรถรองรับ
ข้อมูลของส ำนักงำนฯ ที่มีอยู่และที่จะพฒันำเพิ่มข้ึนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

1 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนำมในสัญญำ ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ด ำเนินกำรตรวจรับ ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 8.8๐๐๐  ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง -   ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน สำมำรถ
รองรับข้อมูลของส ำนักงำนฯ ทีม่ีอยู่และที่จะพฒันำเพิ่มข้ึนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ

จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
-เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงท าให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นล าดับ 

 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      5       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ขายและซอฟท์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP) 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและซอฟต์แวร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม 
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรผู้ใช้ในกำรระบุตัวตนและกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเขำ้ใช้ระบบสำร

สำรสนเทศของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บรกิำรสำรสนเทศสถิติของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่3 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิต  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

       เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  ( ระบบ ) 

ปี พ.ศ. 2561 
จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรผู้ใชใ้นกำรระบุตัวตนและกำร
ตรวจสอบสิทธิกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ 

1 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนำมในสัญญำ ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ด ำเนินกำรตรวจรับ ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 
๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 8.7586 ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง -   ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561 (ระบบ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรผู้ใชใ้นกำรระบุตัวตนและกำรตรวจสอบสิทธิ
กำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

- จัดท าข้อเสนอโครงการ 

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติแล้ว 

- อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
 เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงท าให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นล าดับ 

 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      5       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม 
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่3 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  ( ระบบ ) 

ปี พ.ศ. 2561 
จ ำนวนอุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
สำมำรถรองรับผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำนฯ 

1 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนำมในสัญญำ ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ด ำเนินกำรตรวจรับ ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 2.8000 ล้ำนบำท 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง -   ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
 ปี พ.ศ. 2561  ( ระบบ ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
อุปกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน สำมำรถรองรับ
ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำนฯ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ

จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงท าให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นล าดับ 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      5       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรจัดหำระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนและกำรลำออนไลน์ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ เพ่ือจัดหำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ในระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

(e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ลดปริมำณ
กำรใช้กระดำษในหน่วยงำน 

4.2 เพ่ือทดแทนระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนระบบเดิมที่ใช้งำนมำนำนกว่ำ ๕ ปี 
4.3 เพ่ือจัดหำระบบกำรลำออนไลน์ สำมำรถบันทึกกำรลำประเภทต่ำงๆ และผู้บังคับบัญชำสำมำรถอนุมัติ

กำรลำทำงออนไลน์ได้โดยเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๕ 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่3 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  (ระบบ) 

ปี พ.ศ. 2561 
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและระบบกำรลำออนไลน์ ส ำหรับ
บุคลำกรในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

1 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๓) ลงนำมในสัญญำ ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ด ำเนินกำรตรวจรับ ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1.7640 ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง -   ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ระบบเครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรและระบบกำรลำออนไลน์ 
ส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ

จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
เนื่องจากรายละเอียดโครงการมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงท าให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่อง
เป็นล าดับ 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      5       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



 
6แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑/๒๕๖๑    (วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  

๑. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภำพคอมพิวเตอร์ 
(ส่วนภูมิภำค) 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
4.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ ๕ ปี ที่ช ำรุดและ 

เสื่อมสภำพ 
4.2 เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีประสิทธิภำพ ในกำรประมวลผลข้อมูลสถิติ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที ่3 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำฐำนรำกเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน    
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓: กำรส่งเสริมกำรสร้ำงบริกำรดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเตือนภัยด้ำนอุตุนิยมวิทยำด้วย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (เครื่อง) 

ปี พ.ศ. 2561 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

26  

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 1 ป ี
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร ภำยใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนำมในสัญญำ ภำยใน มี.ค. ๒๕๖1 

เอกสารแนบ ๑ 
 



-๒- 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๔) ด ำเนินกำรตรวจรับ ภำยใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 0.5460 ล้ำนบำท 
๗.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง -   ล้ำนบำท 
 

๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. 2561  (เครื่อง ) 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

26 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) จัดท ำข้อเสนอโครงกำร - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ

จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินโครงกำร ต้องขออนุมัติปรับแผนกำรใช้งบประมำณเหลือ
จ่ำยเพ่ือมำสมทบในรำยกำรดังกล่ำว  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบเหลือเพียงพอที่จะน ำมำสมทบ 

