แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..1..

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน2วยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ เพื่อจัดทําโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการ
ติดตามประเมินผล
๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปEนปFจจุบัน เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูลทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปEนศูนยHกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัดเปEนศูนยH
ขอมูลในจังหวัด เพื่อใหบริการขอมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่หลากหลาย
3.4 เสริมสรางความรู ความชํานาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนําไปประยุกตHใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
3.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณHจากประเทศที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประเทศที่เปEนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนํามาประยุกตHใช
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
3.6 เพื่อผลักดันยุทธศาสตรHที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ปR ใหระบุเปSาหมาย
แยกเปEนรายปR)
๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา 20 เรื่อง
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปR
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
กิจกรรม
ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป&)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
กิจกรรมที่ ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2
*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปRงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕๖2
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 148.9433 ลานบาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานเกาแสนสี่
หมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 223.2174 ลานบาท (สองรอยยี่สิบสามลานสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอย
บาทถวน)

๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 21 เรื่อง มีความกาวหนารอยละ
100 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
มีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม
กิจกรรม
การจัดทําขอมูล
สถิติดวยวิธีการ
สํารวจ

การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 2๑ เรื่อง ไดแก
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปR
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปRใหมที่ตองการจาก
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
๔) โครงการสํารวจการเขาถึงการใหบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561
๕) โครงการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561
๖) โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561
๗) โครงการสํารวจการการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561
๘) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ ตอนโยบายและมาตรการสําหรับสังคมเด็กเกิดนอย
พ.ศ. 2561
๙) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะและ
การทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2562
๑๐) สรุปปFญหาภัยพิบัติที่สงผลตอการทําการเกษตรจากโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง
ทางการเกษตร พ.ศ. 2561
๑๑) โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561
๑๒) สํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
๑๓) สํารวจองคHการเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร พ.ศ. 2561
๑๔) สํารวจที่พักแรม พ.ศ. 2561
๑๕) สํารวจความพิการ พ.ศ. 2560
๑๖) สํารวจคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561
๑๗) สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
๑๘) สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562
๑๙) ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2561
๒๐) สํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561
๒๑) สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมูลสถิติที่ไดจากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนHในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งสามารถ
สรุปจํานวนผูรับบริการตามชองทางการใหบริการไดดังตอไปนี้

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ช2องทางการใหบริการ
การใหบริการทางอินเทอร8เน็ต
-www.nso.go.th
- www.nic.go.th
- statgis.nso.go.th
- http://www.oic.go.th/infocenter3/387
- สถิติจังหวัด
- Data Warehouse
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD
ไปรษณีย8อิเล็กทรอนิกส8 (e-mail)
ดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแห2งชาติ
โทรศัพท8/โทรสาร
หนังสือ/จดหมาย
รวม

จํานวน
443,032
314,073
24,800
7,810
5715
89,710
924
28,271
1,656
689
283
179
474,110

๘. ปJญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปEนรอยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรHและแผนงาน
เบอรHโทรศัพทH..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน2วยงาน

เอกสารแนบ..2....

สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
๓. วัตถุประสงค8
3.1 เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ
3.2 เพื่อใหประเทศมีขอมูลที่เป1นเอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช
ขอมูล และเป1นป5จจุบัน
3.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใชประโยชน8จากขอมูลและสารสนเทศใน
หนวยงานภาครัฐ
3.4 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร8ที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป= ใหระบุเป>าหมาย
แยกเป1นรายป=)
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 แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

