
แบบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ  ใหประเทศมีขอมูลท่ีเปน

เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ  

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย       ( รอยละ ) 

ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. ....... 
รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559-
2564) 

70   

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
      เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 

 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 9.6533 ลานบาท 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561      ( รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559-2564) 

70 45.45 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบ
สถิติ 

1. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจําแนกสาขาสถิติทางการ
ของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะหผลการทบทวนตัวชี้วัด SDGs 
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด 

2. การวิเคราะห และบูรณาการขอมูลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุม
หารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD ท่ี
เปนจุดออนตัวชี้วัด Homicide rate กับสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม และตัวชี้วัดTechnological readiness, 
Product market efficiency, และ Innovation 
capacity รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

- จัดทํารายงานความกาวหนาในการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนดานขอมูลการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เพ่ือนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

3. จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ 
- ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งท่ี 

1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 โดยคณะทํางานมีมติ
เห็นชอบรางมาตรฐานเพศ 

- ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 โดยคณะทํางานมีมติ



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
เห็นชอบรางมาตรฐานอายุ รางมาตรฐานประเทศ และ 
รางมาตรฐานสถานภาพการทํางาน 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 

- จัดทํารางวิธีการและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิติ
ของประเทศไทย 

- จัดทํารางตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน 
ดานสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติระดับกลาง ระหวางวันท่ี 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูล 

1. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล 
2. จัดการ/ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (Update) เพ่ือ
เตรียมเผยแพร 
3. พัฒนาสวนการนําเสนอในเว็บไซต 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 
 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ       45.45                    ของเปาหมายท้ังโครงการ 
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
 4.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นโครงสราง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทตาง ๆ เชน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ  
การกอสราง การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาล
เอกชน เปนตน  
 4.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวนและขนาดของสถาน
ประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน คาใชจ าย 
ในการผลิตและดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือมูลคา
ของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

                     ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

                     เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
            คาเปาหมาย        ( รอยละ ) 
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... 

ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง 60 20  
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2559-2561 คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 = 20 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

ป ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด 
ภาค และท่ัวประเทศ 
กิจกรรมท่ี ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
รายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับจังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ 

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 14.7668 ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
  ป พ.ศ. 2561  (รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง 20 9 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับ
จังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ 
 

อยูระหวางประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค 
และท่ัวประเทศ 
อยูระหวางการนําเสนอผลการสํารวจ 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
10.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......89.........ของแผนงานท้ังโครงการ 
10.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......45.........ของเปาหมายในปปจจบุัน (ป ๒๕๖1) 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  ๒/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับใชใน
การวางแผนกําหนดนโยบายตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล 
4.๒ จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูลท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
          คาเปาหมาย     ( เรื่อง ) 
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. ....... 

จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม 20   

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 81.7695 ลานบาท 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
      ป พ.ศ. 2561   ( เรื่อง ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม 20 8 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําขอมูลสถิติ
ดวยวิธีการสํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 8 เรื่อง ไดแก 
1. โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน

ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖0 
4. โครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
5. โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6. โครงการสํารวจการยายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2560 
7. โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงาน

ของรัฐบาล  (ครบ ๓ ป ๖ เดือน) 
8. โครงการสํารวจขอมูลศักยภาพจิสติกสภาคการคา พ.ศ. 

2560 
กิจกรรมท่ี ๒ การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและสารสนเทศ 

การนําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติไปใชประโยชน 
     สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น  จะมีท้ังหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ท่ีใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ 
และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ 
     วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย 
แลวแตความตองการของผูใชบริการ 

ชองทาง จํานวน 
หนังสือ/จดหมาย 165 ครั้ง 
โทรศัพท/โทรสาร 106  ครั้ง 
e-mail 693  ครั้ง 
ติดตอดวยตนเอง 634  ครั้ง 
เอกสารรายงาน/CD 9,247  ครั้ง 
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต 233,181  ครั้ง 



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การใหบริการ Data Warehouse 364  ครั้ง 
รวมท้ังสิ้น 244,026  ครั้ง  

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      40                      ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยูจริง ณ วันสํามะโนโดย
ไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอาศัยอยูหรือไม รวมท้ังจํานวนและลักษณะตางๆ ของท่ีอยูอาศัยของ
ประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือให ไดขอมูลในระดับพ้ืนท่ียอย 
และเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและท่ีอยูอาศัยในรอบ 10 ป 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
       คาเปาหมาย    ( รอยละ ) 
ป พ.ศ. 
2561 

