แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 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
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัดเปนศูนย
ขอมูลในจังหวัด เพื่อใหบริการขอมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลาย
3.4 เสริมสรางความรู ความชํานาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
3.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณจากประเทศที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประเทศที่เปนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
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 การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖2
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 148.9433 ลานบาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานเกาแสนสี่
หมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 16.7008 ลานบาท (สิบหกลานเจ็ดแสนแปดรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 6 เรื่อง

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

การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 6 เรื่อง ไดแก
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ป
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจาก
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
๔) โครงการสํารวจการเขาถึงการใหบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561
๕) โครงการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561
๖) โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมูลสถิติที่ไดจากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
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
220,371
158,549
10,384
3,181
2,250
45,559
448
10,117
611
399
120
80
231,698

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 30 ของแผนงานทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 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 เพื่อสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศใน
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. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ 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 2.0104 ลานบาท (สองลานหนึ่งหมื่นสี่รอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ 54 ของ
แผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการ
แผนแมบทระบบสถิติ

ผลการดําเนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
- อยูระหวางการรางวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
2. การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
- นําเสนอผลการรวบรวมขอมูล 4 ชุดขอมูลกลาง ไดแก ขาว การทองเที่ยว ผูสูงอายุ
และขยะ โดยนําเสนอในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสรางองคความรูในการขับ เคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ระดั บ
จังหวัด” ณ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี
- จัดทํา (ราง) คูมือการจัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่
ยอย (ตําบล)
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ
พื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่) พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยไดมีการนําเสนอการ
จัดทําขอมูลสถิติและสารสนเทศในระดับ พื้นที่ยอย (Data set) ทั้งนี้ ไดปรับปรุง
เอกสารองคความรูและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําชุดขอมูลสถิติและ
สารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ยอย เพื่อใชประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ตอไป
- รวบรวมและสรุปผลรายงานความกาวหนาการดําเนินการจัดทําชุดขอมูลสถิติฯ จาก
สํานักงานสถิติจังหวัด 70 จังหวัด
3. การพัฒนาสถิติรายสาขา
- ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดนานาชาติที่เกี่ยวของกั บ การ
พัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา
- ทบทวนและปรับปรุงสถานการณสถิติทางการ รวมทั้งรายการสถิติทางการ
- จัดทํารางแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
- ประชุมหารือฝายเลขานุการ สาขาเกษตรและประมง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- ประชุมหารือฝายเลขานุการ สาขาการคาและราคา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
- เตรียมการประชุมและจัดทําเอกสารประกอบการประชุม National Consultation
on Data of Migrant and Forcibly Displaced Children ระหว า งวั น ที่ 4 - 5
เมษายน 2562 ซึ่งเปน การประชุม ตามกรอบความรว มมื อ ระดั บ ชาติ United
Nations Partnership Framework 2017 - 2021 สอดคลองกับการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา อาทิ สาขาการศึ ก ษา สาขาสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สาขา
ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ สาขาเกษตรและประมง สาขาสุ ข ภาพ
เปนตน
4. การสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- เข า ร ว มประชุม Regional Workshop on Strengthening the Collection and
Use of International Migration Data in the Context of the 2030 Agenda
for Sustainable Development ระหว า งวั น ที่ 5 - 8 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ
United Nations ณ United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (ESCAP) ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs) และ สถิติ
สาขาประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น ใน
บริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ
2562 ณ หองวายุภักษ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูล

ผลการดําเนินงาน
- หารือรวมกับกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัด 15.3.1 พื้นที่เสื่อมโทรมตอ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
3) การจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ
- จัดทําคําขอรับทุนสงเสริม สนับสนุนโครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog)
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- จัดทําราง TOR โครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพื่อเตรียมเสนอ
ขอรับทุนสงเสริม สนับสนุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เขารวมประชุมกลุมยอยคณะทํางานดานการจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ (Data
Catalog) เมื่อวันที่ 7 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม สสช.
- ประชุมหารือเพื่อปรับแกขอกําหนดและขอบเขตงานโครงการรายการขอมูลภาครัฐ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม สสช.
5. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ
- จัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเปนกรอบในการนําเสนอคุณภาพ
ของสถิติทางการใหกับผูใชทราบ และสามารถนําสถิติทางการไปใชไดอยางถูกตอง
- สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 25th Anniversary of the Fundamental
Principles of Official Statistics ในการนําหลักการพื้นฐานสถิติทางการมาปรับ
ใชในการบริการจัดการระบบสถิ ติของประเทศไทย และจัดเตรียมเอกสารเพื่ อ
นําเสนอคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
- สรุปรายงานการทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูล open data ของสถิติทางการ
และความสอดคลองกับหลักการพื้นฐานสถิติทางการ (A review of open data
practices in official statistics and their correspondence to the
Fundamental Principles of Official Statistics)
1. ปรับรายการสถิติทางการในฐานขอมูล ศย. และรายการสถิติทางการตามแผนพัฒนา
สถิติรายสาขาใหตรงกัน
2. ตรวจสอบรายการสถิติทางการที่ไม ครบถว น และขอมูล ไมทัน สมัย เพื่อประสาน
หนวยงานเพื่อขอขอมูลตอไป

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน)
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....75.4...ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.........54...ของเปาหมายในปปจจุบัน
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

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
กําหนดวันจัดประชุม อยูระหวางการจัดทํา TOR และ
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
ประสานงานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 46 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน

เอกสารแนบ..4....

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 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อใหไดขอมูลใน
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 2.6419 ลานบาท (สองลานหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
อยูระหวางการวางแผนและเตรียมงาน มีความกาวหนารอยละ 30 ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๒

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - จัดทําคูมือการประมวลผลขอมูล
- จัดเตรียมฐานขอมูล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมขอมูล
- จัดประชุมคณะกรรมการรางขอบเขตงานโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บขอมูล สปค.2563
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 18 ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 30 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ..5....

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 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 เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานขอมูลอื่น ๆ ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 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
- ยกเลิกการผลการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู
ผานการคัดเลือกรายเดียว
- อยูระหวางเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจางครั้งที่ 2

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากโครงการมีความซับซอนทําใหตองใชเวลาในการจัดทํา TOR มาก
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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 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
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพแกสํานักงานสถิติจังหวัด
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 (หกลานแปดแสนเกาพันหกรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 5.9688 ลานบาท (หาลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว
- TOR ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
2562
ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร วันที่ 19 มีนาคม
๕) ลงนามในสัญญา
2562

ขั้นตอน/กิจกรรม
๖) ดําเนินการตรวจรับ

ผลการดําเนินงาน
สงอุปกรณพรอมติดตั้งที่สวนภูมิภาค 120 วัน เริ่ม 20
มีนาคม 2562

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 80 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..7....

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการกิ จ กรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทําตัว ชี้วัดเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
๓.๒ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการ
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 0.7518 ลานบาท (เจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางองคความรู
๑) วางแผนและเตรียมงาน
ความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอน/กิจกรรม
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และผูอํานวยการ
ฝายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 จังหวัด โดยแบงเปน 4
ศูนย ศูนยละ 2 วัน

ผลการดําเนินงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 จังหวัด
เรียบรอยแลว
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National
Indicators) ครั้งที่ 3 ในสวนของ ภาครัฐและภาคประชา
สังคม เรียบรอยแลว

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 65 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหนวยงาน

เอกสารแนบ..8....

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
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป)
ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐00 ลานบาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณทีใ่ ชจริง - ลานบาท
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 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 9 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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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 17.2780 ลานบาท (สิบเจ็ดลานสองแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 9.8490 ลานบาท (เกาลานแปดแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ตรวจรับรถเรียบรอยแลวจํานวน 2 รายการจากทั้งหมด
๔) ดําเนินการตรวจรับ
5 รายการ
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๖0 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