ช2วงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป&)
ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2
ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากป=งบประมาณใหระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕62
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.2676 ลานบาท (ยี่สิบสองลานสองแสนหกหมื่นเจ็ด
พันหกรอยบาทถวน)
๖.๒ งบประมาณที่ใชจริง 19.6553 ลานบาท (สิบเกาลานหกแสนหาหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย(ตอบผลจากขอ ๔)
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป1นรอยละ 88.50 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
- จัดทําขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (24 ตัวชี้วัด) และขอมูลตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร8สําคัญของจังหวัด (3 ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําฐานขอมูลจังหวัด ของสํานั กงาน รวบรวมขอมูลตัวชี้วัดการพัฒ นา
ระดับจังหวัด (24 ตัวชี้วัด) และขอมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร8สําคั ญของ
จังหวัด (3 ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลจังหวัด
ของ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เสร็ จ เรี ย บรอยแลว โดยเผยแพรขอมู ล ขอมู ล บน
webintranet.nso.go.th จํานวน 9 ตัวชี้วัด 19 ฐานขอมูล และสงใหกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อยู ระหวางจั ด ทํ า ชุ ด ขอมู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศ (Data set) ในระดั บ พื้ น ที่ ย อย
(ตํ า บล) บานหนองโขลง ตํ า บลบานจา อํ า เภอบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห8 บุ รี
มีความกาวหนารอยละ 50
- จัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถิติจั งหวัด
รอบที่ 2/2562 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จในการ
จั ด ทํ า ชุ ด ขอมู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศ (Data set) ในระดั บ พื้ น ที่ ย อย (ตํ า บล) มี
ความกาวหนารอยละ 10
- รวบรวมและสรุปผลรายงานความกาวหนาการดําเนินการจัดทําชุดขอมูลสถิติฯ จาก
สํานักงานสถิติจังหวัด 63 จังหวัด มีความกาวหนารอยละ 70
- อยูระหวางการรวบรวมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัด รอบที่ 1/2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จในการจัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data
set) ในระดับพื้นที่ยอย (ตําบล)
3. การพัฒนาสถิติรายสาขา
- ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร8 และตัวชี้วัดนานาชาติที่เกี่ยวของกั บ การ
พัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา
- ทบทวนและปรับปรุงสถานการณ8สถิติทางการ รวมทั้งรายการสถิติทางการ
- จัดทํารางแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
- จัดเตรียมเอกสารและประสานฝdายเลขาฯ เพื่อเตรียมนัดวันเขาหารือฝdายเลขาฯ
- ตรวจสอบขอมูลสถิติทางการที่สําคัญจําเป1นของประเทศ ที่มีความถูกตอง ครบถวน
ทันสมัย ตามตัวชี้วัดป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กพร.
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทํ า งานสถิ ติ ส าขาเกษตร เมื่ อ วั น ที่ 11 ก.ค. 2562
รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิ ติสาขาประชากรศาสตร8
ประชากรและเคหะ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 ก.ค. 2562 รวมกับสํานักงาน
จังหวัดปทุมธานี
- ตรวจสอบขอมูลสถิติทางการที่สําคัญจําเป1นของประเทศ ที่มีความถูกตอง ครบถวน
ทันสมัย ตามตัวชี้วัดป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กพร. ที่ไดรับจาก
หนวยงานทั้งภายใน สสช และภายนอกการจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ
- จัดทําคําขอรับทุนสงเสริม สนับสนุนโครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog)
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ การเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูล

ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป1นกรอบในการนําเสนอคุณภาพของ
สถิติทางการใหกับผูใชทราบ และสามารถนําสถิติทางการไปใชไดอยางถูกตอง
- จัดทํา (ราง) รายงานคุณภาพสถิติทางการ
- จัดทําคูมือแบบสอบความพึงพอใจของผูใช
- จัดทําเอกสารแนะนําการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- จัดทํากรอบการประเมินคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- ศึกษาแนวทางการประเมินขอถามที่เหมาะสมกับการสํารวจและสํามะโน
1. ปรับรายการสถิติทางการในฐานขอมูลศูนย8สารสนเทศยุทธศาสตร8ภาครัฐ และรายการ
สถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาใหตรงกัน
2. ตรวจสอบรายการสถิ ติ ทางการที่ ไมครบถวน และขอมู ล ไมทั น สมั ย เพื่ อประสาน
หนวยงานเพื่อขอขอมูลตอไป

๘. ปEญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เป1นตน)
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเป1นรอยละ....88.50...…..ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเป1นรอยละ....85…............ของเป>าหมายในป=ป5จจุบัน
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตร8และแผนงาน
เบอร8โทรศัพท8..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ..3..

