
แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือจัดทําโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการ
ติดตามประเมินผล 

๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน เพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูลท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัดเปนศูนย
ขอมูลในจังหวัด เพ่ือใหบริการขอมูลสถิติ ท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.4 เสริมสรางความรู ความชํานาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

3.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากประเทศท่ีมีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประเทศท่ีเปนมาตรฐานสากล รวมท้ังสามารถนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

3.6 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 
๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา 20 เรื่อง 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ   ๑   ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/

เดือน/ป) 
กิจกรรมท่ี ๑  การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒  การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 148.9433 ลานบาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานเกาแสนสี่

หม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 112.4434 ลานบาท (หนึ่งรอยสิบสองลานสี่แสนสี่หม่ืนสามพันสี่รอยบาท
ถวน) 
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๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 12 เรื่อง มีความกาวหนารอยละ 
60 ของแผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
การจัดทําขอมูล
สถิติดวยวิธีการ
สํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 12 เรื่อง ไดแก 
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ป 
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจาก

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) โครงการสํารวจการการยายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2561 
๘) โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 
๙) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ ตอนโยบายและมาตรการสําหรับสังคมเด็กเกิดนอย 

พ.ศ. 2561 
๑๐) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ เก่ียวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะและ

การทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2562 
๑๑) โครงการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
๑๒) สรุปปญหาภัยพิบัติท่ีสงผลตอการทําการเกษตรจากโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง

ทางการเกษตร พ.ศ. 2561 
การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงสามารถ
สรุปจํานวนผูรับบริการตามชองทางการใหบริการไดดังตอไปนี ้

ชองทางการใหบริการ จํานวน 

การใหบริการทางอินเทอรเน็ต 329,147 

 -www.nso.go.th 228,032 

 - www.nic.go.th 17,461 

 - statgis.nso.go.th 5,745 

 - http://www.oic.go.th/infocenter3/387 4,338 

 - สถิติจังหวัด 72,820 

 - Data Warehouse 751 

ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  15,154 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 1287 

ดวยตนเองท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 593 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

โทรศัพท/โทรสาร 211 

หนังสือ/จดหมาย 158 

รวม 346,550  

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 
 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 60 ของแผนงานท้ังโครงการ 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ 
3.2 เพ่ือใหประเทศมีขอมูลท่ีเปนเอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช

ขอมูล และเปนปจจุบัน 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศใน

หนวยงานภาครัฐ 
3.4 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย 
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2559 - 2564) รอยละ 80 
๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ชวงระยะเวลาดําเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕62 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.2676 ลานบาท (ยี่สิบสองลานสองแสนหกหม่ืนเจ็ด

พันหกรอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 14.0668  ลานบาท (สิบสี่ลานหกหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔) 

ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ 57.04 ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการ
แผนแมบทระบบสถิติ 

1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 
- อยูระหวางการรางวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 

2. การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 

เอกสารแนบ..2.... 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการบริหารจัดการขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี โดย

เจาหนาท่ีของกองบริหารจัดการระบบสถิติไดนําเสนอการจัดทําชุดขอมูลสถิติและ
สารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ียอย (ตําบล) และไดมีการจัดกลุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นใน 2 ประเด็น  ไดแก มุมมองของสถิติจังหวัดในการเปนศูนยขอมูล
กลางระดับจังหวัด และการกําหนดรายการขอมูลสถิติ การวิเคราะหสถานการณ
ของจังหวัดเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสราง
องคความรูในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการ
พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน ระดับพ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) พ.ศ.2562 
จํ า น ว น  4  ศู น ย  ไ ด แ ก  ศู น ย ภ า ค เหนื อ  ณ  จั ง ห วั ด สุ โ ข ทั ย  ศู น ย ภ าค
ตะวันออกเ ฉียง เหนือ  ณ จั งหวัดมหาสารคาม ศูนยภาคใต  ณ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนยภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้ บส. ไดสรุปผลการเขา
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และปรับปรุงเอกสารเผยแพรองคความรูและแนว
ทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ใน
ระดับพ้ืนท่ียอย 

- รวบรวมขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (24 ตัวชี้วัด) และขอมูลตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของจังหวัด (3 ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําฐานขอมูลจังหวดั ของ สํานักงาน ก.พ.ร. 

- จัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ียอย (ตําบล) บาน
หนองโขลง ตําบลบานจา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

- สรุปประเด็นจากการประชุมหารือรวมกับบุคลากรสํานักงานสถิติจังหวัดสิงหบุรี 
และเครือขายสถิติในระดับพ้ืนท่ี (อําเภอ ตําบล) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ 
บานหนองโขลง ตําบลบานจา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือดําเนินการ
จัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ียอย (ตําบล) ซ่ึง
ประเด็นสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใชในการเกษตร และการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 

3. การพัฒนาสถิติรายสาขา 
- ตรวจสอบขอมูลสถิติทางการท่ีสําคัญจําเปนของประเทศ ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน 

ทันสมัย ตามตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กพร. 
- จัดทํารายงานการติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) 
4. การจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ 

- จัดทําคําขอรับทุนสงเสริม สนับสนุนโครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog) 
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- จัดทําราง TOR โครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพ่ือเตรียมเสนอ
ขอรับทุนสงเสริม สนับสนุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เขารวมประชุมกลุมยอยคณะทํางานดานการจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ (Data 
Catalog) เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ หองประชุม พก.การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

- ประชุมหารือเพ่ือปรับแกขอกําหนดและขอบเขตงานโครงการรายการขอมูลภาครัฐ 
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม สสช. 
 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
5. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ 

- จัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพ่ือเปนกรอบในการนําเสนอคุณภาพของ
สถิติทางการใหกับผูใชทราบ และสามารถนําสถิติทางการไปใชไดอยางถูกตอง 

- จัดทํา (ราง) รายงานคุณภาพสถิติทางการ 
- สรุปรายงานการทบทวนการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูล open data ของสถิติทางการ 

และความสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ (A review of open data 
practices in official statistics and their correspondence to the 
Fundamental Principles of Official Statistics) 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดาน Big Data และ Data Analytics เพ่ือสราง
นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 

- คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ไดจัดทํา (ราง)ขอบเขตของงาน และ(ราง)ราคากลางเสร็จแลว 

- อยูระหวางจัดทํา (ราง)รายละเอียดการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคแกผูเขามา
เสนอราคา 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยง
และบรูณาการขอมูล 

1. ปรับรายการสถิติทางการในฐานขอมูลศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ และรายการ
สถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาใหตรงกัน 

2. ตรวจสอบรายการสถิติทางการท่ีไมครบถวน และขอมูลไมทันสมัย เพ่ือประสาน
หนวยงานเพ่ือขอขอมูลตอไป 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
        - 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....57.04...…..ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....71.3...........ของเปาหมายในปปจจุบัน 
 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหวางประเทศ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเขมแข็ง 
๓.๒ เพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย 
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศคิดเปนรอยละ 100 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนนิการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1 

๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒ 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 0.2964 ลานบาท (สองแสนเกาหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 0.0560  ลานบาท (หาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

ดําเนินการจัดประชุมเรียบรอยแลว 1 ครั้ง มีความกาวหนารอยละ 46 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 
ขอเสนอโครงการท้ัง 4 การประชุม ไดรับการอนุมัติ
เรียบรอยแลว 

๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน 

สงหนังสือเชิญผูเขารวมประชุมเรียบรอยแลว 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ดําเนินการประชุมเรียบรอยแลว 1 ครั้ง 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 46 ของแผนงานท้ังโครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..3.. 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยูจริง ณ  

วันสํามะโนโดยไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอาศัยอยูหรือไม รวมท้ังจํานวนและลักษณะตางๆ 
ของท่ีอยูอาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือใหไดขอมูลใน
ระดับพ้ืนท่ียอยและเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและท่ีอยูอาศัยในรอบ 10 ป 