ป พ.ศ. 
2562 

ป พ.ศ. 
2563 

ป พ.ศ. 
2564 

ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง 15 10 45 30 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
       เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2563 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 4 ประมวลผลและนําเสนอผลสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 25.9060  ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 6.7535  ลานบาท 

๘.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง 15 8 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๑  การวางแผนและ
เตรียมงาน 

- จัดทําการแตงตั้งคณะทํางานโครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563 
- จัดประชุมเตรียมงานดานตางๆ 

1) การประชุมทบทวนบทเรียนการใชประโยชนขอมูลทะเบียน 
เพ่ือการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก KOSTAT เรื่องการ
ใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนในการจัดทําสํามะโนฯ 

3) การประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา สปค.63 
4) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทํา สปค.63 
5) การประชุมคณะทํางานจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2561 
- จัดทําการสํารวจความคิดเห็นการจัดทําโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ของขาราชการภายในสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (แบบสอบถามออนไลน) 
- จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวนครัวเรือนและประชากร
จากแหลงขอมูลตางๆ 
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงสํามะโนประชากรและเคหะ
ทดลอง พ.ศ.2561 



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทําและปรับปรุงแบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม และ
เตรียมเอกสารประมวลผลขอมูล 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      8      ของเปาหมายท้ังโครงการ  
10.๒ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ.....50..........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1) 
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหนวยจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจาย
สัญญาณ SAN Switch 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณหนวยจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจายสัญญาณ SAN 

Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาทดแทนอุปกรณเดิม 
4.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับ
ขอมูลของสํานักงานฯ ที่มีอยูและที่จะพฒันาเพิ่มข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.8๐๐๐  ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถ
รองรับขอมูลของสํานักงานฯ ทีม่ีอยูและที่จะพฒันาเพิ่มข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

- อยูระหวางการประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งท่ี 2 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 
 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      8       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเคร่ืองแมขายและซอฟทแวรตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP) 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและซอฟตแวร LDAP ทดแทนระบบเดิม 
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบ 

สารสารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสารสนเทศสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

       เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและ 
การตรวจสอบสิทธิการเขาใชระบบสารสนเทศ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.7586 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561 (ระบบ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ
การเขาใชระบบสารสนเทศ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทําขอเสนอโครงการ - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- อยูระหวางการประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งท่ี 2 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรยีน 
 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      8       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ Proxy Server ทดแทน 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหมทดแทนเครื่องเดิม 
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนอุปกรณ Proxy Server ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถรองรับผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2.8000 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
 ป พ.ศ. 2561  ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
อุปกรณ Proxy Server ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับ
ผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาทางระบบในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

(e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทํางานในดานการบริหารงานบุคคลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ลดปริมาณ
การใชกระดาษในหนวยงาน 

4.2 เพ่ือทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมท่ีใชงานมานานกวา ๕ ป 
4.3 เพ่ือจัดหาระบบการลาออนไลน สามารถบันทึกการลาประเภทตางๆ และผูบังคับบัญชาสามารถอนุมัติ

การลาทางออนไลนไดโดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  (ระบบ) 

ป พ.ศ. 2561 
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1.7640 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ระบบเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน 
สําหรับบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาทางระบบในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



 
แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  2/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร 
(สวนภูมิภาค) 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา ๕ ป ท่ีชํารุดและ 

เสื่อมสภาพ 
4.2 เพ่ือใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน    
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย (เครื่อง) 

ป พ.ศ. 2561 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

26 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 0.5460 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561  (เครื่อง ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

26 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาทางระบบในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ ตองขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
เพ่ือปรับลดจํานวนการจัดซ้ือ ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ     15        ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   ไตรมาสที่ 2 

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

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการด าเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถติิของ
ประเทศ 

๑๐๐ ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

4.4262 1. รวบรวมและตรวจสอบการจัดจ าแนกสาขา
สถิติทางการของตัวชี้วัด SDGs วิเคราะห์ผลการ
ทบทวนตัวชี้วัด SDGs จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 
2. การวิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ร่วมกัน ประชุมหารือแนวทางการ
ปรับปรุงตัวชี้ วัดของ WEF และ IMD ที่ เป็น
จุดอ่อนตัวชี้วัด Homicide rate กับส านักงาน
กิจการยุติธรรม และตัวชี้วัดTechnological 
readiness, Product market efficiency, และ 
Innovation capacity ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- จัดท ารายงานความก้ าวหน้ า ในการ
ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดอันดับ

- 45.45 

เอกสารแนบ ๒ 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือน า
เรี ยนรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงดิ จิทั ล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
3. จัดท าร่างมาตรฐานสถิติของประเทศ 

- ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2561 โดยคณะท างานมีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานเพศ 

- ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 โดยคณะท างานมีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานอายุ ร่างมาตรฐานประเทศ และ
ร่างมาตรฐานสถานภาพการท างาน 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 
- จัดท าร่ างวิ ธีการและเครื่ องมือในการ
ประเมินคุณภาพสถิติของประเทศไทย 
- จัดท าร่างตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่
ปฏิบัติงานด้านสถิติ โดยจัดอบรม หลักสูตรสถิติ
ระดับกลาง ระหว่างวันทื่  25 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลส ามะโน

ปี 61 = 20 
 
ปี 59 - 61 
= 100 

๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

4.4262 อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 89 

- ปี 61 = 45 
 
ปี  59 –  61 
= 89 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

อุตสาหกรรมจ านวน 
๑ เรื่อง 

โครงการส ามะโน
ประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลสถิติส า
มะโนประชากรและ
เคหะจ านวน ๑ 
เรื่อง 

๑๐๐ 25.9060   1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

6.7535   - จัดท าการแต่งตั้งคณะท างานโครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 

- จัดประชุมเตรียมงานด้านต่างๆ 

1) การประชุมทบทวนบทเรียนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลทะเบียน เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ : บทเรียนจาก 
KOSTAT เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบียนในการจัดท าส ามะโนฯ 

3) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท า 
สปค.63 

4) การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท า สปค.
63 

5) การประชุมคณะท างานจัดท าโครงการส ามะ
โนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 
1/2561 

- จัดท าการส ารวจความคิดเห็นการจัดท า
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 
ของข้าราชการภายในส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(แบบสอบถามออนไลน์) 

-  ปี 61 = 50 
 
ปี 61 – 64 

= 8 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

- จัดเตรียมฐานข้อมูลจ านวนบ้าน จ านวน
ครัวเรือนและประชากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

- จัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงส ามะโน
ประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ.2561 

- จัดท าและปรับปรุงแบบสอบถาม คู่มือการ
ปฏิบัติงานสนาม และเตรียมเอกสารประมวลผล
ข้อมูล 

โครงการผลิต
ข้อมูลด้วย
วิธีการส ารวจ 

จ านวนข้อมูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

ไม่น้อย
กว่า 

20 เรื่อง 

๒๒๑.๗๗๔๗ 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

81.7695 เผยแพร่ข้อมูลการส ารวจจ านวน 8 เรื่อง - 40 

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

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

๑๐๐ 8.8๐๐๐   1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้ว 

- อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน
ครั้งที่ 2 

เนื่องจากรายละเอียด
โครงการมีจ านวนมาก 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่องเป็น

ล าดับ 

8 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ
สิทธิ์ตาม
มาตรฐาน 
(LDAP) 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้ในการ
ระบุตัวตนและการ
ตรวจสอบสิทธิการ
เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ 

100 8.7586 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน
ครั้งที่ 2 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส่งผล
ให้การจัดท าร่างขอบเขต

งาน ต้องมีความ
รอบคอบเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด และข้อ

ร้องเรียน 

8 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ Proxy 
Server ทดแทน 

ร้อยละความส าเรจ็
การจัดหาอุปกรณ์ 
Proxy Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สามารถรองรับ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของส านักงานฯ 

100 2.8000 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding 
ก าหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบ
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา
เป็นครุภณัฑ์ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส่งผลให้การ
จัดท าร่างขอบเขตงาน ต้องมี
ความรอบคอบเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาด และข้อร้องเรียน 

15 

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน ์

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน ์

100 1.7640 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding 
ก าหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบใน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
จัดหาเป็นครุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ส่งผล
ให้การจัดท าร่างขอบเขต

งาน ต้องมีความ
รอบคอบเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด และข้อ

ร้องเรียน 

15 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนและเพ่ิม
ศักยภาพ
คอมพิวเตอร์ 
(ส่วนภูมิภาค) 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพคอมพิวเตอร ์
(ส่วนภูมิภาค) 

100 0.5460 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
แล้ว 

- ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e – bidding 
ก าหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบ
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรไม่
เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ ต้องขออนุมัติปรับ
แผนการใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายเพื่อมาสมทบในรายการ
ดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบ
เหลือเพียงพอที่จะน ามา
สมทบ 

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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