 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน1วยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหวางประเทศ
๓. วัตถุประสงค7
๓.๑ เพื่อให)การดําเนินงานประสานความรวมมือด)านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข)มแข็ง
๓.๒ เพื่อให)การติดตามผลการดําเนินงานด)านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร4ที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / ค1าเป9าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป8 ให)ระบุเป9าหมาย
แยกเป:นรายป8)
๔.๑ ร)อยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศคิดเป:นร)อยละ 100
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป8
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต1ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ช1วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&)
๑) จัดทําข)อเสนอโครงการ
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 ล)านบาท (สองแสนเก)าหมื่นหกพันสี่ร)อยบาทถ)วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช)จริง 0.3284 ล)านบาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร)อยบาทถ)วน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ7ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค1าเป9าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการจัดประชุมเรียบร)อยแล)ว 1 ครั้ง มีความก)าวหน)าร)อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคล)องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข)อ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ข)อเสนอโครงการทั้ง 4 การประชุม ได)รับการอนุมัติ
๑) จัดทําข)อเสนอโครงการ
เรียบร)อยแล)ว
๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงาน
สงหนังสือเชิญผู)เข)ารวมประชุมเรียบร)อยแล)ว
เลขาธิการอาเซียน
๓) ดําเนินการจัดประชุม
ดําเนินการประชุมเรียบร)อยแล)ว 4 ครั้ง
๘. ปAญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความก)าวหน)าการดําเนินการคิดเป:นร)อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ7การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปNนความกาวหนาของการดําเนินงานต1อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข)อมูล โดย กลุมยุทธศาสตร4และแผนงาน
เบอร4โทรศัพท4..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน1วยงาน

เอกสารแนบ..4....

สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
๓. วัตถุประสงค7
๓.๑ เพื่ อเก็ บรวบรวมข, อมู ลเกี่ ยวกั บจํ านวนและลั กษณะของประชากรทุ กคนในครั วเรื อนที่ อยู จริ ง ณ
วันสํามะโนโดยไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบ,านที่อาศัยอยูหรือไม รวมทั้งจํานวนและลักษณะตางๆ
ของที่อยูอาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข,อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให,ได,ข,อมูลใน
ระดับพื้นที่ยอยและเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร,างของประชากรและที่อยูอาศัยในรอบ 10 ป<
๓.๒ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร?ที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / ค1าเป9าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ป< ให,ระบุเปBาหมาย
แยกเปCนรายป<)
ค1าเป9าหมาย ( รอยละ )
ตัวชี้วัด
ป& พ.ศ. ป& พ.ศ. ป& พ.ศ. ป& พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
ข,อมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง
15
10
45
30
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป<
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต1ละกิจกรรม
กิจกรรม

ช1วงระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ป&)

กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน

ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข,อมูล

พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562

กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข,อมูล

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562

กิจกรรมที่ 4 จัดทํารายงานและเผยแพรข,อมูล

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให,ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๖. งบประมาณที่ใชดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕๖๒
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 33.7658 ล,านบาท (สามสิบสามล,านเจ็ดแสนหกหมื่น
ห,าพันแปดร,อยบาทถ,วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช,จริง 26.3676 ล,านบาท (ยี่สิบหกล,านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร,อยบาทถ,วน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ7ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค1าเป9าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
จัดทํารายงานการวิเคราะห?บทเรียนการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2562 (สํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563) เสร็จเรียบร,อยแล,ว
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคล,องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข,อ ๕.๑)

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําคูมือการประมวลผลข,อมูล
- จัดเตรียมฐานข,อมูล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมข,อมูล
- จัดประชุมคณะกรรมการรางขอบเขตงานโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข,อมูล สปค.2563