๓.๒ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 

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 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ                  

(ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน  ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูล  พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 

กิจกรรมท่ี 3 ประมวลผลขอมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทํารายงานและเผยแพรขอมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

* กรณีท่ีแผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหระบุเพ่ิมเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 33.7658 ลานบาท (สามสิบสามลานเจ็ดแสนหกหม่ืน

หาพันแปดรอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 19.7570 ลานบาท (สิบเกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการวางแผนและเตรียมงานและการเก็บรวบรวมขอมูล มีความกาวหนารอยละ 18 ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

 

เอกสารแนบ..4.... 



๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                                           

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - จัดทําคูมือการประมวลผลขอมูล 
- จัดเตรียมฐานขอมูล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บ

รวบรวมขอมูล 
- จัดประชุมคณะกรรมการรางขอบเขตงานโครงการพัฒนา

ระบบจัดเก็บขอมูล สปค.2563 

กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูล - อยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 18 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 30 ของเปาหมายในปปจจุบนั (ป ๒๕๖๒) 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหมีการบูรณาการระหวางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานขอมูลอ่ืน ๆ ของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ สะดวกมากข้ึน 
๓.๒ เพ่ือปรับปรุงระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ีเดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมี

ความสามารถสูงข้ึนโดยใชแนวคิด Visualization 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ี สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๓.๔ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการขอมูลสถิติดวยแผนท่ีพ้ืนฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile 
๓.๕ เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
๓.๖ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลแผนท่ีแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
๓.๗ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี  4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ สํานักงานสถิติแหงชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลสถิติ

เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
ดวยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผาน Web ไดสะดวกและรวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1  

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ย. ๒๕๖1 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖2 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ม.ค. ๒๕๖2 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 3.0๐๐๐ ลานบาท (สามลานบาทถวน) (งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร) 
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา  -  ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการจัดหาตามระเบียบพัสดุมีความกาวหนารอยละ 14 ของแผนงานท้ังโครงการ 
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๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว 
- TORไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 

- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 2 เนื่องจากมีผูผาน
การคัดเลือกรายเดียว และยื่นขอเสนอไมเปนไป
ตามท่ีประกาศ 

- เปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดจางเปนวิธีการคัดเลือก และ
อยูระหวางเตรยีมประกาศจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 3 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
เนื่องจากโครงการมีความซับซอนทําใหตองใชเวลาในการจัดทํา TOR มาก 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 14 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 

**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร   

 (สวนภูมิภาค) 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา ๖ ป ท่ีชํารุดและ 
เสื่อมสภาพ 

๓.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพแกสํานักงานสถิติจังหวัด 
๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ค. ๒๕๖1 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.8096 ลานบาท (หกลานแปดแสนเกาพันหกรอยบาทถวน)  
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 5.3175  ลานบาท (หาลานสามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

ดําเนินการตรวจรับเสร็จเรียบรอยแลว มีความกาวหนารอยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว  
- TOR ได รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 

เอกสารแนบ..6.... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๓) ลงนามในสัญญา 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร วันท่ี 19 มีนาคม 
2562 

๔) ดําเนินการตรวจรับ ตรวจรับสิ้นสุด ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในระดับจังหวัด  ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ระดับพ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพ่ือ

รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับพ้ืนท่ีผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 
๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด เพ่ือนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัดได 

๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ ไดรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) วางแผนและเตรียมงาน ต.ค. 2561 –  ม.ค. 2562  
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และ

ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 
จังหวัด โดยแบงเปน 4 ศูนย 
ศูนยละ 2 วัน 

ก.พ. – มี.ค. 2562 

๓) จัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด 

เม.ย. – มิ.ย. 2562 

๔) รายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 2562 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 1.972 ลานบาท (หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 1.521  ลานบาท  (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการจัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน ในบริบทจังหวัด 
มีความกาวหนารอยละ 82.5 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 
 

เอกสารแนบ..7.... 



๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) วางแผนและเตรียมงาน 
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง
องคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด 
โดยแบงเปน 4 ศูนย ศูนยละ 2 วัน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 
จังหวัด เรียบรอยแลว 

- อยูระหวางการวางแผนและเตรียมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National 
Indicators) ครั้งท่ี 4 

๓) จัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในบรบิทจังหวัด 

- อยูระหวางการออกแบบโครงสรางรายงาน
สถานะขอมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของ
ประเทศ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 82.5  ของแผนงานท้ังโครงการ  

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media 

และ Application ตางๆ ท่ีเรียกใชขอมูลผาน API 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซ่ึงรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร 

ผานเว็บไซตและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

๓.๓ เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคกร 
๓.๔ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑ 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐00 ลานบาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง    -   ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการประชาพิจารณ และการแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง มีความกาวหนารอยละ 
12 ของแผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
อยูระหวางการประชาพิจารณ และการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

เอกสารแนบ..8.... 



๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 
 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 12 ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือทดแทนรถยนตราชการท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ท่ีเสื่อมสภาพและตองซอมแซมอยูเปน

ประจาํ 
๓.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑยานพาหนะและขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน 
3.3 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
4.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑  
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖1 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 17.2780 ลานบาท (สิบเจ็ดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนแปด

พันบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 15.74000 ลานบาท (สิบหาลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการตรวจรับ มีความกาวหนารอยละ 80 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบรอยแลว 
๓) ลงนามในสัญญา ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 

๔) ดําเนินการตรวจรับ 
ตรวจรับรถเรียบรอยแลวจํานวน 4 รายการจากท้ังหมด 
5 รายการ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 80  ของแผนงานท้ังโครงการ 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..9.... 



แบบรายงานผลตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ของยุทธศาสตร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คําช้ีแจง : กรุณารายงานผลเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ โดยรายงานในชอง “ผลลัพธท่ีได” “รายละเอียดผลการดําเนินการ” และ “ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ” 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : สงเสริมการใหบริการแกประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
 

 

เปาประสงคยุทธศาสตร/ 
เปาหมายการใหบริการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 
ป ๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ผลลัพธท่ีได 
รายละเอียดผลการ

ดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

๑. บริการภาครฐัมีการ 
เช่ือมโยงและมีการ
เปดเผยขอมูลให 
ทุกภาคสวนสามารถ 
นําไปใชประโยชน 

๑. อันดับประเทศท่ีมี 
ขอมูลเปดภาครัฐจาก 
The Global Open 
Data Index 

ดีข้ึนจากปท่ีผาน
มา 2 อันดับ 

สดช. 
อต. 
สสช. 

สป .ดศ.  

125 ชุดขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติ
นําเขาขอมูลเพ่ือเผยแพร
ผาน เว็บไซต 
opendata.go.th รวม
ท้ังสิ้น 125 ชุดขอมูล 

- เปนตัวช้ีวัดท่ีเปนการ 
ผลักดันและรวม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
ภายนอกดวย ไมเพียงแต 
ดศ. เทาน้ัน [สป.ดศ. 
ประสาน ก.พ.ร. กําหนด
เปนตัวช้ีวัดรวม (Joint 
KPIs) กับหนวยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ} 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานท่ี ๒ 

 



-๒- 
 

 

 

เปาประสงคยุทธศาสตร/ 
เปาหมายการใหบริการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 
ป ๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ผลลัพธท่ีได 
รายละเอียดผลการ

ดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

 2. จํานวนการใหบริการ
ขอมูลสถิตภิาครัฐแก 
ทุกภาคสวนผาน
หนวยงานกลางดาน
สถิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425,000 ครั้ง สสช. 346,550 ครั้ง การใหบริการขอมูลสถิติทุก
ชองทาง ประจําไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมท้ังสิ้น 346,550 ครั้ง 

- - 
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