๑๐. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๐.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ      2       ของเป้ำหมำยทั้งโครงกำร  
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   ไตรมาสที่ 1 

หน่วยงาน :: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการด าเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถติิของ
ประเทศ 

๑๐๐ ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

4.4262 1. จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
ของชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด (ข้าว ท่องเที่ยว 
ขยะ และผู้สูงอายุ) 

2. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงภารกิจและ
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 

3. จัดท าร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 
- น าผลการติดตามสถานะสถิติทางการจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา เพ่ือปรับปรุงร่างผัง
สถิติทางการ ให้เป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงผังสถิติทางการรายสาขา ตามที่
หน่วยงานปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม ให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดท าร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ 
- มีการจัดประชุมคณะท างานพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่  17 ตุลาคม 2560 โดยคณะท างานมีมติ
เห็นชอบในเอกสาร “ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานสถิติใน
การผลิตสถิติทางการเพ่ือให้สามารถบูรณาการและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” และ “แนวทางการจัดจ าแนก
สถิต”ิ 

- 4 

เอกสารแนบ ๒ 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

- เพ่ิมองค์ประกอบ และปรับปรุงค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 
- จัดท าวิธีการ และเครื่องมือในการประเมิน

คุณภาพสถิติทางการของประเทศไทย น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ 

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลส ามะโน
อุตสาหกรรมจ านวน 
๑ เรื่อง 

ปี 60 = 60 
 
ปี 59 - 60 
= 100 

๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

4.4262 อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 85 

- ปี 61 = 25 
 
ปี  59 –  61 
= 85 

โครงการส ามะโน
ประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลสถิติส า
มะโนประชากรและ
เคหะจ านวน ๑ 
เรื่อง 

๑๐๐ 25.9060   1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

1.4829   - ด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแผนที่เขตส ามะโนส าหรับเตรียมงาน 
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 
2563 เริ่มปฏิบัติงานเดือน พ.ย.2560 – ก.ย.
2561 

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนที่เขตส ามะโน 

-  ปี 61 = 15 
 
ปี 61 – 64 

= 3 

โครงการผลิต
ข้อมูลด้วย
วิธีการส ารวจ 

จ านวนข้อมูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

ไม่น้อย
กว่า 

20 เรื่อง 

๒๒๑.๗๗๔
๗ 

1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

๒7.0336 เผยแพร่ข้อมูลการส ารวจจ านวน 2 เรื่อง - 10 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

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

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การจดัหาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
แบบ SAN ที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน สามารถ
รองรับข้อมูลของ
ส านักงานฯ ที่มีอยู่
และท่ีจะพัฒนา
เพ่ิมข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 8.8๐๐๐   1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

-  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมีจ านวนมาก 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น

ล าดับ 

5 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ
สิทธิ์ตาม
มาตรฐาน 
(LDAP) 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้ในการ
ระบุตัวตนและการ
ตรวจสอบสิทธิการ
เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ 

100 8.7586 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

-  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมีจ านวนมาก 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น

ล าดับ 

5 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ Proxy 
Server ทดแทน 

ร้อยละความส าเรจ็
การจัดหาอุปกรณ์ 
Proxy Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของส านักงานฯ 

100 2.8000 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

- อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมจี านวนมาก ท าให้
ต้องใช้เวลาในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่
การพิจารณาของ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็นล าดับ 

5 

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน ์

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน ์

100 1.7640 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

-  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมีจ านวนมาก 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น

ล าดับ 

5 

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนและเพ่ิม
ศักยภาพ
คอมพิวเตอร์ 
(ส่วนภูมิภาค) 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพคอมพิวเตอร ์
(ส่วนภูมิภาค) 

100 0.5460 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

- อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ ต้องขออนุมัติปรับ
แผนการใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายเพื่อมาสมทบในรายการ
ดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบ

2 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

เหลือเพียงพอที่จะน ามา
สมทบ 

 
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลุ่มแผนยุทธศาสตร ์
 
หมายเหต ุ
* แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมลูที่ระบุตามปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายตามรายละเอียดของแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว) 
** กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมให้ก าหนดระยะเวลาที่การด าเนินการตามแผน 
*** ผลการด าเนินงาน ให้ระบุสิ่งทีไ่ด้ด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย 
**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานตามโครงการ  
 กรณีโครงการที่มีการจ้างการด าเนนิงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสญัญาเป็นร้อยละ ๒๐  
 และคิดความก้าวหน้าของการด าเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐ 
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