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข,อมูล

- เก็บรวบรวมข,อมูลเสร็จเรียบร,อยแล,ว

กิจกรรมที่ 3 ประมวลผลข,อมูล

- ประมวลผลเสร็จเรียบร,อยแล,ว

กิ จ กรรมที่ 4 จั ด ทํ า รายงานและเผยแพร - จัดทํารายงานการวิเคราะห?บ ทเรียนการจัด ทําสํา มะโน
ข,อมูล
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2562 (สํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563) เสร็จเรียบร,อยแล,ว
๘. ปFญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความก,าวหน,าการดําเนินการคิดเปCนร,อยละ 25 ของแผนงานทั้งโครงการ
๙.๒ ความก,าวหน,าการดําเนินการคิดเปCนร,อยละ 100 ของเปBาหมายในป<ปSจจุบัน (ป< ๒๕๖๒)
**หมายเหตุ
- กรณีเปCนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในป<เดียวให,กรอกเฉพาะข,อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ป<ให,กรอกทั้งข,อ ๙.๑-๙.๒
- ความก,าวหน,า (เปอร?เซ็นต?) ให,ประมาณการความก,าวหน,าคิดเปCนร,อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ7การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปSนความกาวหนาของการดําเนินงานต1อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข,อมูล โดย กลุมยุทธศาสตร?และแผนงาน
เบอร?โทรศัพท?..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

เอกสารแนบ..5....

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

๑. ชื่อหน2วยงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

 รอบ ๙ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ เพื่อให3มีการบูรณาการระหวางฐานข3อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข3อมูลอื่น ๆ ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ สะดวกมากขึ้น
๓.๒ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการนํ า เสนอข3 อ มู ล สถิ ติ ด3 ว ยแผนที่ เ ดิ ม ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ หงชาติ ให3 มี
ความสามารถสูงขึ้นโดยใช3แนวคิด Visualization
๓.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนําเสนอข3อมูลสถิติด3วยแผนที่ สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๓.๔ เพื่อสนับสนุนการให3บริการข3อมูลสถิติด3วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile
๓.๕ เพื่อสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให3มีความรู3 และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
๓.๖ เพื่อให3เกิดการบูรณาการข3อมูลแผนที่แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
๓.๗ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรSที่ 4
๔. เป:าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ สํานักงานสถิติแหงชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให3บริการข3อมูลสถิติ
เชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการข3อมูลเชิงพื้นที่ แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ด3วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผาน Web ได3สะดวกและรวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปY
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) จัดทําข3อเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (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 ล3านบาท (สามล3านบาทถ3วน) (งบประมาณที่
ได3รับจัดสรร)
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา 2.9800 ล3านบาท (สองล3านเก3าแสนแปดหมื่นบาทถ3วน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได3ดําเนินการ โดยสะท3อนให3เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบ3าง เปeนต3น)
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ลงนามในสัญญาแล3ว และอยูระหวางการตรวจรับครั้งที่ 1 ความก3าวหน3าร3อยละ 25 ของแผนงาน
ทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคล3องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข3อ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบร3อยแล3ว
- TORไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๑) จัดทําข3อเสนอโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแห&งชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรS
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
- ลงนามในสัญญาแล3ว
๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
เนื่องจากโครงการมีความซับซ3อนทําให3ต3องใช3เวลาในการจัดทํา TOR มาก
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความก3าวหน3าการดําเนินการคิดเปeนร3อยละ 25 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปeนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปYเดียวให3กรอกเฉพาะข3อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปYให3กรอกทั้งข3อ ๙.๑-๙.๒
- ความก3าวหน3า (เปอรSเซ็นตS) ให3ประมาณการความก3าวหน3าคิดเปeนร3อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความกาวหนาของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข3อมูล โดย กลุมยุทธศาสตรSและแผนงาน
เบอรSโทรศัพทS..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..6....

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน2วยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร"เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร"
(สวนภูมิภาค)
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร"แบบพกพา (โน-ตบุ-ค) ที่มีอายุการใช1งานเกินกวา ๖ ป3 ที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ
๓.๒ เพื่อให1มีครุภัณฑ"เครื่องคอมพิวเตอร" ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข1อมูลสถิติ
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร"ที่ 4
๔. เป:าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ ร1อยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร"แบบพกพา(โน1ตบุ-ค) สําหรับใช1ในการปฏิบัติงาน
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพแกสํานักงานสถิติจังหวัด
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป3
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (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 ล1านบาท (หกล1านแปดแสนเก1าพันหกร1อยบาทถ1วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช1จริง 5.3175 ล1านบาท (ห1าล1านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห1าร1อยบาทถ1วน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได1ดําเนินการ โดยสะท1อนให1เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบ1าง เปOนต1น)
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ดําเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร1อยแล1ว มีความก1าวหน1าร1อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคล1องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข1อ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบร1อยแล1ว
- TOR ได1 รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร"
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศผลผู1ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
2562

