
แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที ่๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก ำหนดกรอบควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนในกำรจัดท ำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น

เอกภำพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน  และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและสำรสนเทศ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่    ๒ 

๔. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี) 

๔.๑ สถิติทำงกำร (Official Statistics) ที่ประมวลตำมควำมเป็นจริงจำกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตำมหลัก
วิชำกำรทำงสถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ สถิติที่มีกำรผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงำนที่มีควำมพร้อม สถิติที่มำจำกระบบกำรผลิต ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำน กำรจัดหมวดหมู่ 
และมำตรฐำนคุณภำพ ที่ก ำหนด และสถิติท่ีรับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง (Reference) ส ำหรับประเทศไทย 
โดยสถิติทำงกำรอำจได้มำจำกวิธีกำรเก็บรวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

- กำรท ำส ำมะโน
- กำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำง
- งำนทะเบียนที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

๔.๒ บูรณำกำรและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่ำง
หน่วยงำน รวมทั้งกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับข้อมูลสถิติเชิงพื้นท่ี 

๔.๓ มีชุดข้อมูลสถิติและสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร ที่สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์และนโยบำยของ
รัฐบำลได้ 

๔.๔ ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนได้ตำมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ร้อยละ ๗๕ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ     ๑    ป ี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑ แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 

* กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำด ำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณให้ระบเุพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร

๖. งบประมาณที่ใชด้ าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖.๑ มูลคำ่โครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๒.๘๗๑๔ ล้ำนบำท (ยี่สิบสองล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

๖.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง 14.1220  ล้ำนบำท (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบำทถ้วน) 

เอกสำรแนบ..1.... 



๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนได้ตำมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของ
แผนงำนทั้งโครงกำร 

๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ บริหำรจัดกำรแผนแม่บทระบบสถิติ 1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 

ด้ำน (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2560 

2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเตรียมสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  8 
พฤษภำคม 2560 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) เมื่อ
วันที่ 7-8 มิถุนำยน 2560 

กิจกรรมที่ ๒ กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล 1. พัฒนำปรับปรุงระบบงำนส ำหรับกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทำงกำร โดยด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำน
ที่ก ำหนด 

2. จัดกำรข้อมูลและเผยแพร่  โดยด ำเนินงำนได้ตำม
แผนงำนที่ก ำหนด 

3. ประสำนงำน เก็บรวบรวมข้อมูล น ำเข้ำข้อมูล และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลสถิติทำงกำร ทั้ง ๒๑ สำขำ 

4. กำรจัดกำร/ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน เ พ่ือ 
กำรแลกเปลี่ยนตำมมำตรฐำน SDMX 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
        - 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ....๗๓...ของแผนงำนทั้งโครงกำร 

 
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

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

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนที่แสดงให้เห็นโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวของสถำนประกอบกำร
ประเภทต่ำงๆ เช่น สถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตธุรกิจทำงกำรค้ำธุรกิจทำงกำรบริกำร  
กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก สถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำรและ
โรงพยำบำลเอกชน เป็นต้น 
 ๓.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจ ำนวนและขนำดของ
สถำนประกอบกำร ประเภทอุตสำหกรรม จ ำนวนคนท ำงำน ลูกจ้ำง ค่ำตอบแทนแรงงำน ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรผลิต และด ำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้ำคงเหลือ
มูลค่ำของสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่    ๒ 

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ(กรณีที่มีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ
เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี) 
 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อมูลส ำมะโนอุตสำหกรรมจ ำนวน ๑ เรื่อง 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙  ร้อยละ ๒๐ 
 ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐  ร้อยละ ๖๐ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๓  ป ี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๑ แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

ปี ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที ่๑ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและข้อปัญหำพร้อมทั้ง 
วำงแผนกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน 
กิจกรรมที่ ๒ วำงแผนเตรียมงำนเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมที่ ๓ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนสถำนประกอบกำรทั่ว
ประเทศ (เฉพำะในเขตเทศบำล ยกเว้น กทม.) 
กิจกรรมที่ ๔ ประมวลผลข้อมูลและน ำเสนอผลโดยจัดท ำรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำน : ระดับจังหวัด 

ต.ค.๕๘– ก.ย.๕๙ 

ปี ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๑ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนสถำนประกอบกำรใน
กรุงเทพมหำนคร และนอกเขตเทศบำลของ ๗๖ จังหวัด 
กิจกรรมที่ ๒ ประมวลผลข้อมูลและน ำเสนอผลโดยจัดท ำรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำน : ระดับภำคและทั่วประเทศ 
กิจกรรมที่ ๓ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดเฉพำะสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตทั่วประเทศ 

ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ 

เอกสำรแนบ..๒.... 



กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที ่๑ ประมวลผลข้อมูลรำยละเอียดระดับจังหวัดภำคและทั่ว
ประเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ น ำเสนอผลโดยจัดท ำรำยงำนข้อมูลรำยละเอียดสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิตระดับจังหวัดภำคและทั่วประเทศ  

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 

๖. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ปี พ.ศ. 2560 
6.1 มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ 207.6424 ล้ำนบำท (สองร้อยเจ็ดล้ำนหกแสนสี่หมื่น

สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
6.2 งบประมำณที่ใช้จริง 15๖.๗๓๑๒ ล้ำนบำท (หนี่งร้อยห้ำสิบหกล้ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบำท

ถ้วน) 

๗. สรุปผลการด าเนินงาน(แจกแจงรำยละเอียดกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำ TOR, จ ำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น) 
๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔) 
ข้อมูลส ำมะโนอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๓ กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖๐  

กิจกรรมที่ ๑  ท ำกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐำนสถำนประกอบกำรใน
กรุงเทพมหำนคร และนอกเขต
เทศบำลของ ๗๖ จังหวัด 

- เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำรในกรุงเทพมหำนคร 
และนอกเขตเทศบำลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่  ๒ ประมวลผลข้อมูล
และน ำเสนอผลโดยจัดท ำรำยงำน
ข้อมูลพ้ืนฐำน : ระดับภำคและทั่ว
ประเทศ 

- ประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐำน (กทม. ในเขตเทศบำล และนอกเขต
เทศบำล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- น ำเสนอสรุปผลเบื้องต้นบนเว็บไซต์แล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำเสนอผลกำรส ำรวจ 

มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ ๘๐ 
กิจกรรมที่ ๓ ท ำกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลรำยละเอียดเฉพำะสถำน
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำร
ผลิตทัว่ประเทศ 

- อยู่ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดสถำนประกอบกำร 
โดยมีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ ๗๕ 

 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
- 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของแผนงำนทั้งโครงกำร 
๙.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน 
 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรพัฒนำชุดข้อมูลเพื่อติดตำมและวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนเพ่ือ 
กำรพัฒนำตำมมติคณะรัฐมนตรี 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพส ำหรับ

ประเทศไทยที่จัดท ำข้ึนอย่ำงมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
- กรอบกำรด ำเนินงำนและกลไกขับเคลื่อนในกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่

มีประสิทธิภำพ 
- ข้อมูล สถิติ และสำรสนเทศที่มีคุณภำพในกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่มี

ประสิทธิภำพ 
- ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่มี

ประสิทธิภำพที่ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก เท่ำเทียม และน ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง 

๓.๒ เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม
และกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 

๓.๓ เพ่ือให้ทรำบสถำนกำรณ์ของประเทศเพ่ือเตรียมกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่
มีประสิทธิภำพ และข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

๓.๔ เพ่ือให้ทรำบสถำนกำรณ์กำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพของประเทศ ที่เป็นจุดเริ่มต้นกำร
ด ำเนินกำรระดมทุนเพ่ือใช้เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนในอีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำ 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่    ๒ 

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ เป้ำหมำยของโครงกำร 
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพที่น่ำเชื่อถือ 

ผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์จำกกำรด ำเนินงำนในระดับสำกลหรือระดับภูมิภำค แล้วน ำมำปรับให้เหมำะสม
กับประเทศไทย 

๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงกำร 
รำยงำนแนวทำงกำรติดตำมและกำรวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนที่มีประสิทธิภำพ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ    ๑  ปี 
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 

๑)  กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๕๙ 
๒)  ตรวจรับงำนงวด ๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 
๓)  ตรวจรับงำนงวด ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
๔)  ตรวจรับงำนงวด ๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

เอกสำรแนบ..๓.... 



 ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 

๕)  ตรวจรับงำนงวด ๔ กันยำยน ๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณที่ใชด้ าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๑๐.๖๐๖๘ ล้ำนบำท(สิบล้ำนหกแสนหกพันแปดร้อย
บำทถ้วน) 

 มูลค่ำลงนำมในสัญญำ 10.1000 ล้ำนบำท(สิบล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) 

๖.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง .......-............... ล้ำนบำท  

๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔) 
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 
๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)  
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน....๑.........กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑  กำรด ำเนินกำรจัด
จ้ำงตำมระเบียบพัสดุ 

- จัดท ำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอของที่ปรึกษำเพ่ือประกอบกำร

พิจำรณำคัดเลือกผู้รับจ้ำงโครงกำร เมื่อวันที่ 17 มีนำคม. 2560 
- ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน. 2560 

 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 
ลงนำมในสัญญำล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ท ำให้กำรก ำหนดงวดงำนในกำรส่งมอบและตรวจรับต้องเลื่อนไป  ไม่
เป็นไปตำมแผน 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
    ๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ .....๒๐......... ของแผนงำนทั้งโครงกำร  

 
** หมำยเหตุ   
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนด ำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑  - กรณีมีแผนด ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒ 
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมกำ้วหนำ้คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร 
- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดท า TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากน้ันร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรส ำรวจ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ จัดท ำข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับใช้
ในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำยตลอดจนใช้ในกำรติดตำมประเมินผล 
๓.๒ จัดท ำข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่    ๒ 

๔. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุเป้ำหมำย
แยกเป็นรำยปี) 

๔.๑ จ ำนวนข้อมูลสถิติพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิติไม่น้อยกว่ำ ๑๘ เรื่อง 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ      ๑ ปี 
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑ แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้วยวิธีกำรส ำรวจ ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและ
สำรสนเทศ 

ตุลำคม ๒๕๕๙-กันยำยน ๒๕๖๐ 

*กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำด ำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร 

๖. งบประมาณที่ใชด้ าเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ล้ำนบำท (สองร้อยสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนสี่

หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบำท) 
๖.๒ งบประมำณท่ีใช้   88.1784 ล้ำนบำท (แปดสิบแปดล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบำท) 

๗.สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ ๔) 

ด ำเนินกำรให้บริกำรและเผยแพร่สถิติและสำรสนเทศแล้วจ ำนวน ..๑๕...เรื่อง 

๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรรม 
 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

จั ดท ำข้ อมู ลสถิ ติ
ด้วยวิธีกำรส ำรวจ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จ ำนวน 15 เรื่อง ได้แก่ 
๑) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๙) 
๒) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องกำรจำก

รัฐบำล พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของรัฐบำล พ.ศ. 2560 

เอกสำรแนบ..๔.... 



กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
๔) โครงกำรส ำรวจทัศนคติของประชำกรอำยุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2559 
๕) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรยกระดับศักยภำพหมู่บ้ำนเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐำนรำก ตำมแนวประชำรัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
๖) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและควำมต้องกำรของครัวเรือนในพ้ืนที่

น้ ำท่วม (ธันวำคม 2559 – มกรำคม 2560) 
๗) โครงกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ. 

2559 
๘) โครงกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนประกอบกำร 

พ.ศ. 2559 
๙) โครงกำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2559 
๑๐) โครงกำรส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑) โครงกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒) ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓) โครงกำรส ำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกองทุนกำรออมแห่งชำติ(กอช.) 
๑๕) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (มีนำคม พ.ศ. 2560) 
กำรให้บริกำรและ
เผยแพร่สถิติและ
สำรสนเทศ 

กำรน ำข้อมูลสถิติท่ีได้จำกกำรส ำมะโน/ส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติไปใช้ประโยชน์ 
     ส ำหรับกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น  จะมีทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำชน ที่ใช้
ในกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน/โครงกำร และติดตำมประเมินผล นโยบำยและแผนงำน
พัฒนำต่ำงๆ 
     วิธีกำรให้บริกำร มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย แล้วแต่ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร 