ขั้นตอน/กิจกรรม
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ผลการดําเนินงาน
ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร" วันที่ 19 มีนาคม
2562
ตรวจรับสิ้นสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความก1าวหน1าการดําเนินการคิดเปOนร1อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปOนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในป3เดียวให1กรอกเฉพาะข1อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ป3ให1กรอกทั้งข1อ ๙.๑-๙.๒
- ความก1าวหน1า (เปอร"เซ็นต") ให1ประมาณการความก1าวหน1าคิดเปOนร1อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความกาวหนาของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานข1อมูล โดย กลุมยุทธศาสตร"และแผนงาน
เบอร"โทรศัพท"..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๙ เดือน

เอกสารแนบ..7....

 รอบ ๑๒ เดือน

๑. ชื่อหน2วยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการกิ จ กรรมการเสริ มสรางองคความรู ความเขาใจการจั ด ทํ า ตัว ชี้วัด เป( า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ สรางความรูความเขาใจในเป(าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
๓.๒ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํารางเป(าประสงคตาม
เป(าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเป(าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัดได
๓.๓ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรที่ 4
๔. เป:าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
๔.๑ ไดรางเป(าประสงคตามเป(าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปB
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) วางแผนและเตรียมงาน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76
จังหวัด โดยแบงเปLน 4 ศูนย
ศูนยละ 2 วัน
๓) จัดทํารางเป(าประสงคตามเป(าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด
๔) รายงานผลการดําเนินงาน

ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (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 1.910 ลานบาท (หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปLนตน)
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
อยู ระหวางการจั ด ทํ า รางเป( า ประสงคตามเป( า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทจั ง หวั ด
มีความกาวหนารอยละ 82.5 ของแผนงานทั้งโครงการ

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง
๑) วางแผนและเตรียมงาน
องคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเป(าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 จังหวัด ผูอํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76
โดยแบงเปLน 4 ศูนย ศูนยละ 2 วัน
จังหวัด เรียบรอยแลว
- อยูระหวางการวางแผนและเตรียมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเป(าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National
Indicators) ครั้งที่ 4
๓) จัดทํารางเป(าประสงคตามเป(าหมายการพัฒนาที่ - อยูระหวางการออกแบบโครงสรางรายงาน
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด
สถานะขอมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของ
ประเทศ
4) รายงานผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานสถานะขอมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับ
สากลของประเทศ เสร็จเรียบรอยแลว
๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปLนรอยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปLนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปBเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปBใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปLนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความกาวหนาของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน2วยงาน

เอกสารแนบ..8....

สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเป4ดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media
และ Application ตางๆ ที่เรียกใชขอมูลผาน API
๓.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซึ่งรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร
ผานเว็บไซตKและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว และทันสมัย
๓.๓ เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคKกร
๓.๔ เพื่อผลักดันยุทธศาสตรKที่ 4
๔. ตัวชี้วัด / ค2าเป9าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ปS ใหระบุเปTาหมาย
แยกเปUนรายปS)
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปS
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (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 มูลคาโครงการตามสัญญา 1.98750 ลานบาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปUนตน)
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป9าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
อยูระหวางการประชาพิจารณK และการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง มีความกาวหนารอยละ
40 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการประชาพิจารณK และการแตงตั้ง
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอน/กิจกรรม
๓) ลงนามในสัญญา

ผลการดําเนินงาน
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว

๔) ดําเนินการตรวจรับ

ตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว

๘. ปCญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปUนรอยละ 40 ของแผนงานทั้งโครงการ
**หมายเหตุ
- กรณีเปUนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปSเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปSใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒
- ความกาวหนา (เปอรKเซ็นตK) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปUนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจาง =
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากนั้นรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปOนความกาวหนาของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรKและแผนงาน
เบอรKโทรศัพทK..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ..9....

 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
๑. ชื่อหน2วยงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม)
๓. วัตถุประสงค8
๓.๑ เพื่อทดแทนรถยนต#ราชการที่มีอายุการใช1งานเกินกวา 12 ป6 ที่เสื่อมสภาพและต1องซอมแซมอยูเป8น
ประจํา
๓.๒ เพื่อให1มีครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนสงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความต1องการของผู1ใช1งาน
3.3 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร#ที่ 4
๔. เป:าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ
4.1 ร1อยละความสําเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม)
๕. ระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการ ๑ ป6
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&)
๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ
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 ล1านบาท (สิบเจ็ดล1านสองแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถ1วน)
๖.๒ งบประมาณที่ใช1จริง 15.74000 ล1านบาท (สิบห1าล1านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ1วน)
๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมที่ได1ดําเนินการ โดยสะท1อนให1เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบ1าง เป8นต1น)
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ที่ได เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากขอ ๔)
ตรวจรับเสร็จเรียบร1อยแล1ว มีความก1าวหน1าร1อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซึ่งสอดคล1องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข1อ ๕.๑)
ขั้นตอน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ
จัดทํา TOR เสร็จเรียบร1อยแล1ว
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร1อยแล1ว
๓) ลงนามในสัญญา
ลงนามในสัญญาเรียบร1อยแล1ว
๔) ดําเนินการตรวจรับ
ตรวจรับเรียบร1อยแล1ว
๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
๙. ความกาวหนาการดําเนินการ**
๙.๑ ความก1าวหน1าการดําเนินการคิดเป8นร1อยละ 100 ของแผนงานทั้งโครงการ
รายงานข1อมูล โดย กลุมยุทธศาสตร#และแผนงาน
เบอร#โทรศัพท#..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑

แบบรายงานที่ ๒

แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ของยุทธศาสตร!
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คําชี้แจง : กรุณารายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข3อง โดยรายงานในชอง “ผลลัพธ!ที่ได3” “รายละเอียดผลการดําเนินการ” และ “ป9ญหาอุปสรรค/ข3อเสนอแนะ”
ยุทธศาสตร!ที่ ๔ : สงเสริมการให3บริการแกประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
เปาประสงค!ยุทธศาสตร!/
เปาหมายการให3บริการ
๑. บริการภาครัฐมีการ
เชื่อมโยงและมีการ
เปดเผยขอมูลให
ทุกภาคส&วนสามารถ
นําไปใชประโยชน,

คาเปาหมาย
ป+ ๒๕๖๒
๑. อันดับประเทศที่มี
ดีขึ้นจากปAที่ผ&าน
ขอมูลเปดภาครัฐจาก มา 2 อันดับ
The Global Open
Data Index
ตัวชี้วัด

ผู3รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
สดช.
อต.
สสช.
สป.ดศ.

ผลลัพธ!ที่ได3
125 ชุดขอมูล

รายละเอียดผลการ
ดําเนินการ
สํานักงานสถิติแห&งชาติ
นําเขาขอมูลเพื่อเผยแพร&
ผ&าน เว็บไซต,
opendata.go.th รวม
ทั้งสิ้น 125 ชุดขอมูล

ป9ญหาอุปสรรค/
ข3อเสนอแนะ
-

หมายเหตุ
เปKนตัวชี้วัดที่เปKนการ
ผลักดันและร&วม
ดําเนินการ กับหน&วยงาน
ภายนอกดวย ไม&เพียงแต&
ดศ. เท&านั้น [สป.ดศ.
ประสาน ก.พ.ร. กําหนด
เปKนตัวชี้วัดร&วม (Joint
KPIs) กับหน&วยงานภาครัฐ
อื่นๆ}

-๒เปาประสงค!ยุทธศาสตร!/
เปาหมายการให3บริการ

ตัวชี้วัด
2. จํานวนการใหบริการ
ขอมูลสถิตภิ าครัฐแก&
ทุกภาคส&วนผ&าน
หน&วยงานกลางดาน
สถิติ

คาเปาหมาย
ป+ ๒๕๖๒
425,000 ครั้ง

ผู3รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
สสช.

ผลลัพธ!ที่ได3
346,550 ครั้ง

รายละเอียดผลการ
ดําเนินการ
การใหบริการขอมูลสถิติทุก
ช&องทาง ประจําไตรมาสที่ 4
ปAงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมทั้งสิ้น 474,110 ครั้ง

ป9ญหาอุปสรรค/
ข3อเสนอแนะ
-

หมายเหตุ
-