ช่องทำง จ ำนวน 
หนังสือ/จดหมำย ๑90 ครั้ง 
โทรศัพท์/โทรสำร 552  ครั้ง 
e-mail 1,284  ครั้ง 
ติดต่อด้วยตนเอง 779  ครั้ง 
เอกสำรรำยงำน/CD 13,๘30  ครั้ง 
กำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ต 344,113  ครั้ง 
กำรให้บริกำร Data Warehouse 215  ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 360,963  ครั้ง  

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

- 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของแผนงำนทั้งโครงกำร 

 
**หมำยเหตุ   
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนด ำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑- กรณีมีแผนด ำเนินกำรมำกกวำ่ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑-๙.๒ 
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมกำ้วหนำ้คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร 



- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดท า TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากน้ันร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558-2559 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือทรำบระดับอัตรำกำรเกิด อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร 
๓.๒ เพ่ือทรำบข้อมูลที่ส ำคัญของประชำกรด้ำนภำวะเจริญพันธุ์ ภำวะกำรตำย กำรวำงแผนครอบครัว   
      เช่น อัตรำเจริญพันธุ์ต่ำงๆ อัตรำกำรตำยของทำรก อัตรำกำรตำยของเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ  
      ๕ ปี อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด กำรคุมก ำเนิด เป็นต้น 
๓.๓ เพ่ือทรำบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้ำงประชำกร และแนวโน้มของประชำกรใน 
      ระหว่ำงปีส ำมะโน (Intercensal period) และใช้ในกำรปรับกำรคำดประมำณประชำกรครั้งต่อไป 
๓.๔ เพ่ือศึกษำและพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนประชำกร ในกำรวำงแผนจัดท ำส ำมะโนครั้งต่อไป 
      เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

๔. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลำด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ ๑ ปี ให้ระบุ   
    เป้ำหมำยแยกเป็นรำยปี) 

๔.๑ ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรจ ำนวน ๑ เรื่อง 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ ๔๐ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ ร้อยละ ๔๐ 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๐ ร้อยละ ๒๐ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ป ี
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล ตุลำคม ๒๕๕๙ -  กันยำยน ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒ กำรน ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูล ตุลำคม ๒๕๕๙ -  กันยำยน ๒๕๖๐ 
* กรณีที่แผนงำน/โครงกำรมีระยะเวลำด ำเนินกำรเกินจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงกำร 

๖. งบประมาณที่ใชด้ าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ  ๐.๖๔๒๑  ล้ำนบำท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บำทถ้วน) 

๖.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง ๐.๐๙๖๐ ล้ำนบำท (เก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) 

๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔) 

รำยงำนกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕  
 
 
 
 

เอกสำรแนบ..๕.... 



๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ...........๒.............. กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ กำรประมวลผลข้อมูล อยู่ระหว่ำงกำรค ำนวณค่ำสถิติทำงประชำกร กำรเกิด กำรตำย 
และภำวะเจริญพันธุ์ 

กิจกรรมที่ ๒ กำรน ำเสนอและเผยแพร่
ข้อมูล 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำรำยงำนกำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประชำกร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และจัดท ำตำรำงชีพสถิติ
ด ำเนินกำรแล้วคิดเป็นร้อยละ  80 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

          - 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
    ๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ .......๙๘.๕.......... ของแผนงำนทั้งโครงกำร  
    ๙.๒ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ........๙๒.๕.............. ของเป้ำหมำยในปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐) 
 
** หมำยเหตุ   
- กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนด ำเนินกำรภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๙.๑  - กรณีมีแผนด ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๙.๑ - ๙.๒ 
- ควำมก้ำวหน้ำ (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมำณกำรควำมกำ้วหนำ้คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำร 
- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดท า TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากน้ันร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยทดแทน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทดแทนของเดิมที่มีอำยุใช้งำนเกิน ๕ ปี และประสิทธิภำพต่ ำ

เพ่ือให้รองรับระบบงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓.๒ เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่ทันสมัยและสำมำรถรองรับ IPV6 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติและลดควำม

เสี่ยงในกำรหยุดให้บริกำร 
๓.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยของ

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
๓.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำรสนเทศสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชนทั่วไป 

และบุคลำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย (Network 

Management)  จ ำนวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ควำมมั่นคง
ปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ำยจ ำนวน ๑ เครื่อง 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ    ๑  ปี 

เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
๑) เตรียมงำนและวำงแผน พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

๒) กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

๓) ตรวจรับงำน มกรำคม – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคำ่โครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ ๐.๙๐๐๐ ล้ำนบำท (เก้ำแสนบำทถ้วน) 

๖.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง 0.7410 ล้ำนบำท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (ตอบผลจากข้อ ๔) 

อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับงำน และรำยงำนผลกำรตรวจรับ เสนอ ผสช. 
๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑) 
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๒ กิจกรรรม 

เอกสำรแนบ..๖.... 



ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) เตรียมงำนและวำงแผน จัดท ำขอบเขตของงำน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒) กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ ตรวจรับงำน และรำยงำนผลกำรตรวจรับฯ เสนอ ผสช. รวมทั้งเบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน  

- 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงำนทั้งโครงกำร 

- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดท า TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากน้ันร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สำรสนเทศแห่งชำติ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศส ำหรับรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็น 
3.2 เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลสถิติระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดรูปแบบและแปลงข้อมูลให้อยู่ใน

มำตรฐำนเดียวกัน 
3.3 เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนที่ตำมโครงสร้ำงของผัง
สถิติทำงกำร 21 สำขำ 

3.4 เพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูล ทั้งกำรน ำเข้ำ กำรสืบค้น กำรเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3.5 เพ่ือสนับสนุนข้อมูลสถิติและสำรสนเทศส ำหรับกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์สำรสนเทศ ส ำหรับใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือตอบสนองนโยบำยต่ำงๆ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ระดับกระทรวง/
กรม และระดับพื้นท่ี 

3.6 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำม
มำตรฐำนสำกลให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นท่ี 

เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ที่    ๒ 

๔. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

 ๔.๑ เป้ำหมำยของโครงกำร 

- มีระบบฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับข้อมูลสถิติท่ีส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศ 
- มีโครงสร้ำงของข้อมูลส ำหรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมมำตรฐำนสำกลที่อยู่ใน
รูปแบบตำมโครงสร้ำงของรำยกำรสถิติทำงกำร ๒๑ สำขำ 
- มีระบบที่รองรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ 
- บุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ มีควำมร้ และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ข้อมูลและสำรสนเทศ มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
อย่ำงน้อย ๓ สำขำ 

 ๔.๒ ตัวชี้วัดโครงกำร 

- จ ำนวนรำยกำรข้อมูลสถิติของหน่วยงำนต่ำงๆ ในระบบไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ รำยกำร 
- จ ำนวนโครงสร้ำงข้อมูลตำมมำตรฐำนสำกล เช่น SDMX ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอย่ำง
น้อย ๓ สำขำ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ    ๑๒  เดือน 
เริ่มวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน 2560 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ..๗.... 



 แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

1) เตรียมงำนและวำงแผน ตุลำคม ๒๕59 

2) จัดเตรียมข้อเสนอโครงกำรและขอบเขต
ของงำน (TOR) 

พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ - กุมภำพันธ์ 2560 

3) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ มีนำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

4) ตรวจรับงำน 12 เดือนตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำ 

๖. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคำ่โครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ 95.5425 ล้ำนบำท (เก้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นสอง
พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

๖.๒ งบประมำณท่ีใช้จริง   -     ล้ำนบำท 

๗. สรุปผลการด าเนินงาน(แจกแจงรำยละเอียดกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพของโครงกำร อำทิเช่น ผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำ TOR, จ ำนวนงวดงำน, แต่ละงวดงำน
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น) 
๗.๑ ผลความส าเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย(ตอบผลจากข้อ๔) 

อยู่ระหว่ำงกำรน ำเอกสำรขึ้นประชำพิจำรณ์โครงกำร ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 16-31 พฤษภำคม 2560 
 

๗.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๕.๑) 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1) เตรียมงำนและวำงแผน คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีมติ เห็นชอบในหลักกำร
โครงกำรฯ 

2) จัดเตรียมข้อเสนอโครงกำรและ
ขอบเขตของงำน (TOR) 

คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน 
(TOR) เสร็จสิ้นแล้ว 

3) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ
พัสด ุ

- น ำเสนอร่ำงประกวดรำคำจ้ำงโครงกำรเตรียมควำมพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์สำรสนเทศแห่งชำติ ขึ้นประชำพิจำรณ์โครงกำร ครั้งที่ 
3 ระหว่ำงวันที่ 16-31 พฤษภำคม 2560 
- ขึ้นประกวดรำคำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมระบบข้อมูลศูนย์
สำรสนเทศแห่งชำติ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ก ำหนดให้ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและรำคำทำงระบบ
ภำยในวันที่ 13 กรกฎำคม 2560 

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน  
เนื่องจำกเป็นโครงที่ใช้งบประมำณสูง จึงต้องใช้ควำมรอบคอบในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลสถิติ

ที่ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศ ซึ่งอำจท ำให้โครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

๙. ความก้าวหน้าการด าเนินการ** 
๙.๑ ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ.......๑๕.............ของแผนงำนทั้งโครงกำร 

- กรณีโครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์การค านวณร้อยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดท า TOR = ๑๐% ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ % จากน้ันร้อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

รำยงำนข้อมูล โดย กลุ่มแผนยุทธศำสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60   ไตรมาสที่ 3 

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

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ
ตามแผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการด าเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถติิของ
ประเทศ 

๑๐๐ ๒๒.๘๗๑๔ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

14.1220   - ประชุมคณะอนุกรรมการดา้นการเตรียมสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2560 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับท่ี 2 และข้อมลูสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS) เมื่อวันท่ี 
7-8 มิถุนายน 2560 
- พัฒนาปรับปรุงระบบงานส าหรบัการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่น
ข้อมูลสถิติทางการ โดยด าเนินงานได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 
- จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยด าเนินงานไดต้ามแผนงานท่ี
ก าหนด 
- ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมลู น าเข้าข้อมูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ท้ัง ๒๑ สาขา 
- การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เปน็ปัจจุบัน เพื่อ 
การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX 

- 73 

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลส ามะโน
อุตสาหกรรมจ านวน 
๑ เรื่อง 

ปี 60 = 60 
 
ปี 59 - 60 
= 100 

207.6424 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

15๖.๗๓๑๒ อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 - ปี 60 = 75 
 
ปี 59 - 60 

= 65 

เอกสารแนบ ๒ 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ
ตามแผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

โครงการพัฒนา
ชุดข้อมลูเพ่ือ
ติดตามและวัดผล
การด าเนินการ
ระดมทุนเพ่ือ 
การพัฒนาตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานแนว
ทางการติดตามและ
การวัดผลการ
ด าเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐.๖๐๖๘ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- - ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน. 2560 

ลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าก าหนด 
ท าให้การก าหนดงวดงานในการสง่
มอบและตรวจรบัต้องเลื่อนไป ไม่
เป็นไปตามแผน 

20 

โครงการผลิต
ข้อมูลด้วยวิธีการ
ส ารวจ 

จ านวนข้อมูลสถติิด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

ไม่น้อยกว่า 
18 เรื่อง 

๒๑๓.๗๔๑๘ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

88.1784 เผยแพร่ข้อมูลการส ารวจจ านวน 15 เรื่อง - 83 

โครงการส ารวจ
การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร 
พ.ศ. 2558-
2559 

ร้อยละของความส าเร็จ
ของการจัดท าข้อมูล
สถิติการเปลีย่นแปลง
ของประชากรจ านวน ๑ 
เรื่อง 

ปี 60 = 20 
 
ปี 59 - 60 
= 100 

๐.๖๔๒๑ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

๐.0960 รายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ คดิเป็นร้อยละ 92.5 

- ปี 60 = 92.5 
 
ปี 59 - 60 

= 98.5 

โครงการการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายทดแทน 

ความส าเร็จของการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย
ทดแทน 

100 ๐.๙๐๐๐ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- ตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับฯ เสนอ ผสช. รวมทั้ง
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 

- 100 

โครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์
สารสนเทศ
แห่งชาติ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนยส์ารสนเทศ
แห่งชาติ 

100 95.5425 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- อยู่ระหว่างการน าเอกสารขึ้นประชาพิจารณ์โครงการ ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 2560 

- 15 

 
 
 



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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